Hálaadás Ferenc pápáért

Thanksgiving Mass for Pope Francis
Őszentsége Ferenc pápa megválasztásának VI. évfordulója alkalmából őexc. Michael August Blume érsek, apostoli nuncius, a diplomáciai testület doyenje ünnepi hálaadó szentmisét celebrált március
19-én a Szent István-bazilikában, amelyen részt vettek a magyar kormány és a társadalmi élet képviselői, a diplomáciai testület tagjai, a
keresztény egyházak és a zsidó közösségek képviselői. A szertartáson
koncelebrált Erdő Péter bíboros és Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
Homíliájában a pápai nuncius Szent Józsefről és Ferenc pápa szolgálatáról beszélt, s érthetővé vált miért választotta a katolikus egyház
főpapja Szent Józsefnek, az egyetemes egyház patrónusának a fő ünnepét egyházfői szolgálata kezdetéül.
„A pápának Szent Józsefet kell követnie az alázatos, valódi és hűséges szolgálatban. Szent Józsefhez hasonlóan ki kell tárnia karját,
hogy védelmezze Isten egész népét, szeretettel és gyengédséggel ölelje
át az egész emberiséget: különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkevésbé fontosakat, akik éheznek, akik idegenek, betegek,
börtönben raboskodnak. Csak azok képesek védelmezni, akik szeretettel szolgálnak!” – mondta Ferenc pápa hat évvel ezelőtt pápasága
kezdetén.
Ferenc pápa Szent Péter 266. utódja, az első latin-amerikai és az
első jezsuita a pápák sorában. Tapasztalhatjuk, hogy Őszentsége szavai mindig a szeretet és a testvériség üzenetét hordozzák az emberek
számára. Apostoli útjai során mindig szorgalmazza a béke, a kultúrák
találkozásának és a vallások közötti párbeszéd fontosságát, ahogy ez
idén az Egyesült Arab Emírségekben és Marokkóban tett a látogatásai során is elhangzott: „Az Istenben való hit egyesít, nem pedig elválaszt. Közelít minket egymáshoz különbözőségünk ellenére is, távol
tartja az ellenségeskedést és az ellenszenvet.” A pápa karizmatikus
személyisége, nyitottsága és közvetlensége által a világ minden pontján
az evangéliumot képviseli.

For the sixth anniversary of the election of His Holiness Pope
Francis, H.E. Archbishop Michael August Blume, Apostolic Nuncio
and Dean of the Diplomatic Corps celebrated a solemn Thanksgiving
Mass on the 19th of March at the St. Stephen's Basilica. The event was
attended by leaders of the Hungarian government and social life,
members of the diplomatic corps, and representatives of the Christian
churches and Jewish communities. Cardinal Péter Erdő concelebrated the service along with András Veres, Bishop of Győr and President
of the Hungarian Catholic Bishops’ Conference.
In his homily, the Papal Nuncio spoke of St. Joseph and the service
of Pope Francis, which helps us to understand why the Supreme Pontiff of the Catholic Church chose the Day of St. Joseph, the patron
saint of the Universal Church, to publicly inaugurate his ministry.
“The Pope must be inspired by the lowly, concrete and faithful
service which marked Saint Joseph and, like him, he must open his
arms to protect all of God’s people and embrace with tender affection
the whole of humanity, especially the poorest, the weakest, the least
important, the hungry, the stranger, the sick and those in prison.
Only those who serve with love are able to protect!” – Pope Francis
said six years ago at the beginning of his Pontificate.
Pope Francis is St. Peter's 266th successor, the first Latin American
and Jesuit in the line of popes. It is obvious that the words of His
Holiness always carry the message of love and the brotherhood in
humanity. During his apostolic journeys, he always advocates the
importance of peace, intercultural encounters and interreligious dialogue, as he did during his visits to the United Arab Emirates and
Morocco this year: “Faith in God unites and does not divide, it draws
us closer despite differences, it distances us from hostilities and aversion.” Due to his personal charisma, openness and human geniality,
the Pope represents the Gospel all over the world.
A. P.
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