Sinodālā lūgšana
Mēs esam Tavā priekšā, Svētais Gars,
sapulcējušies Tavā vārdā.
Lūdzam, lai tikai Tu mūs vadi un mājo mūsu sirdī.
Māci, kāds ir mūsu mērķis un kā mums to sasniegt.
Mēs esam vāji un grēcīgi –
neļauj mums vairot apjukumu.
Neļauj nezināšanai mūs novirzīt uz nepareizā ceļa
un objektivitātes trūkumam ietekmēt mūsu rīcību.
Tevī lai esam vienoti tā,
ka spētu kopā doties uz mūžīgo dzīvi,
nenovirzoties no patiesības ceļa
un no tā, kas pareizs.
To visu mēs lūdzam Tev,
kas darbojies visur un vienmēr
vienotībā ar Tēvu un Dēlu
mūžu mūžos.
Amen.
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Aizpildot anketu, izvēlies vienu no veidiem
Aizpildi veidam atbilstošās prasības
draudze
Vārds, uzvārds
vecums

Nr.
1.

veids
INDIVIDUĀLI

2.

KOPIENA

Draudze/ formācijas
grupa

Locekļu skaits

3.

ANONĪMI

draudze

Vecums/ dzimums

Vidējais locekļu
vecums

Aizpildot anketu, centieties tajā atspoguļot
savas domas dažos teikumos.
LŪDZAM RAKSTĪT SALASĀMI.
Aicinām pirms anketas aizpildīšanas palūgties Sinodālo lūgšanu.
1. CEĻABIEDRI
Vai tava draudze/kopiena ir vieta, kur pieaug tava ticība un kāpēc?

Kad tu saki "mana baznīca", kas tai pieder?

Kas, tavuprāt, ir atbildīgs par jūsu Baznīcas kopienu?
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Kādas grupas vai indivīdi ir tavas Baznīcas kopienā pamesti novārtā?

2. UZKLAUSĪŠANA
Kā tiek uzklausīti laji, īpaši sievietes un jaunieši?

Vai tev ir pārliecība, ka Baznīcā tevi uzklausa?

Kas apgrūtina vai atvieglo tavas balss sadzirdēšanu tavā draudzē/kopienā?
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Cik lielā mērā tiek uzklausīta konsekrēto personu (vīriešu un sieviešu) balss tavā
kopienā/draudzē?

Vai konsekrētās personas ir iesaistītas draudzes kopienas dzīvē?

Vai veco ļaužu, atstumto, marginalizēto, mazākuma, trūcīgo
un atstumto cilvēku balss tiek uzklausīta tavā kopienā/draudzē?

Vai varat atpazīt aizspriedumus un stereotipus, kuru dēļ mums draudzē/kopienā ir grūti
ieklausīties sevī?

3. IZTEIKŠANĀS
Kas atvieglina vai apgrūtina drosmīgi, godīgi un atbildīgi izteikties vietējā
baznīcā/kopienā/sabiedrībā?
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Kādas tavā kopienā darbojas attiecības ar medijiem (ne tikai katoliskajiem)?

Kas runā draudzes/kopienas vārdā un kā šīs cilvēks tiek ievēlēts/nozīmēts?

4. SVINĒŠANA
Kādā veidā lūgšanas un liturģiskās svinības iedvesmo un vada mūsu kopīgo dzīvi un misiju
mūsu kopienā/draudzē?

Vai liturģija (Dieva Vārds, sakramenti, sakramentālijas) palīdz tev un kopienai
svarīgāku lēmumu pieņemšanā?

Kā mēs mudinām visus ticīgos aktīvi piedalīties liturģijā un veikt liturģiskās funkcijas?
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Vai jūsu kopienā ir pamanāma lektora (Vārda sludināšanas) un akolīta (ārkārtējā sv.
Komūnijas dalītāja) kalpošana?

Ko tev nozīmē draudzes atlaidas/svētki un kā jūs tos piedzīvojat savā draudzē?

5. LĪDZATBILDĪBA MISIJĀ
Tu esi māceklis-misionārs– vai un kā realizē Baznīcas misiju?

Kas tev traucē aktīvi darboties Baznīcas misijā?

Kādas misijas jomas draudzē/kopienā ir atstātas novārtā?
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Kā veidā notiek atpazīšana misijas izvēlē un kas tajā piedalās?

Vai cilvēki ar dažādām sociālajām un politiskām funkcijām jūsu vidē var rēķināties ar
tavu un tavas kopienas atbalstu? Ja jā, tad kādā veidā?

Vai sinodālais stils (tikšanās, klausīšanās, izšķiršana, lēmumu pieņemšana) tiek praktizēts
tavā kopienā (pastorālā, draudzes, katehēzes, ekonomiskajā padomēs)?

6. DIALOGS BAZNĪCĀ UN SABIEDRĪBĀ
Vai un kādas ir dialoga vietas un veidi jūsu kopienā/draudzē?

7

Kā tiek risinātas viedokļu atšķirības, konflikti un grūtības tavā kopiena/draudzē?

Kā mēs veicinām sadarbību ar kaimiņu diecēzēm un reliģiskajām kopienām, laju
apvienībām un kustībām utt. konkrētajā teritorijā?

Kāda dialoga un kopīgas iesaistīšanās pieredze mums ir ar citu reliģiju piekritējiem un ar
cilvēkiem bez reliģiskās piederības?

Vai un kā tava kopiena iesaistās dialogā un gūst /smeļas pieredzi no citām sabiedriskajām
institūcijām (politikas, ekonomikas, kultūras, pilsoniskās sabiedrības un trūkumā dzīvojošu
cilvēku pasaules)?

7. ATTIECĪBAS AR CITĀM KRISTIEŠU KONFESIJĀM (EKUMENISMS)
Kādas attiecības ir tavai draudzes kopienai ar citu kristīgo tradīciju un pārliecību
pārstāvjiem?
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Vai tavā kopienā /draudzē ir citas kristīgās konfesijas? Vai notiek dialogs un
kādas ir šīs sadarbības grūtības, izaicinājumi un augļi?

8. AUTORITĀTE UN LĪDZDALĪBA
Vai tavā kopienā/draudzē ir nosprausti kādi mērķi, uz kuriem jātiecas, un ceļš uz to
Sasniegšanu, un pasākumi, kas jāveic, lai tos realizētu?

Vai mērķu atpazīšana ir komandas darbs, kas tiek veikts, piedaloties visiem
kopienas/draudzes locekļiem, kas vēlas?

Vai atpazīšanas procesā tiek iesaistīti laji, konsekrētās personas un citi no dažādām
Baznīca grupām un kustībām?
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9. IZŠĶIRT UN IZLEMT
Kādas metodes un procesus izmanto tavā kopienā/draudzē, lai pieņemtu lēmumus?

Vai tu motivē sevi un citus piedalīties hierarhiski organizētu (pastorālā, draudzes,
saimnieciskā padome, ordeņa kapitulas) kopienu lēmumu pieņemšanā?

Kāda tavā kopienā/draudzē ir saistība starp konsultāciju un lēmumu pieņemšanu un kā tas
tiek īstenots praksē?

Vai tavā kopienā/draudzē ir instrumenti un procedūras, kas veicinātu caurskatāmību
un iespēja prasīt atbildību par kopienas lēmumiem?

10. SEVIS VEIDOŠANA KOPĪGAJĀ CEĻĀ
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Kā Baznīcas kopiena veido cilvēkus, lai viņi būtu spējīgi vairāk uzklausīt viens otru,
piedalīties tās misijā un iesaistīties dialogā?

Kāds sagatavošanās tiek piedāvāta, lai savā veidā atbalstītu atpazīšanu un pārvaldību
sinodālā veidā?

Vai ir iespēja, un ja jā, tad kāda, tavas kopienas/draudzes cilvēku formēšanai, lai
uzņemtos atbildību par Baznīcas kopienu (līderi, animatori, moderatori, katehēti)?

Vai jūsu kopiena/draudze sniedz tev rīkus, un, ja jā, tad kādus, lai varētu atpazīt un
pamanīt kultūras ietekmi un tās draudus tavai kopienai?
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Aizpildīto anketu Jūs varat nosūtīt:
• elektroniski uz Sinodes sekretariāta e-pastu:
r-a.sinodalais.cels@inbox.lv
• nosūtīt anketu pa pastu uz šādu adresi:
“Sinode”
Latgales iela 88,
Rēzekne, LV-4601

Liels paldies par pievienošanos sinodālajam procesam!
Mudinām jūs katru dienu lūgt par Sinodes labiem augļiem!
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