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Enerådende biskop
05. aug 2003 DEN KATOLSKE KIRKE: Ikke kun undlader biskoppen at tage menighedsrådene med på råd, men de
informeres også først, når beslutningen er taget

Af Bent Raith
Jesper Fich skriver i et læserbrev den 22. juli, at det er normalt at flytte
katolske præster, uden at det burde give anledning til, at »den katolske
biskop kom i stormvejr«. Jesper Fich har ikke forstået - eller vil ikke forstå?
- sagens rette sammenhæng og snakker udenom, men den følger her:
Det essentielle i sagen er ikke selve omrokeringerne, men måden, det
gøres på. Ikke kun undlader biskoppen at tage menighedsrådene med på
råd, men de informeres også først, når beslutningen er taget. Der handles
altså hen over hovedet på de lokale råd. De har al mulig grund til at føle
sig desavoueret og til grin.
Uanset hvad kirkens ledelse måtte mene om menighedsrådene, så
eksisterer de og er bemandet med mennesker, der af idealistiske grunde
ofrer en pæn del af deres fritid på dette arbejde. Menighedernes
almindelige medlemmer har god grund til at forvente, at menighedsrådene
er bedre informeret om sognet, end de selv er, og at de vil gøre deres
indflydelse gældende på beslutninger, der vedrører menighederne. Det er
jo det, de er blevet valgt til.
Derfor er det så skadeligt for forholdet mellem kirken og dens medlemmer,
når denne opgavefordeling overses og tilsidesættes. Det passer heller ikke
ind i dansk mentalitet og demokratisk tankegang. Det er mærkeligt, at
biskoppen og kirkens ledelse ikke vil indse dette. Trods ihærdige protester
sker det alligevel gang på gang.
Som erfaren virksomhedsleder ved jeg, hvor besværligt det kan være at
skulle inddrage flere i en beslutningsproces. Det er lækkert og enkelt selv
at afgøre en sag ud fra »vi alene vide«-princippet, men den går altså ikke i
vores del af verden.
Hvis den officielle og materielle kirke derfor ikke vil forlade sit
middelalderlige synspunkt på dette område, lægger den større og større
afstand til sine medlemmer og slører sit egentlige formål, nemlig at
udbrede det kristne budskab.
Jesper Fich skulle bruge sin indflydelse som medlem af biskoppens råd til
at få dette problem løst. Kirken står i dag over for mange andre problemer,
som bedst kan løses i fællesskab. Det er derfor nødvendigt med et
samarbejde mellem kirkens ledelse og dens medlemmer, hvorfor det er
synd og dumt at spilde tiden og blokere indsatsen ved de ovenfor nævnte i den store sammenhæng - mindre betydningsfulde procedurefejl.
Bent Raith,
formand for »Vi er også Kirken«,
Marbækvej 8, Skibby
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