
AZ EGYHAZ SZAVA

A SZENTATYA HOMILIÁJA MARIAZELLBEN (1983. szept. 13.)

Kedves zarándoktársaim a mariazelli lstenanyához!

1. Mária útra kelt , és egy városba sietett Judea hegyvidékén. A város neve
Ain-Karem volt. Ma mi keltünk útra, és ő hozz á siettünk Stájerország hegyvidé
kére. A St. Lambrechtbe való Pater Magnus annak idején egy "cellát" emelt
itt . Több mint 800 éve fogadja benne Mária a zarándokokat, veszi át kéréseiket
és köszönetüket, itt szentélyében, "Mariazell "-ben.

Messziröl jöttek és jönnek egyre a zarándokok - kormánypálcával vagy
vándorbottal - , és mindig újra ajánlják önmagukat és övéiket a " Magna Mater
Austriae" , a . Mater Gentium Slavorum", a "Magna Hungarorum Domina" olta l
mába és esedezésébe. Csatlakoznak ezzel a népek nagy zarándoklatához, ami
r ő l éppen most olvastunk Izajás prófétánál : " Népek jönnek világosságodhoz,
és királyok a benned támadt fényességhez. Tekints föl, nézz körül : mind egybe
gyúlnek és idejönnek hozzád .. . Szíved megremeg az ö r ö mt ő l , és kitágul" (Iz
60,3-5).

Ebben az órában is újból megnyílik Mária anyai szíve, kedves testvéreim,
amikor a Katolikus Napok nagy eseménye után mi is mint zarándokok jöttünk
el hozzá, képviselve elötte , szeretetére és gondjára bízva nemcsak Ausztria
és a szomszédos népek egyházmegyéit, hanem Fiának egész Egyházát.

2. Kedves püspök, pap és diakónus testvéreim, kedves szerzetesek, kedves
szeminaristák, noviciák és noviciusok, kedves világi fivéreim és növéreim! lsten ,
mint az ö vándorló népét , valamennyiünket "eleve ismert", arra " rendelt" és
" hívott ", hogy " részünk legyen Fia lényegében és formá jában" (vö. Róm 8,
28-30). Ez a közös hivatás az Egyház különféle életformáiban és szolgálataiban
sajátos módon jut kifejezés re. De azért az Egyházban, akárcsak a család ban,
nincsenek elválasztó korlátok az egyes tago k és csoportjaik között. Valameny
nyien egymásra vannak utalva , mindenki hordoz mindenkit. Igy minden egyes
találkozás , amiben ezek alatt a napok alatt részem volt , valamennyiötöket ma
gában foglal, kedves ausztriai hittestvéreim; mindnyájatokra vonat kozik a po
litikáról és kultúráról mondott, a fiatalságnak és a betegeknek szóló szavam.
~s mindnyájatokat illetnek a papságról és szerzeteséletröl való gondolataim
is, amelyeket itt az Istenanya kegyképe elött megelmélkedésre és személyes
elmélyítésre szeretnék rátok bízni.

3. A mai evangélium ebben a mondatban csúcsosodik ki: " Boldog, aki hitt
annak betel jesedésében, amil az Úr mondott neki l" (Lk 1,45) Ezzel a mondattal
az evangélista Erzsébet házából visszatekint a názáreti szobába , a két asszony
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párbeszédétöl lsten beszédére. Isten az, aki megnyitja a beszélgetést a szent
Szúzzel, az emberiséggel. Mindig lsten szól elsönek. "Kezdetben volt az Ige"
(Jn 1,1). Ezért , kedves papok és szerzetesek, lelki életünkben mindig a h a I
I á s n a k kell az elsönek lennie. Először tudomásul kell vennünk lsten szavát,
csak akkor adhatunk rá választ; elősz ör oda kell hallgatnunk, csak akkor tudunk
neki engedelmeskedni. Csend és összeszedettség, lelkiolvasmány és elmélke
dés elengedhetetlenek utunkban és szolgálatunkban, mint akik az emberré lett
Igére hallgatunk és öt hirdetjük. Mária ebben példaképünk és segítségünk.
Az evangéliumok úgy rajzolják meg, mint a nagy Hallgatót, aki hallgatásában
Istenre hallgat. Hallgatása az Ige befogadása. Mindent megöriz és megérlel
szívében. Mint ahogy az angyali üdvözlet jelenetében, az Istenre való hallgatás
egész önkéntelenül Istennel folytatott párbeszéddé válik, amelyben szólhatunk
hozzá, ó pedig meghallgat. Mondjátok el hát lsten elött, ami bennetek él! Mond
jatok nagy-nagy örömmel köszönetet azért, amit múvelt veletek, és amit napról
napra másoknak közvetít általatok! Vigyétek eléje a rátok bízott emberek gond
ját, a gyermekeket és az ifjúságot, a házasokat, az öregeket és betegeket l
Vigyétek eléje szolgálatotok nehézségeit, sikertelenségeit, minden személyes
bajotokat-bánatotokat!

Kedves papok és szerzetesek, az i m a hivatásunk pótolhatatlan alkatrésze.
Olyan lényeges, hogy ennek a kedvéért félre lehet és félre kell tenni sok min
den más, látszólag sürgetöbb feladatot. Ha hétköznapotok az emberek szolq á

latában gyakran túlontúl tele is van munkával, akkor sem hiányozhatnak belöle
a csend és az ima megfelelö idöi. Imát és munkát sohasem szabad elválasztani
egymástól. Ha munkánkat naponta átgondoljuk lsten elött és neki ajánljuk föl,
akkor az végül maga is imává lesz.

Tanuljatok imádkozni! Merítsetek itt mindenekelött az óraima és az Euka
risztia gazdagságából, amelynek különösképpen kísérnie kell napi munkátokat.
Tanuljatok meg úgy imádkozni az Úr iskolájában, hogy .mestereivé" legyetek
az imának, és a rátok bízottakat is meg tudjátok tanítani rá. Ha imádkozni tanít
játok az embereket, akkor újra megszólaltatjátok gyakran eltemetett hitüket. Az
ima által visszavezetilek öket Istenhez, és újra tartást és értelmet adtok életük
nek.

Nagy reménnyel nézek rátok, kedves papnövendékek, noviciák és noviciu
sok. Legyenek már szemináriumaitok és noviciátusaitok az elmélkedésnek, az
imának és az Úrral való bizalmas érintkezés begyakorlásának a helyei. Tudom,
milyen újfajta vágyakozás él bennetek a helyes imádkozás iránt, tudom , új uta
kat kerestek, hogy az ima még mélyebben át tudja hatni életeteket. Veletek
együtt valamennyien újra akarunk imádkozni tanulni! Hagyjuk, hogy magával
ragadjon az Ószövetség imádkozó zsoltárosa: "Csak egyet, szászor kértem
egyet, / és, Uram, most is arra vágyom: / az Úr házában hadd legyen laká
som / mindegyik napján életemnek. / Az Úr gyönyörúségét lássam, / ha fel
virradok templomában" (Zsolt 27,4).
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4. Kedves fivéreim és nővéreimi lsten szava a csendbe vezet el bennünket,
saját magunkhoz, a Vele való találkozáshoz, - de nem választ el egymástól.
lsten szava nem hogyelszigetelne, inkább összeköt. Mária az angyallal fo ly
tatott párbeszéd csöndjében tudja meg Erzsébet anyaságát. Ennek a beszél
getésnek a csöndjéből indul útnak , és siet hozzá Judea hegyvidékére. Tudja,
hogy Erzsébetben lsten múköd ik, és elmond ja neki azt, amit őbenne magában
tesz lsten . Gyönyörúséges imák ajándékai fakadnak ebből az órából. "Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölc se" - válaszol
Erzsébet Mária üdvözletére: és naponta mondott Magnif icat-u nk Mária felelete
Erzsébetnek. Jegyezzük meg magunknak mai zarándokmisénk evangélIumából :
lsten nemcsak meghiv, hanem segit is a megh ivottaknak, hogy mindenkori hi
vatásukban megértsék és kölcsönösen elfogadják egymást.

Jézus azt akar ja, hogya meghivottak vele legyenek (vö. Mk 3,14), de nem
mint elszigetelt egyes egyének, hanem k ö z ö s s é g b e n. Isten egész népe,
és benne az egyes hivatások is "communio"-ban állnak az Úrral és egymással.
Mint Mária és Erzsébet esetében , ez a közösség egyaránt átfogja a hitéletet
és a hétköznapot. Különösen világossá válik ez nálatok, szerzeteseknél. Ti má
soknál még inkább az ősegyház példája szerint éltek, ahol "a hivők közössége
egy szlv és egy lélek volt" (vö. Csel 4,32). Minél inkább sikerül igazi szeretet
tel élni közösségeitekben, annál megragadóbban tanúskodtok a keresztény
üzenet hiteléről. Egységetek - a Zsinat szavai szerint - "nyilvánvalóvá teszi
Krisztus jövetelét, és nagy apostoll erő árad belőle " (Perfectae caritatis 15).

Hasonlóan áll ez rátok is, megyéspapok és diakónusok. Tudom , hogy nem
egy közületek szenved a magány miatt. Sokan álltok egyedül munkátokban , s
növekvő paphiány miatt is. Úgy érzitek talán , hogya másként gondolkodó vil ág
túl kevéssé ért meg és fogad el benneteket, és üzenetetekkel együtt idegen
testként él meg. Annál inkább meg kell gondolnunk és konkrétan élni próbál
nunk, amil a Zsinat a papok közösségeiről mond. Megyéspa pok és diakónusok,
ti sem vagytok soha Igazán egyedül : együttesen bensőséges sorsközösséget
alkottok i Mert a papszente lés és a küldetés erejében - amint a Zsinat nyoma
tékosan hangsúlyozza - "egészen szoros testvéri viszonyban" vagytok egy
mással (Lumen gent ium 28), " benső szentségi testvériség fúz össze" (Presby
terorum ordinis 8). "Paptestvéreil ekkel a szeretet, az ima és a minden oldalú
együttmúködés köte léke" egyesit (uo.). Fordftsatok rá fáradságot, kedves Pap
testvérek, hogy eleven papi közösségben éljétek ezt a papszentelésben meg
alapozott boldog ltó valóságotI Ezt rnl, a pápa és a püspökök is - veletek együtt
- közös ügyünkké tesszük . Kövessünk el mindent, ami lsten segitségével ha
talmunkban áll, hogy testvériesen elfogadjuk egymást , kölcsönösen hordozzuk
egymás terhét , és Igy közösen tegyünk tanúságot Krisztusról.

A mennyek országa kedvéért választott cölibátus szabadabbá tesz ben
neteket a Krisztussal ápolt közösségre és az emberek szolgálatára. De az egy
más közli annál szorosabb és mélyebb közösségre is. Ne hagyjátok magatokat
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bárkitől vagy bármitől is kísértésbe ejteni, hogy ezt a nagylelkű rendelkezésre
állást csökkentsétek vagy visszavonjátok. Inkább tegyétek teljes mértékben
termékennyé életetekben és az emberek üdvösségének szolgálatában.

Kedves szemináriumi papnövendékek! Mennyi gondolat pezseg bennetek
korunk papjának szolgálatáról és életéről! Veletek együtt meg akarunk nyllni
annak , "amit a Lélek az egyházközségeknek mond" (Jel 2,29; 3,6.13.22). Ugyan
akkor kérlek bennet eket : Elj étek már most eszményeiteket, éppen a közösség
eszményét - egymás között és régensetekkel - a hitéletben, tanulásban és
szabadidőben.

Minél több közösségi szellem van a szerzetesek és papok között, annál
hatékonyabb lesz szolgálatuk. Hogy hogyan élik a közösséget, attól függ majd
az is, meri-e több fiatal kockáztatni a szerzetesi és papi hivatás lépését. Ott,
ahol eleven életű szerzetházak vannak , ott, ahol lelkipásztorok testvériesen
együtt élnek , ott, ahol papok és laikusok összetartanak Krisztus Testének egy
ségében - ott van a legtöbb hivatás isi

5. Kedves Testvéreim I Egész különös örömömre van, hogy ezeket a szava
kat itt a mariazelll Istenanya kegyképénél intézhetem hozzátok . Mária, mint
lsten Anyja és az Egyház Anyja, klvá ló módon anyja azoknak is, akik Fiának
küldetését a történelemben folytatják. Hivatásában, az angyal üzenetére mon
dott fenntartás nélküli igenjében, lsten kegyelmes könyörületének Magnificat-os
dicséretében felismerjük saját hivatásunk titkát és nagyságát. A kiválasztására
és küldetésére mondott hivő igenben vált történeti valósággá benne lsten Igéje .
Ezzel megvalósult lsten örök végzése, amiről Szent Pál beszél a mai második
olvasmányban : "Akiket eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy részük
legyen Fiának lényegében és formájában, így lesz ő elsőszülött a sok testvér
között" (RÓm 8,29). Az angyal szava iránti h ivő engedelmességével Mária az
isteni üdvösségterv közép pontjába lépett. Anyasága által lett lsten Fia mind
annyIunk testvérévé, hogy hasonlók lehessünk hozzá megigazulásban és dicső

ségben . Mert így folytat ja ma Szent Pál: "Akiket (Isten) meghívott, azokat meg
igazulttá tette, akiket pedig megigazultakká tett, azokat meg is dicsőítette"

(uo. 30). Az ember felmaga sztalása , egészen a legfölségesebb Szentháromság
dicsőségében való részvételéig , Krisztu s, az lsten Fia által valósul meg, ő pe
dig Mária hivő "Fiat" -ja által lett az Emberfia. Igen, valóban , "boldog, aki hitt" ;
íme, ezentúl boldognak hirdeti minden nemzedék.

Igen, kedves testvéreim, boldogok vagyunk mi is, akik hittünk, ha - mint
Mária - elindulunk Istennel való személyes találkozásunkból, hogy minden
ország és földrész hegyvölgyeinek lakóihoz elvigyük ma a hírt : mi történt Mária
ölén, mi történt Krisztusban, az ő Fiában, és bennünk, testvéreiben, lsten ha
talmas tettelből . Mert így szól hozzánk Izajás próféta az első olvasmányban :
"Sötétség borítja a földet és homálya nemzeteket, de fölötted ragyogva kel
föl az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad" (60,2). Mária hite által felsugárzott
lsten világossága, és megvilágítja az új Jeruzsálemet. A Fölséges dicsőségé

nek felviláglása ez, azé a fényé. amely kezdeteivel már minden embert meg-
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világit, de Jézus Kriszt usban mind enkinek ragyogó fénnyel akar sugározni. Azért
megbízatásunk, hogy hirdessük: " Kelj föl, ragyogj fö l, mert elérkezett világos
ságod, és az Úr dicsősége ragyogva kel föl fölötted" (Iz 60,1).

A papi és szerzetesi hivatásban részesedőkre különösképpen is érvényes
az Egyháznak ez a küldetése. Krisztus nemcsak bizalmas közelségébe hívta
meg a tanltványokat, hanem ki is küldi őket a bizalmas együttlétből az embe
rekhez (vö. Mk 3,14). "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evan
géliumot minden teremtménynek" (Mk 16,15). Külön meg szeretném említeni
ebben az összefüggésben a misszióban müködő papjaitokat, testvéreket és
nővéreket, akik az Egyháztól kiküldött fejlődési segItőkkel együtt az egész
világon hirdetik az örömh írt, szóval és szociális tettekkel. Bárkik vagytok, bár
hol dolgoztok is, lelki megbízatásotok mindenütt ugyanaz : hogy "a magasság
ból felsugárzó vllágosság"-gal mindenkit megvilágosítsunk, akik "a sötétség
ben és a halál árnyékában ülnek" (vö. Benedictus) . Ez a küldetésetek, akár
városi plébánián vagytok papok, akár egy kis falusi egyházközséget láttok el,
akár mint szerzetesek vagy szerzetesnók iskolában müködtök, akár szociális
gondozás és beteg ápolás terén dolgoztok, akár mint betegek és öregek látszó
lagos tehetetlenségre vagytok ítélve.

IOppen veletek, beteg és idós papok és szerzetesek, érzem magam ebben
az órában egészen különös kapcsolatban, - néhányotokat mindjárt személye
sen is köszönteni foglak. /Utalás arra, hogya mise után a bazilikában végig
járta óket./ A ti gondotokba és megemlékezéstekbe ajánlja magát az egész
Egyház világszerte. A ti küldetéseteknek már nincsenek térbeli kor látai. A ti
nyelvetek az ima és a bátran mindig újonnan vállalt szenvedés . Titeket is min
dig újból kikü ld az Úr. Különleges szolgálatotok - az imádság és szenvedés 
pótolhatatlan az Egyház küldetésében. I:lete végén az Úr sem prédikált többet.
Már csak keresztjét vette magára, hordozta és türte, míg végül minden betelje
sedett.

6. Kedves fivéreim és nóvéreim a papi és szerzetesi állapotban, és ti vala
mennyien, akik Ilyen hivatásra készültök elól Az Úr kiválasztott benneteket,
hogy imában és összeszedettségben vele legyetek, hogy hivatásotokat közös
ségben éljétek, és hogy üdvösségét elvigyétek az embereknek. A szentmise
végén ezt a hivatásotokat a mariazelli Kegyelmek Anyja anyai oltalmába és
pártfogásába fogom ajánlani.

Mindannak összefoglalásául , amit közös zarándoklatunkról veletek szeret
nék adni, amit maga Mária itteni szentélyéból veletek és velem útravalóul sze
retne adni, egy olyan igét választok, amit bizonyára ó maga is sokat imádkozott
életében , a mai válaszos zsoltár egy versét. Ezzel szeretném még egyszer meg
ismételni a Katolikus Napok nagy témáját, és Mária által mindannyiotok szívére
kötni :

"Remélj az Úrban, légy erós! Bátorságod legyen szilárd, és remélj az Úr
banl" (27. zs.) Amen.
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