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Bevezetés: A dokumentum létrejötte, célja, fel osztása

A pápának mindig szivén feküdt a Mária-t isztelet ügye, amelyben mintegy
egyesü l, az emberi bölcsesség csúcsa a vallás legmagasabb fokával (Lactan
tius). Hivatkozva az egyháztörténetre és a II. Vatikáni Zsinat liturgikus és
egyházkonstitúciójára megállapitja, hogy Már ia tisztelete. a megváltás terv é
ben elfoglalt külön leges helyzeténél fogva , szervesen hozzátartozik Krisztus
kultuszához. vagyis a kereszténység lényegéhez. A keresztény hit fejlődésé

vel mindig együtt jár az ó t iszteletének helyes haladása is. •Ugyanez történik
a mi korunkban. Az Egyház elmélkedik Krisztu s titkán és saját természetén.
Ez az elmélkedés elvezeti őt Szúz Máriához, aki Krisztus Anyja és Anyja az
Egyháznak ls. ott áll ugyanaz az asszony az egyik eredeténél és a másik
kiteljesedésénél. Mária küldetésének fokozott ismerete elvezetett az ó öröm
teljes tiszteletéhez. Imádó tisztelettel adózunk lsten bölcs tervének. O azt
akarja . hogy Családjában, az Egyházban és minden otthonban ott legyen ez
az Asszony, ő őrködjék felette, titokban és szolgálatkészen ,gondoskodva róla
egészen az Úr d icsőséges napjáig' " ,

Korunkban a vallásos érzés sok régebbi egyéni és közösségi formája el éq
telennek bizonyul . új kifejezési lehetőségeket keresnek. Ez átmenetileg soka
kat megzavarhat. De a mának lelkiségi Igényeit közelebbről megvizsgálva lát
nunk kell . hogy azok - pl. a nagyobb bensőség igénye - nagyon is alksl 
masak általában a keresztény és különösképpen a máriás áhi tat fej lesztésére.
Az adott körülmények között a pápa id őszer űnek íté lte . hogy e t isztelet ele
meit újból vizsgá lat alá vegyük.

I. A liturgia és a Mária-tlsztelet kapcsolata

1) Szúz Mária a m e g ú j í t o t t r ó m a i I I t u r g j á b a n . A dokumen
tum sor raveszi a reformált egyházi naptár ünnepei t . Az üdvösségtörténet
krisztusi misztériumának mostani erőteljesebb kidomborodásával együtt Jézus
Anyjának emlékezete is szervesebben és bensőségesebben jelen van. Ezután
néhány példát hoz fe l Márla szerepé re a szentmise szertartásalból és olvas
mányalbél, az óralIturgiából és egyéb liturgikus szertartásokból. Ezek egy·
részt teljesen egybehangzók a századok és a keleti egyház hagyományaival
(pl. Márla kiváltságos helye a mise szívében: 1. és 3. k ánon), másrészt
kifejezik a mal teológiai fejlődést, pl. Mária és az Egyház viszonyát (pl. a
Fájdalmas Szüz ünnepének Imája) . Mindez mutatja, hogy .a mal Egyház a
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hagyomány örök forrásából, amelyet a Lélek állandó jelenl éte tart elevenen .
és az lsten igéi re való állandó hall gatásból indít óokokat. érveket és ösztön
zést mer ít a Boldogságos Szüz tiszteletére."

2) Már ia mint a z e g y h á z m i n t a k é p e a kul tusz gyakorlásában. 
Hittel hallgatja és fogad ja az Úr szavát (Virgo audiens ) ; ugyanígy az egyház.
Imádkozik: a Magni ficatban, Kánában. az apostolokka l pünkös d előtt (Virgo
orans) ; ugyanígy az egyház. Anya (Virgo pariens ) ; szüzi te rmékenysége tí
pusa egyházanyánkénak, amely az igehirdetéssel és a keresztség gel új életr e
szüli gyerm ekeit (vö. LG 64; N. Sz. Leó: . dedlt aquae quod dedit Matri ') .
Végül fel ajánlja Fiát Istennek (Vi rgo offerens) , szíve érzüle tével már a je
ruzsálemi templomba n elóvételezve a Kálváriát, ahol a kereszt alatt áll va
egyesül Krisztus áldozatával. Ezt folytatja az egyház az eucharisztikus áldo
zatban. - Természetesen Mária nemcsak az egész egyház példaképe az ls ten
iránti magatartásban. hanem az egyes keresztény lelkiéletének mesternóje is .
Már Sz. Ambrus Mária lelkületét kívánta min den hivónek lsten dícséreté re.
Fóleg pedig az ó nagy igen-je péld ája életünk fel ajánlásának.

II. Irányelvek a Mária-ti sztelet megúj ítására

A két vezérszempont az legyen, hogy ta rt sák t iszte letben az egészséges
hagyományokat. viszont adjanak te ret korunk embere jog OS igényeinek.

1) Tr i n i t á ri us . k ri szt o l ógikus é s ekklezi oló gi k u s
jelleg. A keresztény kultusz az Atya.Fiú és Szent lélek kultusza, il l. a liturgiá
val kifejezve: az Atyának szól Krisztus ált al a Szentlélekben. Ez a kultusz
kiterjed - jóllehet lényegesen különbözó módon - első sorban az Úr anyjá ra.
továbbá a szente kre is, minthogy ő k Krisztussal együtt szenvedtek és meg
dicsóültek. Szüz Máriában minden Kris ztusra vonatkozik és T őle füg g. Ez
mindig v ilágosan kit űnt az Egyház tanításából, de korunkb an. amikor Kr isztus
személye különösképpan a lelkiség központj ába került, még erősebben kell
hangsúl yozni. Ez a hangsúly kétségt elenül szil árdabbá teszi Jézus Anyja iránti
tis zteletünket . olyan hathatós eszközzé. amely által eljutunk lsten Fia telj es
megismerésére. és meglett ember ré leszünk Krisztus te ljességének mértéke
szerint (Ef 4.13); másrészt pedig .a rnlt a Szolgáló tiszteletére teszünk. az
visszahárul az Úrra. amit az Anyának nyúj tunk . az a Fiúnak is szól" (Sz.
Hildefonsus, vö. LG 66) . A Máriának szóló tisztele tben kel l ő helyet kell tulaj
donítani a Szent léleknek is . hiszen az ó szerepe a Názáreti Szüz életében az
üdvösségtört énetben véghezvitt müvének egyik csúcspontja. mint ezt szépen
kife jtik az egyházatyák (Ambrus . Jeromos). Eredeti szentsége . szű z l fog a
nása. hite . reménye. szeretete, állhatatossága a szenvedésbe n mind a Lélek
müve. . Kérve kérlek . Szentség es Szűz. hogy attól a Lélektól kapjam meg
Jézust. akitól te szülted Jézust . Az által a Lélek álta l kapja meg az én lelkem
Jézust. aki által testedben fogantad ugyanazt a Jézust. Abban a Lélekben
szeressem Jézust . akiben te imádod öt mint Uradat . szemléled mint Fiadat '
(Sz. Hildefonsus) . A pápa buzdít ja a katolikusokat. fóle g a lelkipásztorokat
és a teológusokat . hogy mélyítsék el a Szent lélek és Mária. il l. az egyház
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kapcsola tára vonatk ozó egyházi tanítást: ez hozzájárul a keresztény lelk iség
megújulásához. •Az ilyen tanul mányozás különösen ki fogja emelni az lsten
Lelke és a Názáret i Szűz között fen nálló rejtett viszonyt és rá fog mutatni
arra, hogy ez mi lyen hatással van az Egyházra. A hittitkokon való mélyebb
elmélkedésbő l életerősebb vallásosság fog támadni:

Szükséges, hogy a máriás áhítat gyakorlataiban vilá gosan kitűnjék e ti sz
teletnek az Egyházban elfoglalt helye; amely .Krlsztus után a legmagasabb
és hozzánk legköze lebb eső" (LG 54). Szépen példázza ezt a keleti ikonosz
táz. Kívánatos, hogy az üdvösség titkai egybelátásának szellemében a Mária
tisztelet minden megnyilván ulása egyházias érzü l ettő l legyen áthatva. Út
mutatónk lehet ebben az egyházkonstitúció Máriáró l szóló fejezete . . Mi nd
kettő (t i. Mária és az egyház) Kris ztus anyja , de egyik sem szüli meg az
egész testet a másik nélkül (Isaac de Stell a) .•Mária tevékeny szerete tét
megmutatta Názáretben, Erzsébet házában, Kánában és a Golgotán. Ezek
mind egyházilag hatalmas jel entőségű üdvhozó események. Ezek folytatása az
Egyház anyai gondoskodása. hogy minden ember eljusson az igazság ismere
tére (vö. 1Tim 2,4). Mária tevékeny szeretete ki fejezésre jut tov ábbá az
Egyház gondoskodásában. amelyet az alacsony körülmények között élők, a
szegények és gyengék iránt tanúsí t . Úgyszi nté n az Egyház állandó törekvésé
ben, hogy lét rehozza a békét és a társadalo m összhangját. Végül az Egyház
fáradhatatlan erőlködésében. hogy minden ember számára biztosítsa az üd
vösséget. amelyet Krisztus halála által érdemelt ki számunkra. Igy az Egyház
iránt érzett szeretet Márla szeretetére vezet , és vis zont . Az egyik nem létez
het a másik nélkü l: Mert egyháznak, lsten családjának csak azt nevezhetjük,
ahol ott van Mária. az Úr anyja, és ott vannak az ő te stvérei.

2) B i b I i k u s , I i t u r g i k u s , ö k u m e n i k u s é s a n t r o p o I ó g i 
k u s tájékozódás. - A bibl ikus ihlet ma örvendetes módon egyre Inkább
áthatja a keresztény vallásosság minden területét. A Márla-tiszte let sem
lehet kivétel. Nemcsak azt jelenti ez, hogy a rá vonatkozó helyeket és jel
képeket keressük a szent szövegekben, hanem sokkal többet : a mári ás áhítat
(im ák, énekek ) nyelve legyen bibl iai , és az egész kultusz ih letődjék a Szerit
írás nagy igazságain.

A liturg ikus konstitúció bölcs szabálya szerint a különféle áhítatgyakor
latok legyenek összhangban a középponttal: a szentmisével. Tehát sem ki
irtani nem szabad a különösen e téren oly gazdag népi megnyilvá nulásokat
- ezzel az imprudens lelkipásztor olyan ürt teremt, amelyet azután nem
képes betölteni - , sem összezavarn i a kettőt, valami hibrid műfajt alkotva
(pl. a mise keretébe beiktatni egy novénát ) .•ájtatossággá" fokozva így le
az Úr halálának emlékezetét. Ez a gyakorlatban a lelk ipásztor részérő l okos
ságot , tapintatot, a hivőktől pedig készséges alka lmazkodást kíván, néha
kedves, de meg nem felelő szokások fel áldoz ásával.

Okumenikus téren a Mária-t isztelet összefűzi a katoli kus egyházat az
ortod oxokkal és az anglikánokkal, de a protestánsoktól sem idegen Márla
bibli kus dícsérete. Kultuszában kerülni kell minden olyan túlzást, amely téve-

59



désbe ejthetne egyházunk igazi tanítása felől. E téren még sok a vitás kér
dés az egyházak között.•Azonban a Magasságbelinek ugyanaz az ereje árnyé
kozta be a Szüzet Názáretben, és működik ma az egységmozgalomban, s
teszi azt gyümölcsözővé. Márla az Úr alázatos Szolgálója, akiben a Magas
ságbeli nagy dolgokat művelt. Azért bízni szeretnénk abban, hogy az ő tisz
telete nem lesz akadálya mindazok egyesülésének, akik Krisztusban hisznek ,
hanem inkább, ha lassan ls, ennek ösvényévé és gyűjtópontjává válik." Hisz
Márla minden krtsztushív ö közös anyja!

Végül a máriás lelkiségnek ma egyik fő nehézsége, hogy tiszteletében
nem veszik eléggé tekintetbe korunk mélyreható lélektani és társadalmi
változásait . Nem egyszer olyan képét nyújtják a B. Szüznek, amelyet nem
tudunk beilleszteni koruunk viszonyaiba. vagy nem egyeztethető össze a nő

szereper ól alkotott mai felfogással. A pápa Itt ls további kutatásra buzdít, s
ehhez néhány Irányelw el szolgál. Márla életében a lényeget kell figyelnünk;
az egyház is erre alapozza t iszteletét, nem az Időhöz kötött körülményekre .
Ez a lényeg pedig az ő feltétlen készsége lsten Iránt. Az említett nehézségek
nem Mária evangéliumi szerepére és a reá vonatkozó egyházi tanításra jel 
lemzők. hanem a máriás Irodalom és a népies gyakorlat bizonyos elemeire,
minthogy ezekre szükséqképpsn rányomják bélyegüket az egyes korok.
Gyönyörködnünk kell a t isztelet történelmi fejlödésének egyenes vonalában,
de az egyház nem ragaszkodik semmi kultikus forrn ához. még ha értékeket is
tartalmaz , amenny iben idejét múlta. . Segíteni fog minket az isteni Irások
olvasása a Szentlélek Irányítása alatt. Tekintetbe kell vennünk az emberi
tudományok felfedezéseit és a világ mai helyzetét is . Igy meg fogjuk látni,
miként tükrözi vissza Mária a mai idők férfiainak és nöinek várakozását."
A mai nö pl. örömmel szemlélheti Máriában lsten nagy tervének felelős köz
rernűköd ől ét. a szegények és elnyomottak igazának sürgetőjét, a viszontag
ságokban helytálló erős asszonyt stb. - A pápa a Zsinattal együtt óv a
Márla-kultusz helytelen megnyilvánulásaitól : a felületes hiszékenységtől. a
meddő szent imentalIzmustói , a meseszerű vagy hamis elemekt ől. a teljes
kép rovására rnenö egyoldalúságtól. Mária tiszteletének végső célja, mint
tudjuk, lsten megdicsóítése és az ő akarata szerinti élet a Szűzanya példá
jára.

III. Az Úrangyala és a szentolvasó

A pápa melegen buzdít az Angelus imádkozására. amelynek .felépít ése
egyszerű , és szentírási jellege van. Történeti eredete a békéért és bIzton
ságért mondott imához kapcsolja. Mintegy szertartásszerű üteme megszen
tel i a nap k ül őnböz ő pillanatait. Emlékeztet minket húsvét titkára ... Ezek
a tényezők biztos ítják. hogy értéke nem változ ik. és megőrzi frisseségét a
századok múltával ls." Majd részletesen foglalkozik az olvasóval , amely
mintegy a te ljes evangélium foglalata , az istendícséret és közbenjárás ki
váló módja, mind formájában , mind tartalmában igazi evangéliumi lma, az
üdvösség fö misztériumait veszi sorra , tehát krisztológikus. Lényege a szem-
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lélődés , ené lkül lé lektelen reelt áláss á válik. Mondása nyugalmat . meggoll
doltságot, odaadást kíván. Benső szálak fúzik a liturgiához (amolyan . népl
brevl árlum ") , és Jézus életének szemléletével sz épen előkész ít a szentmisére
(de ne aközben lmádkozzákl) . Mint közösség i gyakorlatot a pápa különösen
családi körben ajánlja. Hiszen a család az egyház alapsejt je. és az a család.
amely nem imádkozik közösen . nélkülözi a kereszténység megkü lönböztető

jegyét. Az óraliturgiába való bekapcsolódás után (amely k étséqtelenül a kö
zös családi ima csúcsa) az olvasó az egyik leghatékonyabb közös ima. A mal
életkörülmények között ugyan nem könnyú ezt megvalósítani . .azonban a
keresztényre jellemző. hogy életmódjában nem adja be derekát a körül
ményeknek. hanem felülkerekedik rajtuk . Ahelyett. hogy megadná magát ,
megfeszíti erejét:

Záradék: A B. Szüz tiszteletének teológiai és lelkipásztori értéke

Márla minden kiváltsága végső soron lsten szabad szeretetén alapul . aki
. szerette őt maga rníatt , szerette miattunk; magáénak választotta . minekünk
adta : Tisztelete hathatós lelkipásztori tényező. és nagyban hozzájárul a ke
resztény élet megújulásához. Ennek oka egyrészt magának a B. Szúznek anyai
könyörgése és közbenjárása értünk . másrészt életszentségének vonzó példá
ja. A befejezésben a pápa Máriának a kánai menyegzőn mondott szavalt idézi.
amelyek egész szerepét össze foglalják Fia mellett: . Amlt nektek mond, cse
lekedl étek" (Jn 2.5).

Jegyzet. A szerkesztőség hálásan köszöni P. Kövárl Káro lynak. hogy rendel
kezésünkre bocsáto tta a körlevél angol kladásáb61 készitett fordltását. Idéze
te ink ebből valók.

A MAI VILÁG EVANGELIZÁLÁSA

Az őszi püspöki szinodust előkészítő bizottság a fenti címme l 1973-ban
egy . munkaeszközül· szolgáló írást adott ki. és ezt megküldte a püspökök
nek. Az Irat három részből áll: 1) Az evangelizáciÓ képe a világ jelenlegi
helyzetében. Ezen belül megkülönbözteti azokat az elemeket. amelyek segítik
az evangélium hirdetését és azokat. amelyek akadályozzák. részint az Egy·
házban kívül. részint magában az Egyházban. 2) Az Egyház jelenlegi helyzete
az Evangélium hirdetésében : teológiai fölmérés. 3) Hogyan segítsük elő ma
az evangelizáclót? Néhány szempont és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire

vonatkozó kérdések. - Az alábbiakban a másod ik rész II. és III. fejezetét
hozzuk.

II. A második vatikáni zsinat néhány apostoll meglátása

A második vatikáni zsinat bizonyos szempontokat adott az evangelizáció
ra. Ideje. hogya szinodus megvizsgálja: milyen gyümölcsöt termettek ezek
a megvak, mit valósítottak meg elégtelenül vagy helytelenül . mi vezetett
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