Personele Ordinariaten voor het Broederschap Pius X mogelijk
“De gesprekken over leerstellige kwesties tussen Rome en de priesterfraterniteit
Pius X, geleid door Mgr. Bernard Fellay zijn afgerond.” Dit berichtten media op 21
juni 2011. De gesprekken worden echter nog geëvalueerd. Los van de uitkomst
van de leerstellige kwesties heeft de Pauselijke Commissie “Ecclesia Dei” naar
verluid een gedetailleerd plan voor de kerkrechtelijke oprichting van het
broederschap uitgewerkt. Op 21 januari 2009 had Benedictus XVI per decreet de
excommunicatie van de vier bisschoppen van het Broederschap Piux X
opgeheven. Hun juridische positie alsmede die van de andere clerici was
daarmee nog niet geregeld. In het kader van de volledige kerkrechtelijke
integratie van het Broederschap wordt door kerkjuristen de mogelijkheid van
personele ordinariaten niet uitgesloten. Tot nu toe bestaan dergelijke instituten
alleen voor de Anglicanen die tot de Rooms-Katholieke Kerk terugkeren. Op 4
november 2009 heeft Benedictus XVI de normen voor de oprichting en de status
van personele ordinariaten voor de Anglicanen in de Apostolische Constitutie
“Anglicanorum Coetibus” vastgelegd. Deze normen kunnen analoog ook op
mogelijke personele ordinariaten van het Broederschap toegepast worden. Hoe
zou dit voor het Broederschap Pius X uitzien?
Personele ordinariaten zijn kerkrechtelijk aan een diocees gelijkgesteld, opgericht
binnen een bisdom. Zij heten “personeel”, omdat zij niet territoriaal zoals een
diocees, maar door de traditiegetrouwe gelovigen die bij het ordinariaat
aangesloten zijn omschreven worden. De ordinarius is een bisschop, maar hij
kan ook een priester zijn. Hij wordt uitsluitend door de Paus benoemd en is lid
van
de
desbetreffende
bisschoppenconferentie.
Hij
bezit
ambtelijke,
plaatsvervangende en personele bevoegdheid, dat wil zeggen zijn bevoegdheid is
gebonden aan het ambt dat hij in naam van de Paus en ten opzichte van de
gelovigen, die bij het ordinariaat horen, uitoefent. Deze ambtsbevoegdheid
beoefent hij gemeenschappelijk met de plaatselijke bisschop, in wiens diocees
het ordinariaat opgericht is.
De ordinariaten vallen onder het gezag van de Heilige Stoel. Zij worden, nadat
de Bisschoppenconferentie van het desbetreffende land gehoord is, door de
Heilige Stoel opgericht met het oog op de zielzorg van de gelovigen, die
betrokken zijn bij het Broederschap. De oprichting is niet afhankelijk van de
toestemming van de bisschoppenconferentie. De priesterkandidaten volgen
samen met de priesterkandidaten van het diocees of in eigen grootseminaries
hun opleiding. De clerici van het Broederschap worden in het desbetreffende
ordinariaat geïncardineerd, ze zijn niet clerici van het diocees. Zij kunnen echter
wel in het diocees volgens de afspraken tussen de ordinarius en de diocesane
bisschop pastoraal werk verrichten. Met het oog op de zielzorg kan de ordinarius
na de diocesane bisschop gehoord te hebben en met toestemming van de
Apostolische Stoel personele parochies oprichten. Voor zover het de zielzorg van

de gelovigen van het diocees betreft, vallen de clerici van het ordinariaat onder
het gezag van de desbetreffende bisschop.
De religieuzen van het ordinariaat staan onder de jurisdictie van de ordinarius.
Wat de liturgie betreft, gelden voor de ordinariaten van het Broederschap Pius X
uitsluitend de boeken, die 1962, dus vóór de hervorming van Vaticanum II, van
kracht waren.

