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VÍZIVÁROSI SZENT ANNA-TEMPLOM

�
1. Suntem la Congresul Euharistic Internațional din Budapesta, un
eveniment care nu este doar o mare manifestare a credinței, un mare
omagiu adus Euharistiei, ci este mai presus de toate un har de reînnoire
permanentă a vieții euharistice a tuturor oamenilor lui Dumnezeu.

Prin urmare, Congresul Euharistic nu este doar un privilegiu încredin-
țat Budapestei şi Ungariei, ci mai degrabă un serviciu pentru pelerinajul
poporului lui Dumnezeu. chemat să-l parcurgă, este sursa și culmea vieții
și activității tuturor celor botezați. „În marele mister al Euharistiei, o
Doamne, tu hrănești şi sfințești pe credincioșii tăi pentru ca unica
credință să-i lumineze şi unica iubire să adune omenirea răspândită pe
toată fața pământului”, se roagă Biserica în solemnitatea din Joia Verde,
Corpus Domini.

Misterul Euharistiei este atât de mare – am putea spune că este sinteza
tuturor misterelor – încât merită şi trebuie să fie în continuu aprofundat.

În afară de cele două celebrări liturgice din timpul anului liturgic, care
amintesc de instituirea Euharistiei la Cina de Taină (Joia Sfântă), şi
solemnitatea Preasfântului Trup şi Sânge al lui Cristos (Corpus Domi-
ni) –, Biserica a promovat alte celebrări şi sărbători, mereu cu scopul de a
pătrunde în misterul Euharistiei şi pentru a-l adora, în special congresele
euharistice.

Aceste zile pe care le trăim împreună la Budapesta, celebrând
Congresul euharistic internațional, este o ocazie şi mai minunată pentru
a pătrunde în minunile iubirii supreme ale lui Dumnezeu lăsate nouă
în Euharistie.

2. În misterul euharistic este cuprinsă întreaga teologie, toată procla-
marea crezului creștin: iubirea lui Dumnezeu pentru om; darul suprem al
Tatălui, adică Isus care se face prezent sub speciile euharistice ale pâinii
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şi ale vinului, dăruindu-ne viața, moartea şi învierea sa, care se oferă
Tatălui pentru întreaga omenire în același gest de jertfire cu care s-a oferit
pe Cruce; ni-l oferă pe Duhul Sfânt, care cu puterea sa acționează în
Biserică şi în fiecare dintre noi.

De aceea ne unim spiritualicește cu toţi cei care participă la acest
Congres Euharistic internațional, voind să punem sau să repunem
Euharistia în centrul vieții noastre, dar şi a programelor noastre pastorale
locale.

Fiecare Congres euharistic internațional are un impact profund, deși
nu întotdeauna măsurabil, asupra vieții Bisericii. Din acest motiv, şi acest
Congres poate deveni, conform propriei dimensiuni internaționale, un
instrument important pentru promovarea unei sărbători exemplare și
fructuoase a liturghiei, o cateheză reînnoită în jurul misterului euharistic
și a implicațiilor sale sociale, etice și culturale; un cult din ce în ce mai
autentic al misterului credinței, sursa și punctul culminant al vieții
ecleziale.

3. Astăzi este sărbătoarea liturgică a Nașterii Preacuratei Fecioare Maria.
Biserica sărbătorește astăzi Nașterea glorioasei Fecioare Maria, a cărei
viață sublimă luminează întreaga Biserică.

Nașterea Sfintei Fecioare Maria, din descendența lui Abraham, din
seminția lui Iuda, din linia regească a lui David … O chemare urgentă să
ne asociem la bucuria sărbătorii de astăzi, care este dublată şi de
participarea noastră la acest congres, cu celebrarea Liturghiei înr-o
biserică dedicată mamei Preacuratei Fecioare Maria – Biserica „Sfânta
Ana”.

Cu inima și sufletul cântăm slava lui Cristos în această solemnitate
sfântă a Preacuratei Fecioare Maria, împreună cu frații şi surorile noastre
din întreaga lume prezenți la această adunare minunată în jurul
Euharistiei și, urmând liturghia, o contemplăm pe Maria strălucind în
Biserică, invitându-ne să privim la ea, cum a știut să-l adore şi să-l pună
în centrul vieții sale pe Fiul ei, Isus Cristos.

4. Ce legătură există între Maria şi Euharistie? Legătura dintre Maria şi
Euharistie este o temă care a fost prezentă în scrierile Sfinților Părinți ai
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Bisericii. Sfântul Irineu scria că „cine nu poate înțelege nașterea lui Isus
din Maria, nu poate înțelege nici Euharistia”. Şi pentru Sfântul Efrem,
Maria „ne-a dat Pâinea care întărește, în locul pâinii dată de Eva, care
îndurerează”.

Din Evul Mediu avem antifona gregoriană: „Ave verum Corpus
natum de Maria Virgine” – „Bucură-te, adevăratul Trup al lui Cristos,
născut din Fecioara Maria!”

Este o asociere care apare frecvent în istoria Bisericii, este o legătură
cu o conotație teologică precisă: Maria este cea care ne ajută să vedem
unitatea între Cristos euharisticul şi Cristos din istorie; de la Bunavestire
la prezența la picioarele Crucii, ea este martoră a continuității între
misterul Întrupării şi misterul pascal pe care sacramentul îl celebrează.

Cum să ne punem la școala „Mariei, femeie euharistică”, aşa cum
o numește Sfântul Papă Ioan Paul II în enciclica „Ecclesia de Eucha-
ristia”?

Trebuie să amintim că devoțiunea mariană nu se poate separa de acest
centru, de „acest dar prin excelență”. De fapt sanctuarele mariane ne dau
mărturie în această privință: celebrarea Sfintei Liturghii este totdeauna
punctul culminant al oricărui pelerinaj marian.

„Maria este femeia euharistică nu numai la începutul, dar toată viața
ei. Ea este proiectată în întregime spre aducerea de mulțumire lui
Dumnezeu.”

Maria este şi icoana stilului celui care trăiește cu adevărat din
Euharistie. Să ne gândim doar la descrierea primei comunități în cartea
Faptele Apostolilor 2,46: „în fiecare zi stăruiau împreună în templu,
frângeau pâinea în casele lor şi primeau hrana cu bucurie şi cu inimă
curată”, unde putem descoperi cu siguranță portretul spiritual al Mariei.

În sfârșit, trebuie să amintim şi analogia pe care Sfântul Papă Ioan
Paul II o propune între „fiat”-ul Fecioarei şi „amen”-ul creștinului de la
împărtășanie.

Şi nouă ne este cerut, ori de câte ori participăm la Euharistie, să ne
deschidem înaintea misterului lui Dumnezeu dispus să se ascundă sub
chipul pâinii şi al vinului. Şi nu trebuie să ținem doar pentru noi acest
dar!
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Maria este modelul omenirii noi pe care Sacramentul îl generează.
Deoarece Euharistia nu poate fi trăită niciodată de unul singur, dar ea
cheamă totdeauna la „comuniunea fraternă”.

Să privim mai mult la Maria, şi poate ea ne va putea să ne amintim cât
de mare este Euharistia… „Dacă vrem să redescoperim în toată bogăția
sa legătura intimă care unește Biserica și Euharistia, nu putem să o
uităm pe Maria, mama și modelul Bisericii”, ne spune Sfântul Papă Ioan
Paul II, în enciclica „Eccelsia de Eucaristia”; „dacă Euharistia este un
mister al credinței care întrece mintea noastră, încât ne obligă să ne
încredințăm cu totul cuvântului lui Dumnezeu, nimeni altcineva decât
numai Maria ne poate ajuta și călăuzi într-o asemenea atitudine”.

Așadar o zi de bucurie pentru Biserică şi pentru noi, şi pentru toţi cei
prezenți la Congresul euharistic internațional: „Să se bucure Biserica ta,
Doamne, și să te bucure de Nașterea Fecioarei Maria, care a fost pentru
lume speranță și aurora mântuirii” (Rug. după împărtășanie).

Şi ne bucurăm şi noi cu Ea pentru marele Mister al Euharistiei, Trup
din trupul ei, Cristos, Fiul Fecioarei, primul tabernacol al istoriei.
Amin.
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