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Őexcellenciája Msgr. MIGUEL MAURY BUENDÍA érsek,
Románia és a Moldáv Köztársaság apostoli nunciusának homíliája
a tusnádi plébánia védőszentjének, Szent Ferencnek az ünnepén
2019. október 4.

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok,
és én felüdítelek titeket.” (Mt 11, 28)
1. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek Tusnádon, hogy veletek együtt ünnepeljem
az Eukarisztiát és részt vegyek ezen az ünnepnapon.
Üdvözlöm szeretettel Őexcellenciája Tamás József segédpüspök urat, Ede atyát,
ennek a közösségnek a plébánosát, akinek megköszönöm a meghívást és a
fogadtatást, az alpolgármester urat, a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő
bizottság tagjait, a papságot, a kántor urat és a kórust, a ministránsokat és
mindnyájatokat, kedves testvérek.
Az én jelenlétemet, mint apostoli nuncius és Ferenc szentatya és a Szentszék
képviselője, úgy szeretném veletek megélni, mint a Krisztusban való közösség
kegyelmét, egységben a szentatyával és az egész Egyházzal.
2. Védőszentetek ünnepe alkalom számunkra, hogy összegyűljünk és megköszönjük az
Úrnak számtalan jótéteményét, különösen is Ferenc szentatya itteni látogatását,
amely mindnyájunk számára egy „vigasz” volt, amint Ő maga mondotta. Tudom, hogy
egyesek közületek zarándoklatra indultatok Rómába a pápai audienciára és ezáltal
felelevenítettétek mindazokat az emlékeket, érzéseket és érzelmeket, amelyeket már
korábban az Ő itteni látogatásakor átéltetek.
3. „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek
titeket.” (Mt 11, 28)
Az Úr Jézus ezen szavai teljesen ráillenek Szent Ferencre, aki Krisztus szeretetéért
elviselte az emberek megvetését, alázatban és radikális szegénységben élt, utánozva
az ő Urát. Mi is el kell tehát fogadjuk Jézus meghívását, hogy hozzá menve felüdülést
találjunk és hogy magukra vegyük az Ő igáját, ami annyit jelent, utánozni Őt az
alázatban és a szív szelídségében.
A második olvasmány Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből egy
zárógondolat, mely összefoglalja az egész levél központi üzenetét. Az apostol
emlékeztet a Krisztus keresztjével való bensőséges kapcsolatra, amely megerősíti őt
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mindazokban a küzdelmekben, amelyek küldetésének velejárói. „Nem akarok mással
dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték
nekem a világot, és engem is a világnak.”(Gal 6, 14)
Könnyen felismerhető ugyanez a Krisztus iránti radikális szeretet Szent Ferencben,
akit ma ünneplünk.
Az a mély meggyőződés Krisztus és az Evangélium iránt és főképpen a tudat, hogy
Isten szeret bennünket, erőssé tesz, hogy Krisztusban és Krisztusért éljünk.
4. A szentatya a csíksomlyói Mária-kegyhelynél tett látogatásakor beszélt annak
jelentéséről, hogy mi is a zarándoklat és kiemelte annak szükségességét, hogy
hagyjuk átalakítani magunkat a kegyelem által és szakadjunk el a biztonságot adó és
kényelmet nyújtó álláspontjainktól, annak érdekében, hogy az Úr vezethessen
bennünket a kellő irányba. Ezt tette Szent Ferenc, amikor befogadta az isteni
sugallatot és megváltoztatta életének a célját megtérésének napján.
5. Kedves testvérek, Szent Ferenc életstílusa az Egyháznak a kincse és a pápa ezt
önmaga számára előírássá tette. Bízzuk ezt az életprogramot Szűz Máriára, az Úr
alázatos szolgáló leányára, Jézus édesanyjára és a mi édesanyánkra. Ő mindig tudta,
hogyan kísérje Szent Fiát az örömben és a fájdalomban földi élete során és a
mennyből minket is elkísér. Kérjük tehát az Ő közbenjárását, hogy magunkévá tegyük
életünkben Krisztus életét, amint azt Szent Ferenc tette, oly módon, hogy egy napon
elérkezzünk hozzá a mennybe. Ámen.
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