
Arbetsbeskrivning för Pastoral-och ekonomirådet i S:t PAULI 

församling, GÄVLE  

Med Andra Vatikankonciliet kom ökat engagemang av alla kyrkans medlemmar 

i kyrkans liv. Idag uppmuntras lekfolk att delta aktiv i kyrkan. Därför varje 

församling bland sina medlemmar väljer några som tar på sig ansvaret för olika 

delar av församlingslivet. I Stockholms katolska stift finns det två olika råd – ett 

pastoralråd och ett ekonomiråd. Pastoral rådet tar ansvar för att utveckla 

församlingens pastorala sida medan ekonomi råd tar ansvar för att förvalta 

församlingens tillgångar och ekonomi. Att vara medlem i någon av de två kräver 

en god kunskap om tro och liv i krykan samt kunskap i ekonomi. För praktiska 

skäl har vi båda ledamöter och ersätter i vårt sammanträde.  

Vår församling har ett gemensamt Pastoral – och ekonomirådet, (Se 

församlingsordning för Stockholms katolska stift § 9 och 10). Ledamöter i P & 

Eråd har en viktig funktion i församlingen. De ska bidra till de aktiviteter som 

präglar livet i vår församling under de kommande fyra åren. Dessa råd är till för 

alla de olika nationaliteter som finns inte endast för vissa. 

Under ledning av kyrkoherden har ledamöter i P & Eråd i uppdrag att främja 

och utveckla församlingslivet genom att arbeta med frågor som rör bland annat 

rekrytering och utbildning av frivilliga medarbetare, gestaltning av liturgi, 

trosundervisning, social och karitativ verksamhet, familj och ungdomsarbete, 

ekumeniskt samarbete, interreligiös dialog och miljöarbete, skapa öppenhet mot 

alla och främja god relationen mellan församlingen, språkliga grupper, missioner 

och andra riter.  

P & Eråd ska också verka för församlingens utveckling och uppmärksamt följa 

och främja församlingens ekonomiska ställning genom att förvalta församlingens 

egendom. Rådet ska vara ett språkrör för alla medlemmar i församlingen. Det 

ska kunna representera olika intresseområden och samtidigt ta hänsyn till 

helheten. Därför kräver det goda kommunikations förmåga och så hålla sig à jour 

med församlingens önskemål, frågor och kritik. Allt detta i samarbete med 

stiftets biskop och de riktlinjer som är bestämt i stiftet.  

Rådet sammanträder ca. en gång i månaden förutom semester månaderna juli 

och augusti. Engagemang som medlem i P& Eråd kräver mycket generositet 

med tid och energi. Dessutom behöver medlemmar uthållighets anda för att 

kunna stanna kvar när det inte går som man vill. Till sist, att engagera sig som 

ledamot är en viktig apostolat och ett konkret sätt att ära Gud, bilda en 

gemenskap och göra Jesus känd till världen. Chikezie Onuoha MSP 


