Familiesynoden
2015
KORTVERSJON I 20 SPØRSMÅL
Det forberedende dokumentet til
Familiesynoden 2015 inneholder 46 detaljerte
spørsmål. Disse er ment for en rekke forskjellige
grupper innenfor Kirken. Pastoralavdelingen har
derfor plukket ut 20 spørsmål som særlig angår
legfolket. Tallene svarer til spørsmålene med
samme nummer i det fullstendige
spørreskjemaet.

Vi håper mange vil engasjere seg og svare på denne
invitasjonen fra pave Frans til å være med og utforme
morgendagens pastoralomsorg for familie og
ekteskap.
Send svarene til Pastoralavdelingen
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INNEN 27. mars
via e-post: pastoral.okb@gmail.com.

3. Utover det å forkynne Guds Ord og påpeke forhold, på
hvilke måter velger Kirken å være tilstede «som Kirke» nær
familier i ekstreme situasjoner? Hvilke formasjonsstrategier
anvender Kirken for å forhindre disse situasjonene? Hva kan
gjøres for å støtte og styrke troende familier som forblir
trofaste mot ekteskapsbåndet?
4. Hvordan svarer Kirken i sin pastorale aktivitet på den
utbredte kulturelle relativismen i det sekulariserte samfunn,
og på manges konsekvente avvisning av familiemodellen
som består av en mann og en kvinne forenet i ekteskap i
åpenhet for livet?
11. Hvordan kan folk hjelpes til å forstå at et forhold til Gud
kan hjelpe par i å overvinne svakhetene som forekommer
også i ekteskapelige relasjoner? Hvordan kan man vitne om
at Guds velsignelse ledsager ethvert sant ekteskap? Hvordan
kan man vise at ekteskapets nåde bærer ekteparene gjennom
hele deres samliv?
12. Hvordan kunne man få folk til å forstå at det kristne
ekteskapet svarer til Guds opprinnelige plan og derved er en
erfaring av fullkommen realisering og ikke en begrensning?
13. +14. Hvordan kan Kirken tenkes som «Huskirke» (Lumen Gentium, 11) i evangeliseringsarbeidet? Hvordan kan vi
fremme familiens engasjement i misjonsoppdraget?
15. Gjennom relasjonen med Gud vokser familien som et
sant livs- og kjærlighetsfellesskap. Hvordan kan vi utvikle
familiens spiritualitet, og hvordan kan familier bli til steder
for et nytt liv i Kristus?
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16.+ 18. Hvilke initiativer kan utvikles i katekesen for å
gjøre Kirkens lære om familien kjent og være til hjelp for å
etterleve den, særlig med tanke på å overvinne mangelen på
samsvar mellom liv og lære, og derved lede til en omvendelsesprosess? Hvordan presentere familien som et enestående
sted for å realisere menneskelig glede?

20. Hvordan kan folk hjelpes til å forstå at ingen er ekskludert fra Guds barmhjertighet? Hvordan kan denne sannheten
uttrykkes i Kirkens pastoralarbeid for familiene, særlig
overfor dem som er skadet og sårbare?
23. Hvordan blir familiedimensjonen dyrket i prestenes og
andre pastoralaktørers formasjon? Blir familiene selv involvert (i denne)?
28 + 31. Hvordan bør ekteskapsforberedelsen legges opp for
å fremheve familiens kall og oppdrag i følge til troen på
Jesus Kristus? Gir gjennomføringen en reell kirkelig erfaring? Hvordan kan den fornyes og forbedres? Hvordan kan
den pastorale ledsagelse av par i de første årene av familielivet utvikles videre på menighetsnivå, på bispedømmenivå
eller innenfor foreningene og bevegelsene?
33. Hvordan kan de troendes fellesskap hjelpe til med å
skjelne de positive og de negative elementer i livet til personer som er borgerlig gift, slik at de kan veiledes og hjelpes i
vekst- og omvendelsesprosessen underveis mot ekteskapets
sakrament? Hvordan hjelpe samboende til å bestemme seg
for å inngå ekteskap?
35. Er det kristne fellesskapet klart for å ta på seg omsorgen
for alle sårede familier, slik at de kan erfare Faderens barmhjertighet? Hvordan kan det kristne fellesskapet engasjere
seg for å fjerne de sosiale og økonomiske faktorer som ofte
betinger disse situasjonene?
37. Hvordan kan prosedyrene for å avgjøre nullitetstilfeller
gjøres mer tilgjengelige, strømlinjeformet og muligvis
kostnadsfrie?
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38. Når det gjelder skilte og gjengifte, trenger den pastorale
sakramentspraksisen en ytterligere utdypning, som inkluderer vurdering av ortodoks praksis og tar hensyn til ”skillet

40. Hvordan retter det kristne fellesskapet sin pastorale oppmerksomhet mot familier med personer med homoseksuell
legning? Hvordan kan man i lys av Evangeliet ta seg av
personer i disse situasjoner og unngå enhver form for urettferdig diskriminering? Hvordan kan kravene i Guds vilje
angående deres situasjon legges frem for dem?
41. Hva er de vesentligste tiltak som er gjort for å forkynne
åpenheten for livet og skjønnheten og verdigheten i det å bli
mor eller far, i lys av for eksempel salige Paul VIs Humanae
Vitae? Hvordan kan man fremme dialogen med vitenskapen
og biomedisinsk teknologi på en måte som respekterer den
menneskelige reproduksjons økologi?
42. Generøst morskap/farskap har behov for strukturer og
verktøy. Lever det kristne fellesskap en effektiv solidaritet
og subsidiaritet? Hvordan? Er det modig i å foreslå gyldige
løsninger, også på sosiopolitisk nivå? Hvordan oppmuntre
til adopsjon og fosterforeldreskap som fremragende tegn på
en fruktbar generøsitet? Hvordan kan omsorg og respekt for
barn fremmes?
43. Den troende kristne lever morskapet/farskapet som svar
på et kall. Blir dette kallet tilstrekkelig betont i katekesen?
Hvilke typer undervisning tilbys for å la dette kallet veilede
ekteparenes samvittighet effektivt? Er man bevisst de alvorlige konsekvensene av demografiske forandringer?
44. Hvordan bekjemper Kirken den ulykke abort utgjør, og
hvordan fremmer den en effektiv livets kultur?
46. Hvordan bevisstgjøre foreldre og kristne familier om at
plikten til å overføre troen er en iboende dimensjon ved det
å være kristen?
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