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Pastor Reinhold Sahner
Nedenstående meddelelse fra biskop Czeslaw Kozon blev læst op i forbindelse med messen i Sakramentskirken søndag den 5. december 2010.
Midt i november blev det bekendtgjort, at pastor Reinhold Sahner ikke kunne tiltræde stillingen som præst for den tyske menighed i Bogotá, Columbia.
Pastor Sahner havde for mere end et år siden anmodet om at få lov til at virke i den tyske
udlandssjælesorg, og jeg stillede ham til rådighed for denne opgave.
Aftalen om pastor Sahners engagement i Bogotá blev indgået mellem bispedømmet København og den tyske bispekonferences sekretariat for udlandssjælesorg i Bonn. Sekretariatet var også informeret om de klager, der i foråret blev rejst mod pastor Sahner samt
om, at politiet ikke fandt grund til at rejse nogen sigtelse. Sekretariatet fik endvidere tilsendt min information vedrørende klagerne samt pastor Sahners personalesag ledsaget af
en udtalelse om hans iver og kompetence i præstegerningen med ønsket og håbet om, at
tjenesten i Bogotá måtte blive en god ny erfaring.
Udlandssekretariatet undlod imidlertid at sende de relevante oplysninger fra bispedømmet
København videre til Bogotá. Da man dér via internet blev opmærksom på klagerne mod
pastor Sahner, udbad bispekontoret i Bogotá sig en forklaring. Bispedømmet København
fremsendte derfor det samme materiale, som var sendt til udlandssekretariatet, stadig med
omtalen af pastor Sahners energiske engagement i præstegerningen. På baggrund af bispedømmet Københavns redegørelse tilbagekaldte ærkebispedømmet Bogotá sin udnævnelse af pastor Sahner. Det er i øvrigt ikke bevist, at nogen fra Danmark skulle have
fremsendt oplysninger - anonyme eller ej - om klagerne over pastor Sahner til ærkebispedømmet Bogotá.
Pastor Sahner, der fortsat tilhører bispedømmet København, har på et nyligt møde med
mig anmodet om og fået bevilliget en sabbatsorlov på ca. et år. Jeg beklager, at pastor
Sahner ikke har kunnet påbegynde sin nye tjeneste i Bogotá og opfordrer alle til at bede
for ham og hans fremtidige præstelige virke.
Den 4. december 2010
+Czeslaw Kozon
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