Synode på Amager 1
Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 14 afholdt menigheden ved Skt. Annæ kirke sit første møde i forbindelse med
den Verdenssynode, som pave Frans har igangsat sidste år. På vegne af menighedsrådet var Paul Jørgensen
(PJ) mødeleder. Der deltog 17 personer i mødet, og alle tre sproggrupper var repræsenteret, Mødet var
indkaldt med publicanda ved søndagsmesserne og ved opslag i kirkens våbenhus. PJ begyndte mødet med
en kort, historisk forklaring af begrebet synode. I tiden fra den tidlige Kirke var synoder normalt lokale
bispemøder, som ikke må forveksles med de almindelige konciler for alle Verdens bisper. I tiden efter II
Vatikankoncil dvs. efter 1965 var der synoder i flere lande med inddragelse af lægfolk bl.a. i Danmark i
1969.
Pave Frans’ plan er, at Verdenssynoden er startet i oktober 2021 og skal afsluttes med en bispesynode i
Vatikanet i oktober 2023. I den mellemliggende tid skal der være synodemøder i alle menigheder i hele
Verden og på regionale bispesynoder. Efter pavens ønske har Verdenssynoden tre overskrifter: Fællesskab,
deltagelse og mission.
På dagens møde i Skt. Annæ gennemgik PJ de spørgeskemaer, som menighederne har fået fra
bispekontoret (se synode.dk) og et antal spørgsmål, som PJ har formuleret (se nedenfor). Formålet var at
forklare og forstå de enkelte spørgsmål. Besvarelse af spørgsmålene skal ske på efterfølgende møder,
hvorefter svarene sendes til bispedømmets koordinationsgruppe.
Debatten på mødet var livlig, positiv og engageret. Særlig blev det drøftet, hvordan det lokale menighedsliv
fungerede. Flere mente, at der bør være en bedre information om, hvad menighedens forskellige grupper
foretager sig fx ungdomsarbejde og katekese for voksne; netop temaerne fællesskab og deltagelse.
Vedrørende præsterne blev prædikenerne og evt. gifte præster og præstemangel drøftet. Der begrænsede
antal ordenssøstre blev også drøftet.
De næste møder blev aftalt til d. 2. 4. og 23. 4. kl. 14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PJ’s spørgsmål: Hvad er menigheden tilfreds med i Kirkens almindelige liv?
Hvad gør præsten/præsterne i menigheden godt?
Fungerer menighedslivet godt? Kirkekaffe, mødeaktiviteter, undervisning m.v.?
Har menigheden kateketisk undervisning for voksne?
Fungerer ungdomsarbejdet tilfredsstillende?
Kan men forestille sig, at andre end præsten prædiker ved messen?
Kunne menigheden ønske sig at medvirke ved valg af biskoppen? Og af menighedens præst?
Ville en tidsbegrænsning af biskoppens embedsperiode på 4 – 6 eller 10 år være en god ide?
Har menigheden retningslinjer for at undgå misbrugssager?
Hvad ville menigheden sige til af få en gift præst?
Er Kirkens regler for ikkeægteskabelige forhold hensigtsmæssige i vor tid?
Har der været vanskeligheder i menigheden som har haft brug for biskoppens hjælp?

