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Nordkats Resolution af 27.
august 1995
Kilde: Pressemeddelelse udsendt af Katolks Orientering 1.
september 1995

Konferencen, der fandt sted i august 1995 i Hafnafjördut i Island,
havde samlet 11 danske, 4 finske, 7 norske, 10 svenske og 12
islandske katolske lægfolk, de fleste medlemmer af Pastoralrådene i
deres respektive lande, her iblandt alle formændene for de 5
nordiske lande. På forslag af den svenske delegation vedtog man
med overvældende flertal den 27. august følgende opfordring til
biskopperne i de nordiske lande:
Det andet Vatikankoncil betonede stærkt lægfolkets betydning
for kirkens liv, idet lægfolket er delagtigt i Kristi præste-, profet- og
kongeembede. Deltagerne i Nordkat 1995 ønsker at udtrykke vor
glæde over, at Den Nordiske Bispekonference med stort mod i
kirkelige sammenhænge i overensstemmelse hermed har
understreget lægfolkets rolle. Dette ønsker vi skal fortsætte. Det
kunne gøres gennem at høre lægfolket forud for vigtige kirkelige
afgørelser. Det vil for eksempel sige,
at et bredt udsnit af lægfolk spørges forud for valg af
biskopper, fordelingen af præsteembeder i bispedømmet, og at et
bredt udsnit af lægfolk med forskellig erfaringsgrundlag inddrages i
debatter forud for skrivelser af hyrdebreve for eksempel om
familiens forhold,
at udnytte lægfolkets kompetence på alle områder og give
lægfolket indsigt i og indflydelse på beslutningerne om for eksempel
økonomiske spørgsmål og kirkens økonomiske drift, samt at spørge
de unge om anliggender, der vedrører dem,
at uddelegere flere tjenester i kirken til lægfolk – såvel kvinder
som mænd – for eksempel ved at skaffe midler til en nødvendig
teologisk uddannelse for lægfolk, ved i alle nordiske lande at åbne
mulighed for, at lægfolk kan deltage i for eksempel omsorg,
katekeseundervisning og pastoralt arbejde, og ved at menighedsråd
og præster evaluerer organiseringen af arbejdet i menighederne,
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således at eksisterende behov bliver afdækket, og lægfolkets
ressourcer bliver bedre udnyttet.
Samtidig ønsker vi at påpege, at dette stiller krav til lægfolket,
der bør arbejde med i processen gennem større bidrag til kirkens
økonomiske drift og større engagement og arbejdsindsats i kirkelige
tjenester.

Hensigtserklæring fra Nordkat 1995:
De tilstedeværende pastoralrådsmedlemmer vil lokalt arbejde hen
imod at udarbejde en pastoral handlingsplan for "skibbrudne"; Det
kan være skilsmisseramte, ensomme, enlige med børn, arbejdsløse,
narkomaner og andre. Det indbefatter, at der arbejdes på en
teologi om dette.
Erklæringen blev af mødelederen Jan Lange, formand for
Pastoralrådet og dets Forretningsudvalg i Danmark, tilsendt
formanden for den nordiske Bispekonference, biskop Gerhard
Goebel, Tromsø i Norge, der den 12. oktober kvitterer med
følgende brev:
Kære Jan Lange,
Tak for sidst. Mange tak for Deres brev af ...
Bispekonferencen er meget glad for det engagement, som
lægfolket viser. Vi har med stor interesse læst de forslag, som
Nordkap-mødet i Rejkkjavik har lagt frem. Nogle af dem trænger
nok til en nøjere gennemtænkning, siden ikke alle forudsætninger
stemmer. Biskopperne vil tage de fremsatte forslag op med de rette
myndigheder i Rom ved given lejlighed.
Vi håber på fortsat godt samarbejde. Med de bedste hilsener,
Gerhard Goebel
(sign)

Sidst ændret den
09.03.03

Klik her for at komme
tilbage

Send kommentar til webmaster
veok.dk.
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