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Katolsk mangel på demokrati
03. jul 2003 ÅBENT BREV: Den katolske biskop har efterladt seks menighedsrådsmedlemmer frustrerede, vrede
og uforstående over for en beslutning om at flytte deres præst

Af Leif Starostka
Kære biskop Czeslaw Kozon
Jeg skriver til dig på vegne af seks menighedsvalgte
menighedsrådsmedlemmer i Sct. Knuds menighed i Fredericia.
Vi skriver til dig, fordi du har besluttet at flytte vores konstituerede
sognepræst Michal Bienkowski til Taastrup fra den 1. august i år. Michal
har været i Fredericia i tre år, og jeg har over for dig fremhævet, hvilken
betydning det har haft for menigheden, at vi igen fik en præst boende i
Fredericia, og hvilket storslået arbejde Michal udfører i vor menighed. Vi
savner en saglig begrundelse for din beslutning. Vi er vidende om, at
Thomas Birkheuser som andenpræst i Taastrup reelt har virket som
sognepræst og ikke har lyst til at komme til Fredericia. Hvad er argumentet
for at flytte Thomas, han kender dog menigheden i Taastrup, mens Michal,
som kender os, skal til Taastrup?
Jeg håber, at du vil svare os, ligesom jeg vil bede dig redegøre for, hvor
ofte en menighed, i dette tilfælde Fredericia, kan påregne at skulle skifte
præst? Hvad er dit grundlæggende syn på dette?
Jeg skal love dig, at vi vil tage godt imod Thomas, hvis/når han flytter til
Fredericia, vort brev handler grundlæggende ikke om ham. Vort brev
handler om de demokratiske processer i den katolske kirke i Danmark. Vi
anerkender din myndighed til at træffe afgørende beslutninger, men vi er
mildt sagt uenige i din vej til beslutningen.
Vi tror på dialog, reel dialog, hvor argumenter får indflydelse på
beslutningerne, og hvor der derigennem skabes respekt om beslutningen
på trods af uenighed. Vi oplever, at vort svar på din henvendelse om at
flytte Michal reelt ikke er det papir værd, som det er skrevet på. Vi har ikke
fået en fornuftig forklaring på din beslutning, og vi føler ikke, at vi har haft
en reel mulighed for at ændre denne beslutning.
Afslutningsvis skal jeg meddele dig, at du efterlader seks menighedsvalgte
menighedsrådsmedlemmer dybt frustrerede, vrede og uforstående over for
din beslutning. Vi føler ikke, at du som vor biskop varetager vor menigheds
interesser, og vi tror desværre ikke på, at dette vil ændre sig!
Da vi i brevet rejser en række principielle spørgsmål, som meget vel kan
vedrøre andre menigheder, har vi valgt at offentliggøre brevet i Katolsk
Orientering. (da Katolsk Orientering afviste at bringe brevet, blev det
efterfølgende sendt til Kristeligt Dagblad, red.).
Med venlig hilsen
Leif Starostka,
menighedsrådsformand,
Vibevej 10,
Brenderup
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