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Excellenciás Apostoli Nuncius Úr!
Excellenciás Érsek és Püspök Urak!
Kedves Professzor Urak!
Főtisztelendő Paptestvérek!
Kedves Szerzetes Testvérek és Nővérek!
Kedves Barátaim!

Nagy öröm számomra, hogy immár második ízben nyithatom meg azt a konferenciát, amely szelle-
mileg és lelkileg évről évre előkészíti a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.

1. Felejthetetlen emlék számunkra a tavalyi esztergomi teológiai kongresszus, amelynek előadásai 
immár kötet formájában is megjelentek. Már a kongresszus címe is jelezte, hogy milyen lelkülettel ké-
szülünk a nagy eseményre. „Összeköt, nem szétválaszt!” – ez a mondat állt a címlapon. A zsidóság, a 
különböző keleti egyházak, a protestáns egyházak kiváló előadói nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
árnyaltan és a maga történelmi mélységében ismerjük meg és érezzük át mindazt, amit katolikus hitünk 
és vallási életünk az Eucharisztia néven tisztel és ünnepel.

2. Az idén tovább haladunk a megkezdett úton. Először Robert Somerville professzortól, a New York-i 
Columbia Egyetem tanárától hallunk elmélyült történeti előadást az Eucharisztia és az Egyház kapcso-
latáról a XI-XII. században, vagyis egy olyan korban, amikor még a katolikus-protestáns törésvonal 
nem osztotta meg a nyugati kereszténységet. Martos Balázs rektor úr Pál apostol bibliai tanúságtételét 
elemzi az utolsó vacsoráról, Perendy László professzor úr pedig az ókori Egyház életében vizsgálja az 
Eucharisztia szerepét. Holnap hallani fogunk az Eucharisztiáról az ökumenikus törekvések fényében 
egy összefoglaló előadást Bábel Balázs érsek úrtól, utána Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum 
gyűjteményvezetője előadását várjuk nagy érdeklődéssel. Különösen örülünk, hogy vállalta a részvételt, 
hiszen tavaly a moszkvai, a konstantinápolyi és a bukaresti pátriárkátus egy-egy képviselője szólt olyan 
pontosan meghatározott részletkérdésekről, amelyek kölcsönösen kiegészítették és felerősítették egy-
mást és így mutatták be az ortodoxia hitét és gyakorlatát. Az idén a hozzánk legközelebb álló és törté-
nelmileg még itt, Esztergom városában hajdan templommal is rendelkező ortodox közösségnek, a szerb 
ortodoxiának a hagyományából ismerhetünk meg egy szeletet, nevezetesen az Eucharisztia tárolására 
szolgáló edényeket, amelyekben a Szent Liturgián kívül is őrizték a Legszentebbet. Ebben a vonatkozás-
ban a Szentendrei Szerb Múzeum gyűjteménye impozáns gazdagsággal rendelkezik. 

Az Eucharisztia anyagának és őrzésének kérdése persze a latin egyházban is számos kérdést vet fel. 
Ezekről fogjuk hallani Kelemen Imre irodaigazgató úr előadását. A továbbiakban püspökök, papok, 
szerzetesek fognak szólni az Eucharisztia tiszteletének egyéb lelkipásztori vonatkozásairól a plébániai 
közösségben, az elsőáldozásra való felkészülés tekintetében, a katekumenátus keretében. Hallani fo-
gunk a szentségimádás új aktualitásáról, az áldoztatás kérdéseiről szabadtéri szentmiséken, ahol a hívek 
tömegei vesznek részt és számos más kérdésről, amelyek már a lelkipásztori megújulás témakörébe 
tartoznak. Ez utóbbi területen a különböző lelkiségi mozgalmak és közösségek sajátos tapasztalatát és 
gyakorlatát is megismerhetjük. Ez a három nap tehát egyrészt elmélyülést ígér, másrészt kitekintést, 
ösztönzést kíván adni a gyakorlati életre az Egyház küldetésének teljesebb megélésére a mai világban. 
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Alkalmunk lesz közben arra is, hogy Szentmise és szentségimádás keretében ne csak beszéljünk a szent-
ségi Jézussal való kapcsolatról, hanem személyesen át is éljük azt.

3. Megköszönöm a szervezők és az előadók készségét és munkáját és kívánom, hogy ez a konferencia 
valóban utat mutasson és ösztönzést adjon keresztény életünk megújulására.                                


