Óvodamegáldás Répcelak, 2010. szeptember 18.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen
Szeretettel köszöntjük kedves mindnyájukat a Répcelakon szolgáló két keresztény felekezet, a Római
Katolikus és az Evangélikus Egyházközség nevében. Megtiszteltetés számunkra, hogy ezen az ünnepi órán
osztozhatunk a megszépült óvodánk felett érzett örömben.
Hallgassuk meg most Isten Igéjét!
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Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy közülük ki a nagyobb. 47Jézus pedig ismerve szívük
gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; 48majd ezt mondta nekik: "Aki befogadja
ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem
küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy." (Lk 9,46-48)
Kedves egybegyűltek!
1997-tól 2007-ig, kerek 10 éven át kézen fogva vezettük 4 gyermekünket a Százszorszép Óvodába.
Feleségemmel ezt abban a reményben tettük, hogy itt befogadják őket. Nem is kellett csalódnunk, hiszen
Hanna, Márk, Máté és Barnabás is örömmel járt ide. Mint ahogy magunk is. Bevallom, azután, hogy most
már mind a négyen különböző iskolák padjait koptatják, hiányzik a napi rendszeres találkozás. A szüntelen
emlékeztetés Jézus válaszára a felnőtteket örökké izgató „ki a nagyobb, ki a jobb, ki a különb” kérdésére.
Hát egy kisgyermek! Közöttük tanulhatjuk meg a helyes növekedés igazi irányát. Ezért is vagyunk hálásak
Istennek a nagyszerű lehetőségért, hogy talán az országban egyedülálló módon ökumenikus ovis hittanon a
Napraforgó keretében lehetünk együtt gyermekeinkkel. Ha tehát vita támad közöttünk, hogy ki a nagyobb
ajánlom szíves figyelmükbe gyönyörűen megújult óvodánkat, ahol mindig nézzünk a kisgyermekekre, mert
bennük, ebben a kérdésben biztos tájékozódási pontot találunk. Isten áldjon meg minket gazdagon!
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön
rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen
Verasztó János répcelaki evangélikus lelkész

Békesség e háznak.
És minden lakójának.
– Hangzik a házáldás ősi szövege. – Majd folytatódik: Lakjék itt egészség, jóság és a lélek
legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, öröm és szelídség, engedelmesség és hálaadás az Istennek.
Kedves jelenlévők. Templomunk az óvoda szomszédja. Mindkét intézmény a reménynek és a
jövőnek a szimbóluma. Sőt Jézus azt mondja, aki az Isten országát nem úgy fogadja, mint egy gyermek, az
nem jut be oda.
Most, amikor a püspöki kar a jövő esztendőt a családok évének nyilvánította biztatom a szülőket a
gyermeknevelés örömeire, és boldogan áldom meg ezen megújult intézményt.
Istenünk, szálljon le † áldásod erre a felújított óvodaépületre. Add, hogy önfeledt gyermek zsivajtól
legyen hangos. Adjon otthont a közös játéknak, közös foglalkozásoknak. A szülők tudják jó helyen
gyermekeiket, a kis óvodások pedig, a gyermek Jézushoz hasonlóan növekedjenek korban és bölcsességben
Isten és az emberek előtt. Segítsd, Urunk az itt dolgozókat, és gazdagítsd az ide érkezőket. És áldja meg ezt
a megújult óvodát az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Aigner Géza répcelaki plébános

