
Kære venner,

Allerede et stykke tid siden inviterede pave Frans hele kirken til en proces hvor alle
troende er opfordret til at reflektere og tale sammen om den kirke vi er en del af.
Denne proces som kaldes synode er en måde at involvere alle i den måde kirken er,
virker og reformerer sig på.1

Processen som involverer alle katolikker i hele verden, og derfor tager sin tid, er nu
kommet helt tæt på, nemlig til vores menighed.

Vi er alle, her i Vor Frue menighed i Aarhus inviteret som Guds folk at lytte til, hvad
Ånden siger til Kirken. Det gør vi ved sammen at lytte til Guds ord i skriften og i
Kirkens levende Tradition, derefter at lytte til hinanden, mens vi '¨skelner tidens
tegn''. Den synodale proces som helhed sigter på at fremme en levet erfaring af at
skelne i fællesskab, af at være medinddraget, være delagtig, at have medansvar, hvor
mangfoldigheden af gaver sættes i tjeneste for Kirkens sendelse til verden.

Alle jer som er en del af vores menighed er inviteret til at være en del af denne proces.
Uanset om du kommer i kirken hver søndag eller ej. Uanset om du er enig med alt
som kirken officielt lærer eller ej. Uanset om du betragter sig som en god katolik eller
ej.

Vores invitation er rettet særligt til jer som føler jer udelukket og marginaliseret i
kirken og vores menighed. Til jer som føler at vores menighed ikke lever op til hvad
det kunne betyde at være et kristent fællesskab. Jeres stemme er vigtig. Kirken vil
ikke ændre sig uden jer.

---------------------

1. "Ordet Synode er et gammel og ærværdigt ord i Kirkens tradition, hvis betydning kan udledes af de
mest centrale temaer i Åbenbaringen. [...] Det viser hen til den vej, som gudsfolket går i fællesskab, i
samlet trop. Det refererer ligeledes til Herren Jesus, som præsenterer sig selv som Vejen, Sandheden og
Livet, (Joh 14,6) og til det forhold, at de kristne, hans disciple, i begyndelsen blev kaldt 'Vejens disciple',
eller 'dem der fulgte Vejen' (jf. ApG 9,2; 19.9.23; 22,4; 24, 14,22)



Hvad vil det hele betyde konkret?

I løbet af senere vinter (vi håber det bedste i forhold til covid restriktioner) og forår
vil der være flere lejligheder til at mødes og tale sammen. Under disse møder vil alle få
lejlighed til at dele sine drømme, positive erfaringer men også bekymringer og
udfordringer de oplever i kirken. For at hjælpe vores samtaler stiller Pave Frans os
nogle meget enkelte spørgsmål:

Hvordan kan vores fællesskab i Kirken blive stærkere?

Hvordan kan vi sørge for at inkludere alle – også dem der føler sig udenfor?

Hvordan kan vi deltage i gode beslutningsprocesser?

Hvordan kan vi bedst give vidnesbyrd om evangeliet?

Møder vil finde sted på følgende tidspunker:

Lørdag 19.02 kl. 15.00 - 18.00 i kirken (med en kaffepause) - møde åben for alle.
(sprog - dansk)

Søndag 20.02 kl. 11.30 - møde for unge (sprog - dansk)

Lørdag 19.03 kl. 15.00 - 18.00 i kirken - møde for ikke dansk talende (sprog -
engelsk), og for alle som taler og forstår dansk i skolens gymnastiksal

Forløbet vil ende med en fasteretræte som vil starte lørdag den 26 marts.
Man er velkommen til at være med til flere møder eller bare til et.

Er du forhindret men gerne vil bidrage med din mening send gerne dine overvejelser
på skrift til sognepræst@katolsk-aarhus.dk

Efter at processen er afsluttet i vores menighed vil en samlet referat være sendt til
komiteen som koordinerer processen på bispedømmets plan og som sammen med
referaterne fra andre menigheder vil sende den videre til bispekonferensen og til Rom,
hvor Paven og hans nærmeste medarbejdere vil gennemgå svarene fra hele kirken og
reflektere over de nødvendige konsekvenser og beslutninger.

I løbet af januar måned vil vi offentliggøre en mere detaljeret plan for møderne samt
nogle værktøjer som vil hjælpe med din forberedende refleksion. Du vil finde dem
samt linket til tilmelding til møderne på www.katolsk-aarhus.dk

Vi håber at se dig til møder

Anemone Samy - koordinator

Kris Augustyniak sj - sognepræst


