
Luis Cabrera Herrera,
guayaquile-i (Ecuador) érsek homíliája

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM

�
Kedves Testvérek!

Mindenekelőtt szeretnélek köszönteni benneteket, a velem együtt a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra érkeztett püspök- és paptestvérem
nevében. Mexikóból, Spanyolországból és Ecuadorból is jöttek, éppen
ezért mindnyájunk nevében szeretném mindnyájunk köszöntését tolmá-
csolni Önök felé.

Magyarországot a szívükben őrzik a latin-amerikaiak az egyik leg-
ismertebb szent, Szent Erzsébet révén. Ő volt az a nő, aki egymástól el-
választhatatlanul, megkülönböztetés nélkül tudta szeretni az embereket
és Istent. Az az igazság, hogy az istenszeretet és az emberszeretet elvá-
laszthatatlan, és fel kell fedeznünk, hogy egy család vagyunk. Igaz, hogy
létezik a kultúrák vagy a nyelvek sokfélesége, de szív csak egy van, még-
pedig az, amelyik az Isten iránti szeretetért lüktet.

Az evangélium emlékeztet minket az ószövetségi olvasmányra, arra,
hogy Isten velünk van. Az az Isten, aki közel van hozzánk, aki belép az
életünkbe, aki belép az családunkba, a szívünkbe. Isten, aki osztozik örö-
münkben és bánatunkban, álmainkban és törekvéseinkben. Az Isten, akit
szeretünk. Ő az, akit igazán szeretünk. Ő az, akiért élünk és dolgozunk.
Ez a csoda azért lehetséges, mert Mária vállalta ezt a csodát, tehát Mária
által vált mindez lehetővé. Mária által érkezik Isten az életünkbe. Az ő
méhében fogant, és általa jön el hozzánk Isten. Felveszi Mária természe-
tét, ezért Mária megtestesül Jézusban.

Ezekben a napokban az Oltáriszentségről elmélkedünk. Látjuk, hogy
Jézust befogadni azt is jelenti, hogy vele együtt befogadjuk Máriát. Jézus
valóságos Isten és valóságos ember, és Máriától veszi az emberi termé-
szetet. Mária által kerülünk közel Istenhez. Így jobban megértjük ennek
az ünnepnek a fontosságát, Mária születésének lényegét. Az ő születé-
sével pedig sokkal inkább az ő szeplőtelen fogantatását érthetjük meg.
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Innen kezdődik az emberi történelem egy új korszaka. Ez a kegyelem,
az áldás, a megváltásunk, az üdvözítés korszaka. Ezért olyan nagy az
örömünk Mária születése kapcsán.

Aki Jézust szereti, az Máriát is szereni. Aki pedig Máriát szereti, az
Jézust is szereti. A két szeretet egymástól elválaszthatatlan szeretet. Ez
az, ami egyesít bennünket, latin-amerikai országokat Magyarországgal.
Ez az, ami által megtapasztalhatjuk az Önök szeretetét, hogy eljöhetünk
ebbe a templomba. A mosolyukkal, a tekintetükkel azt az érzést keltik
bennünk, hogy otthon vagyunk. Ez a nyelv a mosoly nyelvezete. Még ha
az arcunkat maszk takarja, akkor is.

Köszönet azért, hogy fogadnak, azért, hogy itt lehetünk, azért, hogy
bemutathatjuk a szentmisét. Azért lehetséges ünnepelnünk és itt lennünk,
mert Mária megszületett. Ámen.
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