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עמאן -הישיבה ,בראשות הארכיבישוף ג'ורג' בקעוני ,נערכה במקום מושבו של הארכיבישוף היווני-קתולי בעמאן ב 25-26-בספטמבר.
בישיבה נכחו ההגמונים הקתולים מירדן ,פלסטין ,ישראל וקפריסין וכן נכחו שני נציגים מהוועדה האפיסקופלית של הנזירים ומאיגוד הנזירות
של ארץ הקודש ,בנוסף נכחו הארכיבישוף אלברטו אורטגה ,הנונציו לירדן ולעירק ,והארכיבישוף ליאופולדו ג'ירלי ,הנונציו לישראל וקפריסין
ושליח האפיפיור לירושלים ופלסטין.
ההגמונים בירכו לשלום והתפללו עם המאמינים הרבים שנכחו בסעודת האדון שנערכה בכנסייה היוונית-קתולית ,אום אל סומק ,שבעמאן
לרגל היום הבינלאומי לשלום.
הארכיבישוף אלברטו אורטגה הציג בפני ההגמונים את מצב הכנסייה בירדן .היחסים עם הממשל הינם טובים מאוד .הכנסייה נהנית מחופש
דת ושומרת על מערכת יחסים טובה עם הממשל .כן הזכיר את תפקידו המיוחד של המלך ביציבות הפוליטית במדינה ,למרות הבעיות
הביטחוניות במדינות שכנות.
הארכיבישוף ליאופולדו ג'ירלי דיבר על היחסים שבין הכס הקדוש ומדינת ישראל ובין הכס הקדוש ופלסטין ,ובמיוחד על המו"מ המתמשך
עם ישראל בנוגע ליישום ההסכמים שכבר נחתמו.
ההגמונים שלחו את ברכתם לאבות הסינודליים אשר ייפגשו ברומא החל מה 3-ועד ה 28-באוקטובר וידונו בנושא "צעירים ,אמונה ואבחנה
בקריאה מיוחדת" .כן ביקשו שאנשי הדת והמאמינים יתמכו בעבודתם דרך התפילה.
האב רפיק נהרה ,סגן הפטריארך לקתולים הדוברים עברית ולעבודה הפסטורלית בקרב מהגרים ומבקשי מקלט בישראל ,דיבר על השמחה
והאתגרים שבעבודה זו .כן הוא הביע רצונו לשיתוף פעולה עם הכנסייה בקפריסין ובירדן אשר ,שתיהן ,מארחות אלפי עובדים זרים.
האב יז'י קראי הסביר את פרק שמונה שבאיגרת האפיפיור "שמחת האהבה" ודיבר על זוגות גרושים שנישאו מחדש ומבקשים לקבל את
גוף המשיח .בהסברו השתמש בהצהרת ההגמונים של ארגנטינה אשר ביקשו מכוהני דת לקבל בברכה זוגות אלו ,ללוותם ,להבין את מצבם
ולנסות לשלב אותם בקהילותיהם ,כך שיוכלו לחיות את אמונתם באופן עמוק.
בנוכחות האב ג'יהאד שוויחאת ,נשיא בית המשפט הכנסייתי בעמאן ,ההגמונים העריכו את הפירות הראשוניים של צו האפיפיור מה8-
בספטמבר " ,2015האדון ישוע השופט העניו" אשר נכתב עבור הכנסייה הרומית-קתולית ו"ישוע העניו והרחום" אשר נכתב עבור הכנסיות
הקתוליות המזרחיות ,בנוגע לנוהל המקוצר לביטול נישואין ,השמור להגמון .הוא הדגיש את העלייה במספר הבקשות לביטול נישואין ,דבר
מפתיע אשר מעלה את הצורך בהכנה טובה יותר לפני תקדיש הנישואין .ההגמונים המליצו על חיוב הליך ההכנה ,אשר כולל הכנה לנישואין
ועידוד לאמונתם של המתכוננים לנישואים ,כאשר הם איבדו אותה.
ההגמונים הביעו הערכתם להסברים שניתנו על ידי צוות קריטאס-ירדן בנוגע לעבודתם עם העניים והנזקקים בירדן ,במיוחד עם הפליטים
העירקים והסורים .ההגמונים הביעו את רצונם שהתורמים ימשיכו לתמוך בתלמידים העירקים העניים שלומדים בבתי הספר שלנו .חשוב
לזכור שהיוזמה המבורכת הזו נתמכה באופן נדיב בידי אסיפת ההגמונים האיטלקים במהלך שלוש השנים האחרונות.
אסיפת ההגמונים הבאה מתוכננת להתקיים בטבריה בין ה 13 - 12-במרץ.

