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Het Vaticaanse dagblad Osservatore Romano startte enige tijd
geleden een vrouwenpagina. De eerste aflevering verscheen
op 31 mei 2012: een interview met Focolare-leidster Maria
Voce, getiteld “Als de leidsman een vrouw is”. Ook de Osservatore Romano lijkt te beseffen dat de Kerk in toenemende mate
vrouwen onder haar gehoor heeft en dat vrouwen veelzijdiger zijn dan 50 jaar geleden vaak werd aangenomen.
Maar betekent voortschrijdend inzicht nu dat vrouwen
een meer prominente plek in de Kerk gaan krijgen of
moeten krijgen? Is zoiets wenselijk? Leveren vrouwen een
eigen, unieke bijdrage aan de Kerk, en zo ja, welke? Is de Kerk
te mannelijk? Wordt ze te vrouwelijk?
Het zijn enkele vragen die ook in de katholieke Kerk van
Oost-Europa actueel zijn. De Kerk heet er conservatief, ja zelfs
misogyn te zijn en ook de samenleving blijkt in de praktijk
weinig vrouwvriendelijk. Hoe gaat het met de vrouw in de
Kerk van Oost-Europa?

Drie deskundige sprekers uit Oost-Europa gaan het thema
uitdiepen:
✓• dr. Rebeka Anić s.s.f.c.r., Kroatië
− theologe en onderzoekster van het Institute of Social
Sciences Ivo Pilar, Regional Center Split
✓• dr. Márta Bodó, Roemenië
− hoofdredactrice van Keresztény Szó en bestuurslid van de
Europese Koepel van Vrouwelijke Theologen
✓• Kristina Mišinienė ba ma, Litouwen
− leidster van een project tegen mensenhandelvan Caritas
Litouwen.
De lezingen zijn in het Duits en in het Engels.
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