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Erdő Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek köszöntő szavai

a nyitó szentmisén

�
Eminenciás Bíboros Urak!
Excellenciás Érsek és Püspök Urak!
Kedves Paptestvérek és Szerzetesek!
Kedves Elsőáldozók!
Kedves Pedagógusok és Tanulók,
akik a katolikus iskolák évnyitójára gyűltetek egybe!
A Testvéregyházak igen tisztelt képviselői,
élükön Hilarion volokolamszki metropolitával,
a Moszkvai Patriarkátus külügyi osztályának vezetőjével!
Az állami, társadalmi és kulturális élet igen tisztelt képviselői!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hálát adok az Isteni Gondviselésnek, hogy a mai napon megnyithatjuk
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A tavalyi halasztás után
átérezzük, hogy az életünk nem pusztán a saját igyekezetünkön múlik.
Köszönjük az Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságának segítsé-
gét és munkáját, a magyarországi szervezők hősies helytállását, a magyar
társadalom minden segítségét.

Adja Isten, hogy ezekben a napokban különösen is átérezzük, hogy
Krisztus velünk van az Eucharisztiában! Nem hagyja magára az Egy-
házat, a népeket, az emberiséget. Minden erőnk és reményünk belőle fa-
kad. Az Eucharisztia az a forrás, amelyből keresztény életünk, küldeté-
sünk táplálkozik. Krisztus Urunk, légy velünk! Adj erőt és világosságot
küldetésünkhöz a mai világban! Add, hogy veled éljünk itt a földön és
majd az örökkévalóságban!

Nagy szeretettel mondok köszönetet Angelo Bagnasco bíboros úrnak, az
Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa elnökének, aki elvállata, hogy
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mai szentmisénket vezeti és homíliájával bátorítja elsőáldozó testvérein-
ket és katolikus iskoláinkat.

Szeretettel köszöntöm az elsőáldozókat, szüleiket, hitoktatóikat, lelki-
pásztoraikat, akik felkészítették őket az első szentgyónásra és az első-
áldozásra.

Különös tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hilarion Alfejev, volo-
kolamszki metropolita urat. Köszönöm, hogy az európai püspökökkel
hosszú évek óta együtt dolgozik a közös keresztény értékek bemutatása
és érvényesítése érdekében mai világunkban. Keleti és nyugati kereszté-
nyek imádkoznak és dolgoznak együtt, hogy építsék a keresztények egy-
ségét, hogy így hiteles legyen tanúságtételünk az egész világ előtt.

Köszöntő – Erdő Péter
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