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И поред протеста пољских верника, надбискупија у Бечу ће предати своју цркву у 16.
бечком округу Српској православној цркви.

  

Римокатоличка парохија Нојлерхенфелд неће бити расформирана том одлуком, већ ће
бити спојена суседној парохији "Марија Намен", истиче се у саопштењу уз подсећање да
је то било тако и до 1939. Две цркве су, како се истиче, иначе удаљене само пар стотина
метара.

  

Одлука надбискупије је "образложена и непроменљива", подвучено је уз напомену да у
Бечу око 750.000 римокатолика има на располагању 172 цркве, а истовремено око
150.000 српских православних верника у Бечу и околини имају само три храма, што је
огроман дисбаланс.

  

Пре свега у окрузима у областима унутар "Гиртла" број католика протеклих деценија
драстично је опао, а истовремено постоји много имиграната, од којих је преко 50 одсто
хришћана, који су претежно православци или оријентално православни хришћани.

  

СПЦ ће добити цркву и просторије Нојлерхенфелд на поклон, без икаквих скривених
противуслуга. У исто време, пољски верници неће бити протерани из те цркве, већ ће
пархија наставити да постоји, иако ће њен свештеник у будуће служити у суседној цркви.

  

Надбискупија је подсетила и на изјаве кардинала Кристофа Шенборна који је нагласио
да ниједна католичка црква неће бити затворена нити продата, већ предата источним
црквама, са којима католици имају много заједничког.
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Надбискупија Беч има такав став још од 1974. када је стара црква у Лаинцу предата
сиријско-православној цркви, а касније је и Маркус-црква, у непосредној близини
седишта УН, предата коптској православној цркви, као и капела у Мартинштрасеу.

  

Међутим, пољски верници, који се окупљају у цркви, која би на лето требало да буде
предата СПЦ, не слажу се са одлуком надбискупије и најављују демонстрације како би
њихова црква остала римокатоличка.

  

Пољаци нису задовољни са одлуком надбискупије да се селе у оближњу цркву "Мариа
Намен", која је, како они сматрају премала за око 800 верника, који наводно сваке
недеље долазе у цркву. Они су саопштили да желе и даље да се моле у цркви у којој су
то и до сада чинили.

  

Пољаци истичу да нису само они погођени овом мером, већ да је против одлуке
надбискупије и аустријска црквена општина и предлажу да се Србима преда црква
"Марија Намен".

  

Они подвлаче да ће одржати у суботу пре подне, испред катедрале "Штефансдом",
демонстрације да би задржали своју цркву.

  

Пољаци себе представљају као "жртвено јагње", а у медијима многи говоре о "верском
рату" који је избио због одлуке надбискупије.

  

"Ми смо штедели новац како би реновирали оронулу цркву изнутра. На наше мисе у
цркву дође 700 људи", рекао је портпарол пољске католичке заједнице Марек
Красновски, који не разуме одлуку надбискупије.

  

Он одбацује и тврдњу кардинала Шенборна да Пољацима стоје на располагању 12
других цркава у којима се служи миса на пољском.
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"Те цркве су премале. Морали бисмо на улицама да слушамо мису", рекао је Красновски.

  

Председник платформе "Ми смо црква" Ханс Петер Хурка критикује одлуку надбискупије
и наглашава да се ради о методи преласка чекићом преко пољске заједнице.

  

На другој страни члан црквеног савета СПЦ у Бечу Недељко Бакић истиче да нема речи
о верском рату.

  

"Српски православни верници су део града и чекали су 50 година на прилику да добију
своју цркву", рекао је он.

  

Бакић је образложио и став зашто су одбијени разговори са Пољацима рекавши да је
саговорник СПЦ - Надбискупија.

  

Аустријски медији наводе да је главни разлог за одлуку о предаји цркве српској
православној парохији финансијске природе, јер наводно одржавање и реновирање
цркава кошта милионе евра. На пример, радови на реновирању цркве "Мариа ам Сиге",
која је нуђена СПЦ, коштају 11 милиона евра, а због недостатка средстава обустављени
су.

  

(Мондо)
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