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BELVÁROSI SZENT ANNA-TEMPLOM

�
Tisztelt Paptestvérek! Kedves Hívek!

Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Szervita téren lévő templomban,
Budapest szívében. Ma, szeptember 8-án kettős értelemben ünnepelünk:
egyrészt Szűz Mária születése napját, másrészt pedig a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. Mi, rábavidéki szlovének ösz-
szegyűltünk, hogy együtt ünnepeljük a Budapesten élő szlovénekkel a
szent titkokat. Mit jelent az Eucharisztia? Sokan nem tudják. Azt, hogy
az Úr köztünk van. Ő mindig velünk van, különösen a kenyér és bor fel-
ajánlásakor, amely Krisztus testévé és vérévé válik. Ő megígérte, hogy
mindig velünk lesz. Szeptember 8-a a megváltás kezdete a keresztények
számára. Máriával valami új, valami szép kezdődött el a történelemben.
Ő lett az új Éva, Krisztus, mint Megváltó pedig az új Ádám. Mária ezt
mondta: „Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok.” Ő igent mondott az Úrnak.
Bátor, csodálatos és egyedülálló volt az emberiség történetében, hiszen
világra hozta Jézust. Az Isten Fiát hordozta magában, így Jézus édesany-
jaként tiszteljük Máriát.

Kedves Hívek! A mai időkben nekünk is bátornak kell lennünk. Nem-
csak a kereszténységben, hanem az anyanyelvünket tekintve is. Ne-
künk, szlovéneknek is igent kell mondanunk a nyelvünkre, a kultúránkra.
Hiszen, ha két nyelvünk és kultúránk van, az hatalmas gazdagság. Ked-
veseim! Mi nagyon gazdag emberek vagyunk. Kettős gyökereink, kultú-
ránk van, nyelvünk, gasztronómiánk, csodálatos dalaink, táncaink, szo-
kásaink és emellett erős hitünk.

Ezt a nagy gazdagságot ki kell tudni használnunk az életben. Itt az
Eucharisztikus Kongresszuson, ebben a csodálatos templomban pedig
gazdagítanunk kell a szentmisét az apátistvánfalvi egyházi énekkar jó-
voltából is szép liturgiával, szlovén beszéddel, és hálát kell adnunk az
Úrnak. Hiszen az Eucharisztia hálaadás az Úrnak. Köszönjük, hogy hí-
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vott minket a megváltásra, köszönjük, hogy édesanyát adott nekünk, kö-
szönjük Jézust, a kereszteket, amelyeket életünk során kapunk, és kö-
szönjük az élet minden gazdagságát.

És még egy dolog. Szeptember 8-án halt meg édesanyám, Irén. Isten-
nek hála, nem szenvedett sokat. Az utolsó hónapját nálam töltötte. Éle-
tének végén ezt mondta: El kell fogadnunk Istentől azt, ami jó az életben
és azt is, ami nem. Legyen a te akaratod szerint, amint a mennyben, úgy
a földön is. Szeptember 8. – édesanyám mennyei születésnapja és Szűz
Mária születésnapja.

Kedves Vendégek!
Most mindannyian vendégek vagyunk Isten oltáránál. Köszönjük a

meghívást, köszönjük a hazai szót. Hálát adunk Istennek, hogy együtt le-
hetünk, hála Istennek az életért és az Eucharisztiáért. Ámen.
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