جممع فوق العاده اسقفان درباره خانواده

پاپ اعظم فرانسیس روز یکشنبه مجمع فوق العاده اسقفان در باره خانواده را افتتاح نمود .در سخنرانی
کوتاه خود از اسقفان تقاضا نمود تا به روشنی و آسودگی خاطر سخن گفته گوش فرا دهند .با این دو رفتار
میتوان مجمع را اداره نمود.
به روشنی سخن گفتن و با متانت گوش فرا دادن .این دو موضوع همانند ریلی هستند که مجمع عمومی
اسقفان باید در مورد خانواده بر آن قدم نهد .دو رفتار اصلی که پاپ اعظم به آنها اشاره نمود ،تا این که
همکاری صحیح در مجمع باشد و با هم در آن قدم نهاد .پاپ فرانسیس همانطور که سخنرانی ایشان در
موعظه یکشنبه کوتاه بود به طور خالصه نیز سخنان خود را ارئه نمودند .ولی در این خالصه به موضوعات
مهمی اشاره نمود .فرمودند :شما ،صدای کلیسای محلی هستید ،صدایی که در این مجمع شنیده خواهد شد.
این مسؤلیت بزرگی است ،که حقیقت و مشکالت کلی سا مطرح گردد ،تا بتوان راهی را که انجیل برای
خانواده اهدا مینماید ،بدرستی طی نمود .شرط آن این است که به وضوح سخن گفت .کسی نمیتواند بگوید:
درباره من چنین یا چنان خواهند گفت ...باید آنچه را که الزم است به روشنی گفت.
بعد از آخرین مجمع فوریه  ،4102که در آن از خانواده سخن رانده شد .پاپ اعظم در ادامه فرمودند :یک
کاردینال در نامه ای به من چنین نوشته بود « :جای تأسف است که بعضی از کاردینال ها به خاطر احترام
حضرت پاپ شجاعت گفتن بعضی از مطالب را نداشتند؛ با این تفکر که شاید پاپ نظری و برداشتی دیگر
داشته باشد» .به همین دلیل فرمودند « از شما میطلبم تا با آزادی روح و فروتنی در رفتار برادرانه در خداوند
ما عیسی مسیح سخن گویید .و در آرامش و صلح کامل آن را انجام دهید ،تا این که مجمع بتواند همراه با
اسقفان و همه شبانان مربوط به آنها مسؤلیت خویش را به پیش ببرد .و حضور پاپ اعظم ضمانت برای همه
در راه حفظ ایمان است.

پاپ اعظم ضمن سپاس گذاری از همه کسانی که برای این مجمع تالش نموده اند و برای برگزاری این
مجمع همچنان تالش مینمایند ،از کاردینال لورنزو بالدیسار گرفته که خواست تا روح برادری در انتخاب
منشی مجمع و تمامی نمایندگان که مربوط به مجمع هستند نیز حضور داشته باشد.
دو شخص اول توسط انجمن مربوط به مجمع انتخاب گردیدند که توسط شرکت کنندگان در آخرین
مجمع انتخاب گردیدند .ولی از آنجا که مدیران نمایندگان توسط پاپ اعظم باید انتخاب گردند از همان
انجمن خود مجمع تقاضا نمودم تا اسمی کانیدها را به من تسلیم نمایند و بر اساس همان نامها مسؤالن را
انتخاب نمودم.

