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 دوستان عزیز کانون زنان ایتالیا

سال فعالیتش به انجام رسانده  07که کانون زنان ایتالیا در  هاییبه همراه شما خداوند را برای تمامی نیکی

گویم؛ برای کارهایی که  در زمینه آموزش و توسعه انسانی انجام داده اید و برای شهادتی که دربارة نقش سپاس  می

های نیزنان در جامعه و اجتماع کلیسایی داده شده است. در واقع در بازة چند دهة گذشته به همراه دیگر دگرگو

فرهنگی و اجتماعی، هویت زن و نقش او در خانواده، در جامعه و در کلیسا، تغییرات بسیاری داشته است و در کل 

 مشارکت و مسؤلیت زنان افزایش یافته است. 

توان به نامه رسولی ژان پل های پاپ نیز در این زمینه همیشه مهم بوده و هست. به شکل خاص میبصیرت مقام

(، دربارة جایگاه و پیشة زنان، اشاره کرد. سندی که در امتداد تعلیمات mulieris dignitatem 8991دوم )

شناخت. همچنین پیام روز جهانی صلح را در شورای دوم واتیکان، قدرت اخالقیِ زن و توانایی روحانیِ او را باز می

 آوریم.به خاطر می "زنان: آموزگاران صلح "با عنوان  8991سال 

کنم. به خصوص از طریق حساسیت و درکی که مچنین من یاریِ فراموش نشدنی زنان به جامعه را یادآوری میه

های دهند. من با دیدن اینکه بسیاری از زنان در مسؤلیتنسبت به دیگران؛ نسبت به ضعفا و ناتوانان، نشان می

و گروهها همکاری کرده، در تأمالت االهیاتی به ها شبانی با کشیشان شریک می شوند، در راهنمایی افراد و خانواده

گویم. به یقین من همیشه امیدوار بوده ام که فضای بیشتری برای کنند، به شما تبریک میشکلی نو همیاری می

 (.871تر و  نافذتر زنان در کلیسا پدید بیاید. )شادی انجیل ص حضور گسترده

ان گشوده شده اند و من همچنان خالصانه امیدوارم که در آینده های تازه که به روی زناین امکانات و مسؤلیت

توانند نقش ای، نمینیز با حضور و کار زنان گسترش پیدا کنند، هر دو در حوزة کلیسایی و شهروندی یا حرفه

ار از جایگزین نشدنیِ زن در خانواده را از یاد ما ببرند. هدایای خلوص ، حساسیتِ ویژه و مهربانی که روح زن سرش

آنهاست، نه تنها بیانگر توانایی اصیل او برای زندگی خانواده و برای گستردن حال و هوایی از صفاس و هماهنگی 

 رسد. است، بلکه حقیقتی است که بدون آن رسالت آدمی به انجام نمی

در خانواده ترِ نبوغ زنان مهم است، نقش اساسی این مشارکت اگر در جهانِ کار و حوزة عمومی، مشارکت جدی

کلیسایی "ای که برای ما مسیحیان نه تنها یک فضای خصوصی بلکه بیشتر نیز همچنان پابرجاست ، خانواده

 "بانوی مان"است، که سالمت و باروری آن شرط سالمت و باروری کلیسا و خودِ جامعه است. بیایید به  "خانگی

توانند بیافرینند. او نبوغ راستین ن و اسقفان و پاپها نمیدر کلیسا چیزی آفریده است که کشیشا بانوی مابیاندیشیم. 

دهد؛ آشکار است که حضور انجام می در یک خانواده بانوی مابیاندیشیم، به آنچه  بانوی خودزنانه است. و بیایید به 

ز همیشه یک زن در فضای خانه برای انتقال اصولِ اخالقیِ درست و برای منتقل ساختن خودِ ایمان به نسل بعد ا

  تر است.ضروری

هایِ بسیارِ عمومی، در جهان کار و توان در حوزهآید که : چطور میدر اینجا خود به خود این پرسش به ذهن می

شوند، بر چنین حضور مؤثری افزود و همزمان توجهی ممتاز و به در جاهایی که مهمترین تصمیمات گرفته می
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نیازمند بینش است، موضوعی که افزون بر تأمل بر واقعیت زنان در جامعه، تمامی ویژه به خانواده داشت؟ این امر 

 نیازمند نیایش مُصرّانه و پایدار است.

های شدن با فیض رازهاست که زنِ مسیحی در موقعیتیافتن از کالم او و آبیاریدر گفتگوی با خداوند و روشنی

 ند است.عملی خود، همواره از نو به دنبال پاسخ به فراخوان خداو

چنین نیایشی همواره مورد پشتیبانی حضور مادرانة مریم است. باشد که او که مراقب فرزند ایزدی خویش بوده، 

القدس حاضر بود، راه ساز نخستین معجزه در عروسی ِقانا شد، و همو که در پای صلیب و به هنگام نزول روحسبب

شان دهد. باشد که در وفاداری خویش به خداوند عیسای عمق بخشیدن به معنا و نقش زن در جامعه را به شما ن

 مسیح و مأموریتتان در این جهان وفادار باشید. سپاسگذارم!
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