Synodalarbetet
i Stockholms katolska stift inför biskopssynoden 2023
Arbetshäfte för S:t Franciskus katolska församling
i Jönköping
Påve Franciskus har beslutat att en synodal process ska
genomföras för hela Katolska Kyrkan. Alla stift ska delta i
processen som började i oktober i år och som avslutas med en
biskopssynod om synodalitet i Vatikanen hösten 2023.
Synodalitet betyder att vandra tillsammans. Den synodala
processen är en möjlighet som ges hela Guds folk att
tillsammans urskilja hur kyrkan ska bli mer synodal, d v s
präglad av delaktighet, gemenskap och medansvar.
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Vad behöver göras?

Påven har gett stiften i uppdrag att reflektera över hur den
gemensamma vandringen ser ut i kyrkan i dag och vad som
behövs för att vi alla ska växa i denna gemensamma vandring.
Stiften har fått ett antal frågeställningar att besvara.
Utgångspunkten i vårt stift är att frågeställningarna ska
besvaras genom församlingsmöten som pastoralrådet
tillsammans med studieförbundet Bilda ansvarar för att
arrangera.
Även stiftets missioner, ordnar, lekmannarörelser och andra
grupper erbjuds att besvara frågeställningarna, antingen genom
medverkan i församlingsmötena eller på egen hand.
Allas erfarenheter är viktiga och alla som vill ska få komma till
tals och ge sin syn.
Hur ska det göras?

I det bifogade dokumentet finns de tio frågeställningarna.
Målet är inte att besvara varenda frågeställning i detalj.
församling kan plocka ut och besvara de frågor som upplevs
som mest relevanta.
Finns det andra frågor som är viktigare för församlingen som
till exempel pandemin, övergrepp eller vård av skapelsen kan
man prata om dessa istället.
Alla församlingar förväntas göra en skriftlig sammanfattning
av de genomförda mötena och skicka in denna till
kontaktgruppen för synodarbetet.
Vem ansvarar för vad?

Stiftets pastoralråd kontaktar pastoralrådet och kyrkoherden i
varje församling.
Församlingarnas pastoralråd har ansvaret för att anordna och
genomföra mötena samt att leverera sammanfattningen av det
som framkommit vid mötena till kontaktgruppen för
synodarbetet.
Pastoralråden förväntas ta studieförbundet Bilda till hjälp.
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Varje församling har tilldelats en kontaktperson hos Bilda vars
uppgift är att stötta processen.
Bilda tillhandahåller ett verktygskit som hjälp för hur mötena
kan planeras, kommuniceras och genomföras.
Pastoralrådets representanter förväntas löpande ta del av
informationen på stiftets hemsida för att inte missa de
uppdateringar som görs.
Kyrkoherden förväntas stötta det lokala pastoralrådets arbete
kring församlingsmötena genom att till exempel tillhandahålla
möteslokal och informera på församlingens hemsida.
Övriga som vill genomföra egna separata möten, till exempel
lekmannarörelser, ungdomsgrupper m.fl. får arrangera dessa på
egen hand.
Kontaktgruppen har det övergripande ansvaret för
genomförandet av den synodala processen i vårt stift.
I kontaktgruppens ansvar ingår att sätta ihop det dokument på
tio sidor som ska sammanfatta resultaten från
församlingsmötena och sända det vidare senast den 15 augusti.
När ska det vara klart?

Den 15 maj 2022 ska samtliga församlingar ha sänt in svaren
på de tio frågeställningarna i skriftlig form till kontaktgruppen.
Svaren
ska
skickas
in
till
e‐postadressen:
synod@katolskakyrkan.se
Samma e‐postadress kan användas av de personer eller grupper
som vill skicka individuella svar på frågeställningarna till
kontaktgruppen.
Mer information

All information om den synodala processen i Stockholms
katolska stift finns samlad på stiftets hemsida
www.katolskakyrkan.se under rubriken "Biskopssynoden
2023". Där finns:
• detaljerad projektplan
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•
•
•
•
•

film om det synodala arbetet med Kardinal Arborelius
information om den synodala processen
förklaring av begreppet synodalitet
tips till församlingarna om genomförandet av mötena
bönen Adsumus för utskrift

Vi ber den Helige Ande om hjälp med att lyssna och urskilja
och föreslår därför att alla möten inleds med att man
tillsammans ber synodbönen Adsumus.
För att skärpa vår tanke och uppliva vår längtan har den Helige
fadern skänkt hela Kyrkan en underbar bön, Adsumus. Dess
rötter går tillbaka till 500-talet. En version av denna bön lästes
av konciliefäderna inför varje session vid Andra
Vatikankonciliet. Så här lyder bönen:

Här står vi inför Dig, Helige Ande,
samlade i Ditt Namn.
Du är vår enda vägvisare –
ta Din boning i våra hjärtan.
Lär oss vägen vi skall gå
och visa oss hur vi kan följa den.
Vi är svaga och syndiga –
tillåt inte att vi skapar osäkerhet
om vad som är sant och rätt.
Låt inte okunnighet leda oss på avvägar
eller partiskhet påverka vårt handlande.
Låt oss finna vår enhet i Dig,
så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet
och inte viker av från sanningens väg.
Om allt detta ber vi Dig,
Du som verkar alltid och överallt
i enhet med Fadern och Sonen,
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i evigheters evighet. Amen.
Dessutom kan man spela upp Kardinal Arborelius
hälsning om synodarbetet som finns på stiftets hemsida
och youtube‐kanal.
En synodal kyrka vandrar tillsammans

För att initiera en öppen diskussion i den synodala processen
har Vatikanen föreslagit tio frågeställningar som stiften ska ta
ställning till.
Den grundläggande frågan är:
Hur sker den gemensamma vandringen i vårt stift, på den plats
där just du är? Vilka steg behöver vi ta för att växa i vår
gemensamma vandring och verkligen vandra tillsammans?
Fundera till exempel över följande:
• När du hör uttrycket ”gemensam vandring i Kyrkan”, vilka
konkreta exempel från ditt eget liv kommer du att tänka på?
• Vilka av dessa exempel handlar om positiva erfarenheter,
och vilka om negativa erfarenheter?
• Vad lärde du dig av dem?
• I vilka av dessa erfarenheter upplevde du den Helige Andes
närvaro?
• Vilka av dessa erfarenheter kan vara lärorika för hela
Kyrkan/hela vårt stift/den kyrkliga
gemenskap som du är en del av? På vilket sätt?
Tio frågeställningar att diskutera och besvara

1. LEDSAGARNA
När vi talar om ”vår Kyrka” – vem hör dit? Vem ber oss vandra
tillsammans? Vilka är reskamraterna även utanför
församlingarna? Vilka personer eller grupper har lämnats
utanför? Vilka bjuds in i Kyrkan? Vilka stängs ute? Varför?
2. LYSSNANDET
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Vem behöver vår Kyrka lyssna på? Hur lyssnar Kyrkan på
lekmännen, de unga och kvinnorna? Hur tas bidragen från
kvinnor och män i ordensgemenskaperna tillvara? Vilket
utrymme får rösterna från minoriteterna, de utstötta och
uteslutna och de som lämnat därför att de inte känt sig lyssnade
på? Att verkligen lyssna kräver att man är öppen och
fördomsfri. Vilka fördomar och stereotyper kan hindra
lyssnandet?
3. ATT TA TILL ORDA
Hur främjar vi en fri och genuin kommunikation, utan
tvetydighet och opportunism? Hur gör man det i vårt samhälle?
När och hur lyckas säga vi uttrycka det som är viktigt för oss?
Hur fungerar relationerna med medierna (inte bara de
katolska)? Vilka talar i den kristna gemenskapens namn och
hur väljs dessa?
4. GUDSTJÄNSTEN
På vilket sätt kan bönen och firandet av liturgin inspirera och
ge riktning åt den gemensamma processen? Hur inspirerar
bönen och liturgin de viktigaste besluten som tas i och av
kyrkan? Hur ska alla troendes aktiva deltagande i liturgin och
helgelsens tjänst främjas? Vilket utrymme ges till akolyter och
till lektorer? Är det utrymme som ges tillräckligt?
5. MEDANSVAR I UTSÄNDNINGEN
Alla Kyrkans medlemmar är kallade att delta i Kyrkans
mission. Hur stöttar vi de medlemmar som är engagerade i
samhällslivet (genom sociala och politiska insatser, verksamhet
i vetenskaplig forskning och undervisning, i främjandet av
social rättvisa, skydd av mänskliga rättigheter och omsorgen
om det egna hemvistet osv.)?
Hur är samarbetet mellan våra Orientalisk katolska kyrkor och
den Romersk‐katolska kyrkan? På vilket sätt bidrar det
till/försvårar Kyrkans mission?
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6. ATT FÖRA EN DIALOG I KYRKAN OCH
SAMHÄLLET
Vilka dialoger förs inom Kyrkan? Hur skall man bemöta de
olika synsätt, konflikter och svårigheter som råder? Hur främjar
vi samarbeten med andra stift, lekmannaorganisationer,
kyrkliga rörelser m fl? Vad har vi för erfarenhet av dialog med
troende från andra religioner och med icke‐troende? Hur kan
Kyrkan möta andra institutioner i samhället i en dialog och lära
av dem; i politikens värld, det civila samhället, de fattiga?
7. ANDRA KRISTNA KYRKOR OCH SAMFUND
Vilka relationer har vi med systrar och bröder i andra kristna
kyrkor och samfund? Inom vilka områden? Vilka frukter har
mognat under ”den gemensamma resan”? Vilka svårigheter har
uppstått?
8. AUKTORITET OCH DELTAGANDE
En synodal kyrka kännetecknas av delaktighet och medansvar.
Hur ställer vi upp målen som ska nås, hur ser vägen dit ut och
vilka steg måste tas? Hur ska auktoriteten i vår Kyrka utövas?
Hur ser lagarbetet och medansvaret ut? Hur främjas
lekmännens delaktighet och medansvar?
9. URSKILJA OCH AVGÖRA
Med vilka metoder väljer vi ut och tar gemensamma beslut?
Hur kan detta förbättras? Hur ska deltagande i beslut inom
hierarkier främjas? Hur kombineras decision‐making‐
processen med decision‐taking‐processen; d v s hur förbereds
de beslut som tas? På vilket sätt och med vilka metoder
uppmuntrar vi transparens och ansvarighet? Vilka är det som
tar besluten i Kyrkan? Fungerar det bra?
10. ATT LÄRA SIG I SYNODALITET
Hur ska Kyrkans medlemmar (både präster, ordensfolk och
lekmän) utbildas, särskilt de som inom den kristna
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gemenskapen skall åta sig ansvarsfulla uppgifter, som gör dem
lämpliga för att ”vandra tillsammans” och ömsesidigt lyssna
och ha dialog med andra? Vilken utbildning erbjuds för
urskiljning och utövande av auktoritet?

Hur ska vi arbeta med dessa frågor i vår församling?
* Ska vi ha olika samtalsgrupper?
* Ska vi välja några av frågorna och ta upp dem med alla
närvarande?
* Hur vill vi gå till väga?
* Som Stiftet anger ska vi använda oss av Studieförbundet
Bilda
Kontaktperson för Bilda i vår församling är:
Martin Hanna
martin.hanna@bilda.nu
* Till mötet den 12 december bör alla ha läst och tänkt igenom
dessa sidor av information. Förhoppningsvis har vi någon
representant från Bilda och församlingens råd som tar upp
förslag och ger förslag om hur vi går vidare.
Med önskan om frid och allt gott,
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
kyrkoherde
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