Skt. Annæ menighed afholdt d. 23. april 2022 sit tredje møde om Verdenssynoden. De to første
møder behandlede de spørgsmål, som bispedømmets koordinationsgruppe tidligere har udsendt
til menighederne. Vort tredje møde var optaget af Kirkens muligheder i fremtiden. På verdensplan
kan vi se et faldende antal katolske præster, og i mange lande er antallet af katolikker også
faldende.
Dagens første drøftelse havde overskriften ”Kan kun mænd fortælle, hvad Gud mener?” Her
handlede det om mulighederne for at Kirken indfører muligheden for kvindelige diakoner og
præster. Der var enighed om, at det burde være muligt, og om få år bliver det måske nødvendigt –
hvis/når der bliver kun få mandlige præster. En mulig anden løsning kan være, at cølibatet ikke i
fremtiden skal være obligatorisk for verdenspræster, at vi får gifte præster, se 1. Tim. 3, 2 (den
latinske tekst skriver episcopus) For evt. at lette arbejdspresset for præsterne, bør det være muligt
for lægfolk at prædike. En del katolikker er religionslærere på både grundskole- og
gymnasieniveau, og nogle katolikker er lærere også på videregående uddannelser, alle er har de
erfaring med formidling. Der var bred enighed om, at de troende bør være med til at vælge
biskopperne.
Anden drøftelse havde overskriften ”Ca. 40 % af alle ægteskaber i Danmark opløses”. For
katolikker er antallet måske lidt lavere. Nogle af disse optager samliv med en ny partner, en del
bliver måske gifte igen; Jesus har det lidt afslappet med gengifte, se Johs. 4, 16ff. Vi ved, at nogle
af disse er blevet udelukket fra at modtage nadveren i deres sognekirke. Går de til messe i en
anden kirke, bliver de ikke udelukket. Derfor var der flertal for, at modtagelse af nadveren bør
være et samvittighedsspørgsmål for den enkelte.
Emnet for tredje drøftelse var det synodens officielle ”Fællesskab, deltagelse og mission”. Her var
ungdomsarbejdet centralt. For år tilbage havde de fleste menigheder levende KUK’er (Katolsk
ungdomsklub), og DUK’s lejre på Ømborgen var fuldt belagte, sådan er det desværre ikke mere.
Det bør der gøres noget ved, ungdommen er Kirkens fremtid! Mange menigheder har en del
aktivitetsgrupper – kor, ældregrupper, studiegrupper m.fl. Bliver disse annonceret på
menighedernes hjemmesider? Hvis menighederne har en Facebookgruppe, er den så tilgængelig
for alle menighedens medlemmer?
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