Barua itumiwe kama kielelezo cha kwenda kwa makasisi ulimwenguni
(Watu na vikundi vingi iwezekanavyo wanahimizwa kutuma barua kama hii kwa maaskofu wao,wachungaji, na
makuhani wakialika mwitikio wa kurudi kwao.)
Agosti, 2021
Ndugu Askofu au Mchungaji au Kuhani:
Baba Mtakatifu Francisko ametaka ushiriki wa Watu wote wa Mungu katika kutembea, kupambanua, kutawala na
kuinjilisha pamoja ili kuzaa matunda Sinodi juu ya Sinodi hivi karibuni kuanza katika ngazi ya mtaa anguko hili.
Kanisa la kwanza lilikuwa jamii ya watu sawa, wakiongozwa na "amri mpya" ya Kristo kwamba tunampenda mmoja
mwingine. Jamii ilikusanyika pamoja katika 'makanisa ya nyumba' wakiongozwa na wanaume na wanawake
wakisherehekea Ekaristi na kudumisha imani hai. Kanisa la sasa la mfumo dume na wa ngazi ya juu limefuata mfumo wa
kifalme, sio vile Kristo alifikiria, kwa kuwa sisi sote tu umoja katika Kristo (Gal. 3:28). Sisi ni Watu, sisi ni Kanisa na tuko
hamu ya kujibu hamu ya Baba Mtakatifu Francisko ya ushiriki mkubwa wa Watu wa Mungu katika Sinodi hii mchakato.
Tunakuandikia umehimizwa na maoni ya Baba Mtakatifu Francisko kwa maaskofu wa Italia (Mei 24) kwamba Sinodi
lazima kuwa na mtazamo wa "chini-juu" na mchakato unaanzia katika jamii ndogo, za mitaa na parokia. Akaita kwa
uvumilivu, kuruhusu wote kusema kwa uhuru, ikitoa nafasi kwa "hekima ya Watu wa Mungu."
Ili Roho asikike, watu wa Mungu walei lazima wawakilishwe vizuri kwenye sinodi. Kwa kuzingatia, tunaona ni muhimu
kujumuisha maswala yafuatayo katika dodoso ambalo linatoka na kwenye majadiliano katika mikusanyiko yote mitatu ya
sinodi:
• Kanisa linakuwa jamii inayokaribisha zaidi, inayosamehe, yenye upendo, na inayojumuisha
• Jukumu la wanawake wanaohudumu katika huduma
• Njia ya kurudi kwa sakramenti kwa talaka na kuoa tena
• Mahali pa jamii ya LGBT katika Kanisa
• Useja wa lazima au hiari kwa makuhani
• Jamii Ndogo za Kikristo kama sehemu ya muundo rasmi wa Kanisa
• Wape watu waliofunzwa kusimamia katika parokia na Jumuiya Ndogo za Kikristo pale inapotarajiwa kwamba
hakuna kuhani atakayepatikana
• Uwazi na uwajibikaji kuhusu unyanyasaji wa kijinsia wa kijinsia, uhalifu wa kifedha, na matumizi ya nguvu
katika Kanisa.
Tunaamini kwamba sinodi ya dayosisi itafanyika katika jamii yetu. Kwa kuongeza, tunatumahi kuwa utasaidia ya vikao
vyovyote vya kusikiliza vya kuongozwa na watu wengine tunavyoandaa, ili ushiriki wa walei uwe na faida ya sehemu
nzuri ya maoni.
Kuwa na uhakika wa sala zetu pamoja na ushirikiano wetu na kujitolea katika kuunga mkono sinodi za dayosisi. Sisi
ningefurahi kusikia kutoka kwako kukagua kufanya kazi pamoja kwenye hafla hii muhimu.
Kwa dhati,

