
Gegeven deze uitgebreide leer is het niet
de bedoeling van deze instructie alle vra-
gen op affectief en seksueel terrein te
behandelen, die speciale aandacht verdie-
nen gedurende de gehele periode van
vorming. Deze instructie bevat normen
aangaande een specifieke vraag, die des
te dringender is geworden door de huidi-
ge situatie: de vraag of kandidaten die
diepgewortelde homoseksuele neigingen
hebben al dan niet tot de priesteroplei-
ding en de heilige wijding moeten wor-
den toegelaten.

1. Affectieve rijpheid en 
geestelijk vaderschap

Volgens de voortdurende Traditie van de
Kerk kan alleen een gedoopte man gel-
dig de heilige wijding ontvangen.4 Door
het Sacrament van de Wijding maakt de
heilige Geest de kandidaat op een nieu-
we en bijzondere wijze gelijkvormig aan
Jezus Christus: de priester belichaamt
inderdaad op sacramentele wijze Chris-
tus, het hoofd, de herder en de Bruide-
gom van de Kerk.5 Vanwege deze gelijk-
vormigheid met Christus moet het gehele
leven van de gewijde bedienaar door-
drongen zijn van de gave van zijn hele

Noot van de
redactie: In ver-
band met het
grote aantal voet-
noten bij deze
instructie is geko-
zen voor eind-
noten, beginnend
op blz. 30.
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met betrekking tot de criteria voor het onderkennen van roepingen 

aangaande personen met homoseksuele neigingen met het oog op 

hun toelating tot de priesteropleiding en tot de heilige wijding

Inleiding

Aansluitend op de leer van het Tweede Vaticaans Concilie en in het bijzonder het Decreet over de

priesteropleiding ‘Optatam totius’1 heeft de Congregatie voor de Katholieke Vorming verschillende

documenten doen uitgaan om een passende en alomvattende vorming van toekomstige priesters te

bevorderen. Daartoe werden voor de verschillende aspecten hiervan richtlijnen en duidelijke normen

voorgelegd.2 Inmiddels heeft ook de Bisschoppensynode van 1990 nagedacht over de vorming van

priesters onder de huidige omstandigheden, met de bedoeling de leer van het Concilie over dit

onderwerp te vervolmaken en in deze wereld duidelijker en effectiever te maken. Aansluitend op

deze synode heeft paus Johannes Paulus II de postsynodale apostolische Exhortatie ‘Pastores dabo

vobis’ het licht doen zien.3



persoon aan de Kerk en door een ware
herderlijke liefde.6

De kandidaat voor het gewijde ambt
moet daarom affectieve rijpheid bereiken.
Die rijpheid moet hem in staat stellen een
juiste relatie te hebben met zowel man-
nen als vrouwen en bij hem de ware zin
van het geestelijk vaderschap ontwikke-
len tegenover de kerkelijke gemeenschap
die hem wordt toevertrouwd.7

2. Homoseksualiteit en het
gewijde ambt

Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie tot
nu toe hebben verschillende documenten
van het leergezag – in het bijzonder de
Katechismus van de Katholieke Kerk – de
kerkelijke leer over de homoseksualiteit
bevestigd. De Katechismus maakt onder-
scheid tussen homoseksuele handelingen
en homoseksuele neigingen.

Wat betreft homoseksuele handelin-
gen wordt geleerd dat de heilige Schrift
deze als zware zonden ziet. De Traditie
heeft ze altijd beschouwd als intrinsiek
immoreel en in strijd met de natuurwet.
Daarom kunnen ze onder geen enkele
omstandigheid goedgekeurd worden.

Diepgewortelde homoseksuele neigin-
gen, die bij een aantal mannen en vrou-
wen voorkomen, zijn eveneens objectief
ongeordend en vormen dikwijls voor de
betrokkenen zelf ook een beproeving.
Zulke mensen moeten met eerbied en tact
tegemoet getreden worden. Ze mogen in
geen enkel opzicht op onrechtvaardige
wijze worden gediscrimineerd. Ze zijn
geroepen Gods wil in hun leven te ver-
vullen en de moeilijkheden die zij onder-
vinden te verenigen met het Kruisoffer
van de Heer.8

In het licht van deze leer meent dit
dicasterie, in overeenstemming met de
Congregatie voor de goddelijke Eredienst

en de Regeling van de Sacramenten dat
het noodzakelijk is duidelijk te stellen dat
de Kerk – met alle eerbied voor de betrok-
ken personen9 – geen mensen kan toela-
ten tot de priesteropleiding of de heilige
wijding, die homoseksualiteit in praktijk
brengen, diepgewortelde homoseksuele
neigingen hebben of een zogenaamde gay
cultuur ondersteunen.10

Zulke mensen verkeren namelijk in
een situatie die het hen heel moeilijk
maakt juiste betrekkingen met mannen
en vrouwen op te bouwen. De negatieve
gevolgen die zouden kunnen voortvloei-
en uit het wijden van personen met diep-
gewortelde homoseksuele neigingen zijn
niet te overzien.

Als het echter gaat om homoseksuele
neigingen die slechts de uiting van een
tijdelijk probleem zijn, zoals bijvoorbeeld
een nog niet afgesloten adolescentie, dan
moeten deze drie jaar vóór de diakenwij-
ding duidelijk overwonnen zijn.

3. Het vaststellen van de
geschiktheid van 
kandidaten door de Kerk

Iedere priesterroeping omvat twee, niet
van elkaar te scheiden aspecten: de vrije
gave van God en de verantwoordelijke
vrijheid van de mens. De roeping is een
gave van de goddelijke genade, die door
de Kerk, in de Kerk en voor de dienst aan
de Kerk wordt ontvangen. De mens
schenkt zich vrijwillig aan God als hij in
liefde op zijn roep antwoordt.11 Alleen het
verlangen priester te worden is niet vol-
doende en er bestaat geen recht op het
ontvangen van de heilige wijding. In haar
verantwoordelijkheid de noodzakelijke
voorwaarden te bepalen voor het ontvan-
gen van de door Christus ingestelde sa-
cramenten, komt het aan de Kerk toe de
geschiktheid vast te stellen van degene
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die aan de priesteropleiding wil begin-
nen,12 hem tijdens de jaren van vorming
te begeleiden en hem tot de heilige wij-
ding te roepen als bewezen is dat hij over
de vereiste eigenschappen beschikt.13

In de vorming van de toekomstige
priester moeten op een wezenlijk comple-
mentaire wijze de vier dimensies van de
vorming aan bod komen: de menselijke,
de geestelijke, de wetenschappelijke en de
pastorale.14 In deze samenhang moet het
bijzondere belang van de menselijke ont-
wikkeling onderstreept worden als het
onmisbare element van de hele vorming.15

Om een kandidaat toe te laten tot de dia-
kenwijding moet de Kerk ondermeer na-
gaan of deze de voor het priesterschap
noodzakelijke affectieve rijpheid heeft
bereikt.16

De oproep tot de wijding is de per-
soonlijke verantwoordelijkheid van de
bisschop17 of de hogere overste. Met
inachtneming van de goedkeuring van
degenen aan wie hij de verantwoordelijk-
heid voor de vorming heeft toevertrouwd
moet de bisschop of overste, alvorens de
kandidaat toe te laten tot de wijding, tot
een moreel zeker oordeel aangaande zijn
geschiktheid komen. Als hierover ernstige
twijfel bestaat, mag hij niet worden toe-
gelaten tot de wijding.18

Het onderkennen van de roeping en
de rijpheid van de kandidaat is ook een
belangrijke taak van de rector en de ove-
rige stafleden van de priesteropleiding.
Voor iedere wijding moet de rector zijn
eigen oordeel geven over de door de Kerk
vereiste eigenschappen van de kandi-
daat.19

Bij het onderkennen van de geschikt-
heid voor de wijding heeft de spirituaal
een belangrijke taak. Ofschoon hij ver-
plicht is tot geheimhouding, vertegen-
woordigt hij toch de Kerk in het forum
internum. In zijn gesprekken met de kan-

didaat moet de spirituaal in het bijzonder
wijzen op de eisen van de Kerk wat
betreft de priesterlijke kuisheid en de voor
de priester vereiste affectieve rijpheid.
Ook moet hij hem helpen onderkennen of
hij over de noodzakelijke eigenschappen
beschikt.20 De spirituaal heeft de plicht
alle aspecten van de persoonlijkheid te
evalueren en zich ervan te vergewissen
dat de kandidaat geen problemen op sek-
sueel gebied heeft die onverenigbaar zijn
met het priesterschap. Als een kandidaat
homoseksualiteit praktiseert of diepge-
wortelde homoseksuele neigingen heeft,
heeft zowel de spirituaal als de biechtva-
der de plicht te trachten hem van de wij-
ding af te houden.

Natuurlijk is de kandidaat zelf de
eerstverantwoordelijke voor zijn eigen
vorming.21 Hij moet zich vol vertrouwen
onderwerpen aan het oordeel van de
Kerk, van de bisschop die hem tot de wij-
ding roept, van de rector van de priester-
opleiding, van zijn spirituaal en van de
andere stafleden aan wie de bisschop of
de overste de taak heeft toevertrouwd
toekomstige priesters te vormen. Het zou
zeer oneerlijk zijn als een kandidaat zijn
eigen homoseksualiteit zou verbergen om
zo, ondanks alles, toch gewijd te worden.
Zo’n onoprechte houding is in strijd met
de geest van waarheid, oprechtheid, be-
trouwbaarheid en beschikbaarheid die
karakteristiek moet zijn voor hen die zich
geroepen voelen Christus en zijn Kerk in
het ambtelijk priesterschap te dienen.

Slot

Deze Congregatie bevestigt de noodzaak
dat bisschoppen, hogere oversten en alle
betrokken verantwoordelijken zorgvuldig
blijven toezien op de geschiktheid van
kandidaten voor de heilige wijding, vanaf
de toelating tot de priesteropleiding tot
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aan de wijding. Dit moet gebeuren in het
licht van een priesterbeeld dat beant-
woordt aan de kerkelijke leer.

Laten bisschoppen, Bisschoppencon-
ferenties en hogere oversten erop toe zien
dat de bepalingen van deze instructie
nauwgezet nagevolgd worden, omwille
van het welzijn van de kandidaten zelf,
en om te waarborgen dat de Kerk altijd
geschikte priesters heeft die ware herders
zijn naar het Hart van Christus.

Paus Benedictus XVI heeft deze instructie
op 31 augustus 2005 goedgekeurd en
opdracht gegeven tot publicatie.

Rome, 4 november 2005, gedachtenis van
de H. Carolus Borromeus, patroon van
priesteropleidingen.

Zenon kardinaal Grocholewski
Prefect

J. Michael Miller, c.s.b.
Titulair aartsbisschop van Vertara
Secretaris
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