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Đức Giáo Hoàng mở cuộc họp các Hồng y về gia đình
Cuộc họp với lời kêu gọi cách tiếp cận mục vụ "tinh tế và dũng cảm"
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Giới thiệu cuộc họp hai ngày với các hồng y trên thế giới về gia đình và cách tiếp cận mục
vụ của Giáo Hội về hôn nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng cách tiếp cận
mục vụ của Giáo hội để giúp các cặp vợ chồng phải "tinh tế, dũng cảm và đầy tình yêu
thương."

Đức Bergoglio không vào Hội trường Tân Thượng Hội Đồng sau tất cả các Hồng y như thông lệ
trong quá khứ (180 vị dự kiến sẽ có mặt nhưng chỉ có 150 đến sáng nay). Thay vào đó Ngài
đến đầu tiên chào đón, hỏi thăm các Hồng y từng người một ở lối vào. Trong số đó có các Tổng
giám mục và các Bề trên nhà dòng sẽ được phong hồng y vào sáng thứ Bảy. "Chúng ta đồng
hành với họ bằng những lời cầu nguyện và tình huynh đệ, " Đức Giáo Hoàng nói, nhìn về phía
hàng ghế bên trái, nơi các vị ấy đang ngồi.

Đức Thánh Cha Phanxicô giới thiệu chủ đề của cuộc họp, nhắc lại rằng chủ đề trung tâm của
các cuộc thảo luận là gia đình, "gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Từ ban đầu Đấng Tạo
Hóa chúc phúc cho con người để họ có thể sinh sôi nẩy nở, và do đó gia đình là hình ảnh của
Thiên Chúa Ba Ngôi trong thế giới."

Đức Giáo Hoàng nói thêm: "Những suy tư của chúng ta cần phải giữ trước hết là vẻ đẹp của
gia đình và hôn nhân, sự vĩ đại của thực tại con người này là rất đơn giản nhưng rất phong
phú, bao gồm niềm vui và hy vọng, đấu tranh và đau khổ, như là toàn bộ cuộc sống.
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Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu thần học về gia đình và phân định việc thực hành mục vụ
mà bối cảnh hiện tại của chúng ta đòi hỏi. Chúng ta có thể làm như vậy một cách chu đáo
và tránh rơi vào "ngụy biện", bởi vì điều này chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng công việc
của chúng ta."

"Ngày nay, gia đình bị xem thường và bị ngược đãi, "Đức Giáo Hoàng nói tiếp. "Chúng ta
được mời gọi để nhìn nhận vẻ Chân, Thiện, Mỹ để bắt đầu một gia đình, trở nên một gia đình
ngày hôm nay; và gia đình là không thể thiếu cho sự sống của thế giới và cho tương lai của
nhân loại. Ngài nói:
"Chúng ta được
kêu gọi để làm làm sáng tỏ kế hoạch tuyệt vời của Thiên Chúa cho gia đình và giúp các
cặp vợ chồng hân hoan hưởng ứng kế hoạch này trong đời sống, khi chúng ta đồng hành
với họ trong những khó khăn."

Sau bài thánh vịnh khởi đầu Veni Creator Spiritus và lời chào ngắn gọn từ Trưởng Hồng Y
Đoàn, Hồng y Angelo Sodano, Đức Giáo Hoàng và các vị Hồng y cầu nguyện Giờ kinh phụng
vụ thứ Ba. Tiếp đến, sau khi thư ký Hội đồng Giám mục, Tổng giám mục Ilson de Jesus
Montanari người Brazil, ngài được đề cử chỉ một vài tháng trước, giải thích một số vấn đề
chuyên môn. Hội nghị tiếp tục với bài phát biểu của Đức Hồng y Walter Kasper, bài phát biểu
chiếm toàn bộ buổi sáng, với lần nghỉ giải lao giữa giờ. Vào buổi chiều cá nhân các Hồng y
được tự do phát biểu.
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