REFERAT AF SYNODEMØDE LØRDAG D. 2. APRIL 2022

i Sankt Annæ Kirke
FÆLLESSKAB
Vi har et åndeligt fællesskab.
Vi har samme åndelige værdier og forstår dem uanset nationalitet
Messen indbyder til fællesskab
Fælles messer i Sankt Annæ Kirke
Når man møder andre med samme tro, bliver man styrket i troen og føler sig ikke alene. Man føler
sig ikke alene men som en vigtig del af fællesskabet
Information om aktiviteter i sproggrupperne – hvordan?
Indsamlinger/fundraising til nødstedte og kirkens fysiske bevarelse
Lejrliv, kor, bønnemøder, DUK
Fælles kalender for hele Sankt Annæ Kirke
Fælles Facebook for hele Sankt Annæ Kirke med alle aktiviteter
Menighedsrådet: Hver sproggruppe inviteres til planlægningsmøde, hvor man planlægger fælles
aktiviteter for hele året, fx Sankt Annæ Fest, Adventsfest, Familiekirke
Sankt Annæ Dage
Præsten giver hånd før (og efter) messen

DELTAGELSE
Når man deltager i katolske aktiviteter, er man en del af menigheden og bispedømmet
Fællesskab medfører, at man deltager og tager ansvar
Vi skal gøre ting sammen på tværs af sproggrupperne
Hvordan får vi flere danske familier til at deltage i messerne?
Deltagere fra den danske sproggruppe til polsk vågenat
Deltagelse i bibellæsningsgrupper
Gennem bibelkredse skaber man nye venskaber og styrker hinanden i troen

Fælles tilbedelse af Den Hellige Jomfru Maria, vågenat, sakramenterne
Deltage i Familiekirkens aktiviteter, fester og arrangementer
Torsdagsklubben – hvordan får vi flere til at komme?
Kirkekaffen i den danske sproggruppe genoptages
Koordination af aktiviteter – hvad sker der i de andre sproggrupper? Hvordan deltager jeg?
Frivilligt arbejde i kirken er afgørende for kirkens bevarelse

MISSION
Katekese for de danske og engelske sproggrupper
Præster og søstre besøger familier og enkeltpersoner
Familien er nøglen til parathed over for evangelisering
Lære vores børn at bede og gøre det sammen
Tage børnene med i kirke
Familiemesser
Kirken har missionen til at understøtte alles tro og fællesskab
At vi hver især er gode eksempler på at være katolik i samfundet og privat
Tage sig af andre – vidnesbyrd, næstekærlighed, kærlighed og omsorg
Forsvare vores tro, når den bliver angrebet
Familiekirke (ungdomsgrupper) giver håb for fremtiden
Alle børnene kan dansk – her ligger en resurse
Aktiviteter for børnene, som oplæres til at videregive tro og erfaringer til de yngre
Hvordan byder vi nye medlemmer velkommen?
Indbyde hinanden til aktiviteter
Præsten være proaktiv i mødet med sin menighed og nye medlemmer
Det er godt at mødes og være i kirken og dele erfaringer, udfordringer og problemer i livet og få
hjælp og styrke hinanden åndeligt og menneskeligt
Møder, hvor man kan tale om religion, sin katolske tro og spørgsmål dertil
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