Forslag til arbeidsprogram for PRO 2012–2014
Troens år
Pave Benedikt har utropt et Troens år som går fra 11. oktober 2012 — 50-årsdagen dagen for Vatikan
IIs åpning — til Kristi Kongefest 24. november 2013. Året ble utropt i det apostoliske brev Porta Fidei,
og Troskongregasjon her senere på oppdrag av paven for feiringen internasjonalt, på bispekonferansenivå, i bispedømmene og i menighetene. Det er enighet om at Troens år skal være en satsing i bispedømme. Det er fritt for hver menighet hva de vil gjøre, for eksempel evangeliseringsuke, bønnegrupper, pilegrimsturer, etc. Det vil bli sendt ut materiale senere, som kan brukes.
Ekteskap og katolske hjem
Styrking av ekteskapet som institusjon, og styrking av troen i familier er en viktig sak for Kirken, og
PRO bør arbeide for å styrke katolsk ekteskaps- og familieforståelse. PRO bør arbeide for å få etablert
aktiviteter som fremmer dette, og familieleirer og temakvelder med foredrag kan være slike aktiviteter. Her i Norge kan det også være ønskelig å ta opp et tema som ekteskap mellom katolikk og ikkekatolikk. Det vil være naturlig med et samarbeid med kateketisk senter.
Livsvern
Organisasjonen Menneskeverd er opptatte av å synliggjøre at vi kan påvirke holdninger i samfunnet.
De bygger på det kristne menneskesynet og oppfordrer enkeltpersoner til å engasjere seg for
livsvern, og en måte å gjøre dette er å melde seg inn i Menneskeverd eller oppfordre menigheten sin
til å bli partnermenighet.
Håndbok for menighetene
Arbeisutvalget i Pastoralrådet foreslår at det i kommende periode arbeides med en revisjon av
«Håndbok for menighetene». Dagens håndbok er fra oktober 2003, og bør vurderes i forhold til om
den er moden for revidering. Dette arbeidet bør eventuelt koordineres med arbeidet som pågår for å
lage en overordnet pastoralplan for bispedømmet.
Liturgi, og musikalsk innhold i messen
Et godt initiativ fra det kommende PRO kan være å kalle inn til et seminar/kurs, der menighetenes
musikalske ledere blir invitert til en inspirasjonssamling. Dette behøver ikke å stå i motsetning til
messens sentrale innhold, og et seminar/kurs ville nettopp kunne ivareta alle hensyn. Noen poeng
som må diskuteres og avklares er
bruk av liturgisk kor eller menighetskor
messens mulighet og begrensning
bruk av organist, kantor eller musikalsk leder
budsjettprioritering
organisering som seminar eller kurs
en god kursholder viktig — Wolfgang Plagge kan være mannen å spørre

1

18.09.2012

Caritas
I vedtektene til Stiftelsen Caritas Norge står det blant annet at formålet er:
a) Bidra til at katolske menigheter og enkeltpersoner engasjerer seg i arbeidet for å bedre de
svakest stiltes livssituasjon, eldre og andre i nød
b) Hjelpe innvandrere til rette i katolske menigheter og det norske samfunn, samt arbeide for å
dekke andre spesielle behov hos innvandrere og asylsøkere
Manglende ressurser er årsak til at vi ikke har kunnet jobbe aktivt i forhold til de ovennevnte punkter. Vårt fokus har primært vært utenlandsarbeid siden vi på dette området har finansiering fra norske myndigheter.
I den siste tiden har det vært økende interesse, gjennom flere kanaler fra katolikker og katolske miljøer i Norge, for at vi engasjerer oss mer i forhold til arbeid innenlands. I den sammenheng har jeg
spurt Oslo Katolske bispedømme om å opprette en arbeidsgruppe for å se nærmere på dette og for å
få til en helhetlig koordinering. Dette innbefatter også det arbeidet menighetene gjør lokalt, samt
arbeidsoppgaver OKB og de andre bispedømmene har. Arbeidsgruppen vil møtes i oktober for å se
på følgende punkter:
Etablering av Caritas-grupper i store og mellomstore menigheter og kontaktpersoner for Caritas i de mindre. Det eksisterer allerede slike strukturer i en del menigheter – men det er
ønskelig med flere.
Vurdere muligheten for utarbeidelse av diakoniplaner i menighetene og på bispedømmenivå.
Slike eksisterer i noen menigheter, men det er behov for slike planer i langt flere.
Hvordan knytte Caritas Norge nærere menighetene – Caritas er i en prosess for å knytte seg
nærmere til menighetene. Ønsker i tillegg styrket samarbeid om dette med PRO. Det er selvfølgelig i menighetene diakonalt arbeid skal foregå, men vi i Caritas ønsker å bistå.
På rådsmøtet i Caritas, hvor alle menighetene er representert, ble det gitt uttrykk for et stort behov
for at Caritas engasjerer seg mer på arbeid innenlands. Caritas organisasjonene er store i mange land
og katolikker i Norge mener det er viktig at Caritas blir mer synlig i Norge. Utfordringen vil selvsagt
være knyttet til ressurser og god planlegging.
(for Caritas, Martha R. Skretteberg)
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