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Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de ‘equipolent canonisatie‘ van Sint-Bruno, 
dank ik God voor deze mooie en briljante figuur, wiens leven, zo doordrongen van het 
Evangelie, nog steeds mannen en vrouwen blijft inspireren om op een bijzondere wijze de 
biddende Jezus na te volgen en zich op te offeren voor het heil van de wereld. Vijf eeuwen 
zijn er ondertussen voorbij, sinds Leo X, gehoor gevend aan de devotie van zovele gelovigen 
voor deze dienaar van God, besliste om Bruno op de liturgische kalender op te nemen! Door 
de intensiteit van zijn leven, dat geheel aan het assidue zoeken naar God en de gemeenschap 
met Hem was gewijd, blijft hij ook vandaag nog een schitterende ster aan de horizon voor de 
Kerk en de wereld.  

Met bijzondere aandacht en grote waardering groet ik alle spirituele zonen en dochters van 
deze grote heilige. Door hun toewijding tonen zij op krachtige wijze aan de mensen van deze 
tijd het geloof in God, die zich openbaarde in Jezus Christus als het ware en enige licht, “dat 
in staat is het gehele bestaan van de mens te verlichten (...), een licht dat vanuit de toekomst 
straalt en voor ons weidse vergezichten opent en ons boven ons geïsoleerde 'ik' uitvoert naar 
de wijdte van de gemeenschap” (Lumen Fidei, nr. 4).  

Ik herinner mij het memorabele bezoek van Benedictus XVI aan het kartuizerklooster van 
Serra San Bruno in 2011 en ik maak de woorden van mijn voorganger tot de mijne, door te 
bevestigen dat de huidige socioculturele context, getekend door lawaai of au contrair door 
individualistische eenzaamheid, “het specifieke charisma van de kartuizerorde als een 
kostbare gave voor de Kerk en de weretd in risalto toont, een gace die een diepe boodschap in 
zich draagt voor ons leven en voor de gehele mensheid” (homilie van paus Benedictus XVI, 
Certosa Serra San Bruno, 9 oktober 2011). 

Ik moedig de monniken en monialen aan om hun leven als een offer aan de Heer te 
vernieuwen en ik vertrouw de kartuizerorde toe aan de moederlijke zorg van de Maagd Maria 
en Sint-Bruno, en ik verleen hen van harte een bijzondere apostolische zegen. 

Vaticaanstad, 3 juni 2014. 


