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Bente Clausen
Den største præsterokade i mands minde nærmer sig i den katolske kirke i
Danmark. Mere end en femtedel af de cirka 80 katolske præster skal
rokere efter enten biskop Czeslaw Kozons eller de katolske ordners
anvisning.
Et menighedsråd beskylder biskop Kozon for udemokratiske metoder, fordi
det ikke føler sig hørt, og som menighedsrådsformand Leif Starostka fra
den katolske menighed i Fredericia skriver i et åbent brev til biskoppen:
»Vi føler ikke, at du som vor biskop varetager vor menigheds interesser,
og vi tror desværre ikke på, at dette vil ændre sig.«

Artikler
Profil

For Fredericia-menigheden handler det om, at præst Michal Bienkowski
skal flyttes til den noget større katolske menighed i Taa-strup, mens
andenpræsten i Taastrup, Thomas Birkheuser, der i tre år har fungeret
som præst, skal til Fredericia, som er en mindre menighed. Han har også
protesteret over flytningen.
Begge menigheder har haft mange præster i de sidste 10-12 år, og det er
en af grundene til menighedsrådets protest.
- Vi har ikke fået en saglig begrundelse for, hvorfor Michal skal flyttes. Det
kan da godt være, at der er saglige grunde. Men tingene foregår hen over
hovedet på os. Vi mener, vores menighed bliver mishandlet med de
mange præsteskift. Under Michal er menigheden igen blevet
sammentømret og vokset i troen, siger Leif Starostka.
Thomas Birkheuser føler heller ikke sin protesterende stemme hørt. Men
han ved også, at når biskoppen har talt, så er der ikke noget at gøre. Han
føler ikke, at biskoppen lytter, og er særligt forundret over, at der faktisk er
et andet ledigt embede på Sjælland, hvor menigheden er grundlagt og
opbygget af samme fællesskab, som han tilhører.
- Jeg er med i et Montfortaner-kommunitet (en lille gruppe af præster, der
følger Montfortaner-ordenen, der ikke længere direkte eksisterer i
Danmark, red.). Det er biskop Kozon, der har stadfæstet kommunitetet, for
at vi kunne betjene montfortanske menigheder på Sjælland, siger Thomas
Birkheuser, som godt forstår, at han som ung præst flyttes til et mindre
sogn, men ikke, at det skal være til Jylland, hvor menigheden ikke tilhører
samme fællesskab.
Taastrup er et montfortansk sogn, og det samme er et andet ledigt
embede på Sjælland.
Også Montfort-kommunitetets formand, Steffen Holm, Slagelse, har
protesteret.
- Biskoppen negligerer de statutter, han selv har godkendt for
kommunitetet. Nemlig at medlemmerne så vidt muligt skal betjene
montfortanske menigheder, som kun findes på Sjælland, og at vi skal
mødes regelmæssigt i kommunitetet. En katolsk præsteløn rækker ikke til
ugentlige ture over Storebæltsbroen, siger Steffen Holm, der mener, at
Kozon fortiede, at der var et ledigt embede på Sjælland.
- Og Kozon negligerer også medlemmerne som mennesker. Han siger, at
han vil det katolske bispedømmes vel, men det er svært at se den hensigt
opfyldt, når han gør flere præster og menigheder dybt kede af det.
Leif Starostka har forsøgt at få brevet til biskop Kozon trykt i Katolsk
Orientering, men har fået afslag. Derfor står brevet andetsteds i Kristeligt
Dagblad i dag. Redaktør af Katolsk Orientering Erling Tiedemann oplyser,
at man aldrig trykker breve, men at Starostka er blevet tilbudt plads til et
læserbrev.
- Det er også rigtigt. Men det tilbud kom så sent, at vi først kan få
læserbrevet i augustnummeret af Katolsk Orientering, og så er løbet jo
kørt, siger menighedsrådsformanden.
Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Czeslaw Kozon, som er
bortrejst. Til det seneste nummer af Katolsk Orientering siger han:
- Årsagen til dette års sene udmelding skyldes, at mange præster er
involveret. (...) At den første henvendelse til menighedsrådene på denne
baggrund er blevet en meddelelse om en nærmest fuldbyrdet
kendsgerning, skal jeg være den første til at beklage.
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Af de 17 præsterokader har biskoppen magt over de 11.
benteclausen@kristeligt-dagblad.dk
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