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Per Mariam ad Cor Eucharisticum 
Az Űr Jézusnak a főpapi imában kifejezett óhaja, 

hogy megismerjék az Atyát és akit küldött, Jézus Krisz-
tust. „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged 
(Atyám), egyedül ig'az Istent, és akit küldöttéi, Jézus Krisz-
tust." (Jn. 17, 3.) Az Atyát pedig az ismeri, aki Jézus 
Krisztust ismeri. „Fülöp, aki engem látott, látta az Atyát 
i s . . . mostantól fogva ismeritek őt és láttátok őt." (Jn. 

14, 7—9.) Aki pedig az Atyához akar eljutni, annak egyet-
leií útja van. „En vagyok az út, az igazság és az élet. 
Senki sem jut az Atyához máskép, mint én általam." 
(Jn. 14, 6.) 

A legfőbb cél elérésének és a legszentebb feladat 
beteljesítésének, amelyet a Teremtő szabott meg, egyet-
len és kizárólagos útja az Űr Jézus megismerése, 
elismerése és hűséges, buzgó tisztelete. Ismerni Őt sze-
mélyében, lényében, küldetésében, szándékában, tettei-
ben, életében. Ismerni Szívében, gondolataiban, óhajá-
ban, érzéseiben, mint Szent Pál mondja: „Ugyanazt az 
érzést ápoljátok magatokban, mely Jézus Krisztusban is 
megvan." És elismerni annak, akinek valóban megismertük. 
És megadni neki azt a tiszteletet és hódolatot, mely 
személyét ez ismeret alapján és ezt megelőzőleg az ő 
lényéből megilleti. 

Ismernünk keli Jézus Krisztust. A történelmi Krisztust, 
akiről a kinyilatkoztatás beszél, az evangéliumi Krisztust; 
az Egyházban és az Oltáriszentségben köztünk tovább 
élő Krisztust, Aki velünk van mindennap a világ végezetéig. 

Vájjon ki fogja föltárni előttünk az Ő csodálatos 
lényének fönséges titkait? A testté lett örök Ige titkát és 
csodás életét? A Corpus Christi mysticum és az oltári-
szentségi élet mind mélyebb és mélyebb ismeretébe ki 
vezet be mindnyájunkat, hogy megismerjük Őt, akit az 
Atya küldött? 

Per Mariam! — a Szűzanya által tárul föl előttünk 
igazában e titok. 

Ahogy az Atya megismeréséhez az egyetlen út Jézus 
Krisztus ismerete, úgy Jézus Krisztus igazi és tökéletes 
megismeréséhez a Szűzanya által jutunk el. 

Ő az, akivel efőször közölte és akire rábízta az Atya 
az Igét a Szentlélek közreműködésével, aki a maga hét-
szeres ajándékával ékesítette föl szűzi jegyesét. Ezek-
nek elseje az értelem, az intelligentia ajándéka, melynek 
fényével belül olvasott (intus legere) áz isteni intézke-
désekben és titkokban. Senki oly egységben és egyesü-
lésben nem élt Jézussal, mint a Szűzanya. Senki oly mé-
lyen nem hatolt be Szívébe és élete titkaiba. Senki úgy 

nem ismerte, mint a Boldogasszony. És senki úgy, annyit 
és olyat róla mondani nem tud, mint a boldog édes 
Asszony. „Mária pedig mindez igéket megőrizé Szívében." 

Általa lett a Verbum caro — az Ige testté. 
Ott volt a Corpus mys-

ticum — a titokzatos test, 
az Egyház születésénél. 

S valószínű, hogy ott 
volt a Corpus Eucharisti-
cum, az Oltáriszentség 
rendelésénél is. Tehát az 
egész, a teljes Krisztus 
titkaiba és életébe nyert 
betekintést. 

Ő Krisztus életének 
egyedüli teljes birtoklója 
és ismerője. 

Általa ismerhetjük meg 
mi is teljesebben Krisztust, 
a Corpus mysticumot és a 
Corpus Eucharisticumot — 
Jézusnak az Egyházban és 
az Oltáriszentségben köz-
tünk való életét. Per Ma-
riam ad Cor Eucharisticum. 

Ez vet világosságot a 
Szűzanya iránti különös 
nagy tiszteletünkre és 
hozzávaló ragaszkodá-
sunkra, a Mária kegyhe-
lyekre, az ő megjelené-
séire. 

Ezért oly szép a Boldog-
asszony éyének találko-
zása az Eucharisztikus 
Szentév tízéves forduló-
jával. 

Ahogy Szűz Mária adta 
és megőrizte először Jé-
zus Krisztust a világnak, 
úgy adja és őrzi meg 
nekünk most is. 

Legyen áldott és ma-
gasztalt érte mindörökké! 

P. Csellár Jenő O. S. P. 
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