
Drodzy przyjaciele,

Jakiś czas temu papież Franciszek zaprosił cały Kościół do procesu, w którym
wszyscy wierzący są zachęcani do refleksji i wspólnej rozmowy o Kościele, którego
jesteśmy częścią. Ten proces, zwany synodem, jest okazja do zaangażowania
wszystkich w to czym jest Kościół, w jaki sposob działa i reformuje się....

Proces, który obejmuje wszystkich katolików na całym świecie, i dlatego tez
potrzebuje czasu, bedzie mial teraz miejsce na poziomie naszej parafii.

Wszyscy jesteśmy tutaj w Parafii Matki Bożej w Aarhus, zaproszeni jako lud Boży do
słuchania tego, co Duch Swiety mówi do Kościoła. Czynimy to, słuchając razem
słowa Bożego i żywej Tradycji Kościoła, a następnie słuchając siebie nawzajem,
„rozeznajac znaki czasu”. Cały proces synodalny ma na celu:

promować przeżywane i doświadczenie wspólnego rozeznania, zaangażowania,
współodpowiedzialności, tam gdzie różnorodność darów służy misji Kościoła w
świecie.

Wszystkich, którzy jesteście częścią naszej parafii, zapraszamy do udziału w tym
procesie. Niezależnie od tego, czy przychodzisz do kościoła w każdą niedzielę, czy
nie. Czy zgadzasz się ze wszystkim, czego Kościół oficjalnie naucza, czy nie. Czy
uważasz się za dobrego katolika, czy nie.

Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do Was, którzy czujecie się wykluczeni i
marginalizowani w Kościele i naszej parafii. Do Was, którzy czujecie, że nasz
Kościół nie dorasta do tego, co może oznaczać bycie wspólnotą chrześcijańską.
Panstwa głos jest ważny. Kościół nie zmieni się bez Was.



Co bedzie to oznaczac w praktyce?

Pod koniec zimy (mamy nadzieję, że ograniczenia covidowe na to pozwola) i na
wiosnę będzie kilka okazji do wspólnych spotkań i rozmów. Podczas tych spotkań
każdy będzie miał okazję podzielić się swoimi marzeniami, pozytywnymi
doświadczeniami, ale także troskami i wyzwaniami, których doświadcza w kościele.
Aby pomóc w naszych rozmowach, Papież Franciszek postawil nam kilka bardzo
prostych pytań:

Jak możemy wzmocnić naszą wspólnotę w Kościele?

Jak możemy upewnić się, że włączymy wszystkich – nawet tych, którzy czują sie
wykluczeni?

Jak możemy usprawnic uczestnictwo wszystkich w procesach decyzyjnych?

Jak najlepiej dzisiaj dawać świadectwo ewangelii?

Spotkania odbeda sie w następujących dniach:

Sobota 19.02 o godz 15.00 - 18.00 w kościele (z przerwą na kawę) spotkanie
otwarte dla wszystkich. (język duński)

Niedziela 20.02 o godz 11.30 - spotkanie dla młodzieży (język - duński)

Sobota 19.03 o godz 15.00 - 18.00 w kościele - spotkanie dla osób nie mówiących
po duńsku (język - angielski) oraz dla wszystkich, którzy mówią i rozumieją
duński w sali gimnastycznej szkoly.

Spotkania zakoncza sie rekolekcjami wielkopostnymi, która rozpoczna się w sobotę
26 marca.

Jeśli nie możesz uczestniczyc w zadnym ze spotkan, ale chcesz podzielić się swoją
refleksja, prześlij swoje uwagi na piśmie na adres sognepraest@katolsk-aarhus.dk

Po zakończeniu procesu w naszej parafii, obszerne sprawozdanie zostanie przesłane
do komisji koordynującej proces na poziomie diecezjalnym i która wraz ze
sprawozdaniami z innych parafii przekaże je do Rzymu, gdzie Papież i jego najbliżsi
współpracownicy przeanalizuje odpowiedzi całego z kościoła i zastanowi się nad
koniecznymi konsekwencjami i decyzjami.

W styczniu opublikujemy bardziej szczegółowy plan spotkań, a także kilka narzędzi,
które pomogą w Twojej refleksji przygotowawczej. Znajdziesz je na www.katolsk-
aarhus.dk razem z linkiem do zapisania sie na spotkanie.

Do zobaczenia na spotkaniach

Anemone Samy - koordynator

Kris Augustyniak sj - proboszcz


