Verankerd in het leven, luisterend naar de Heer, de harten van onze medebroeders
bereikend.

Het doel van onze bischoppelijke synode bestaat uit het onderscheid maken en op gang brengen van
datgene wat onze kerk van de Saône et Loire, in de stroom van de liefde van Christus zal plaatsen
,voor een vernieuwde verkondiging van het evangelie.
Alle katholieken,zonder uitzondering ,zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces ,door middel
van kleine ,zeer open gespreks groepen, die berusten op gebed en respect van de verschillende
deelnemers.
Laat ons open staan voor de Heilige geest om het mooie doel van het grote project van het heil van God
voor Zijn Kerk en de wereld te dienen.
Het is op die manier dat we hoe langer hoe meer leerlingen en getuigen van Christus worden

Onze bischoppelijke synode bestaat uit drie realiteiten die het structureren en laten functioneren.
1/De synodale groepen : een zeer brede realiteit, dwz alle groepen die zich op de verschillende
plaatsen gevormd hebben, openstaand voor een ieder, zowel katholieken als anderen.
2/De synodale raad :bestaande uit leden ,priesters,diakens of leken,volgens de wet,gekozen
,benoemd of waarnemers, in aantal ongeveer 320.
Zij komen minstens 5 keer per twee jaar samen
3/Het secretariaat van de synode : zij hebben de taak de overwegingen van de verschillende
teams te verzamelen en de ledenvergaderingen voor te bereiden.

De synode werd afgekondigd tijdens het feest van Pinksteren 2015
Het opent zondag 4 october 2015 en eindigt zondag 26 november 2017

Decreet van de convocatie van de bischoppelijke synode
Brief aan alle katholieken van de Saône et loire

Op deze pinksterdag 2015 ontvangen volwassenen van ons bisdom het merkteken van de gift
van God door middel van het sacrement van het heilig vormsel
Het is in het licht van dit feest dat ik u de aankondiging doe van de komende opening van een
bischoppelijke synode ,4 october 2015 in Taizé.
Deze synode eindigt zondag 26 november 2017 op het feest van Christus ,koning van het
heelal.
Het doel van deze synode bestaat uit het onderscheid maken en op gang brengen van dat wat
de kerk van de Saône en Loire beter in de stroming van de liefde van Christus zal plaatsen,voor een
vernieuwde aankondiging van het evangelie.
Hij zal een beetje langer dan twee jaar duren, gedurende ik u vraag meer naar elkaar toe te
groeien en naar hen die niet het christelijk geloof delen,om te luisteren naar wat de Heer ons meedeelt.
Het gaat erom om ons gezamelijk meer in het geloof van de apostelen te verankeren.
De Heilige geest is overal werkzaam,op plaatsen waar spanning is,op plaatsen waar geleden
wordt ,op plaatsen van troost en vriendschap,op plaatsen van gebed en in de ervaringen van de
sacrementen.
Het is daarom dat de synode getiteld is :
« Verankerd in het leven, luisterend naar de Heer,
bereikend »

de harten van onze medebroeders

Alle katholieken,zonder uitzondering ,zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit proces ,op welke
manier dan ook, door middel van kleine ,zeer open gespreks groepen, die berusten op gebed en
respect van de verschillende deelnemers.
Zij zullen het secretariaat van de synode(synode@adautun.fr) informeren over hun
bevindingen,vragen,projecten en de verlichtingen van het geloof die ze zullen ontvangen.

Ik vraag u om met mij te bidden dat wij open mogen staan voor de heilige geest en dat wij het
mooie project van het heilsplan dat God voor ons beoogt zullen dienen, een heilsplan voor de hele
wereld .
We vragen de gratie om gezamenlijk vooruitgang te maken in de liefde van Christus, te groeien
in de vreugde van de hoop die God uitstraalt en sterker te mogen worden in het geloof van de kerk.
Het is op die manier dat wij beter leerlingen en getuigen van Christus zullen worden.
Ik wens u een heel mooi Pinksterfeest toe
+ Benoît Rivière
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

