Kościół w Irlandii

I

rlandczycy są najpobożniejszym narodem Europy — 63 % z nich uczestniczy co

niedzielę we Mszy św. Wyraźne zmiany dotyczą jednak zaufania do instytucji Kościoła (spadek
z 46 do 27 %, związane ze skandalami seksualnymi jakie trapią od lat 80. irlandzki Kościół),
przekonania o jego zbyt wielkiej władzy (wzrost z 38% do 46) oraz poglądów na etykę
seksualną.
Skandale seksualne w Kościele irlandzkim — Serwis Wiara (Hoga)
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