
vegyet), továbbá a pótanyák alkalmazását. A katolikus egyház arra törekszik,
hogya polgári törvényhozás a lehető legjobban igazodjék az erkölcs alapvető

normáihoz. Amikor az állami törvény az erkölcs+ törvény ellen van, el kell is
merni a lelkksmeretl ellenállás, va lamint a passzív ellenállás jogát.

Az instrukció v é g k ö vet k e z t e t é s e többek között kéri a teológuso
kat , fóleg a moralistákat, hogy mé lyítsék el ezeket a kérdéseket, és könnyít
sék meg a híveknek a Tanítóhivatal i rányelveinek követését. Tanulmányozzák
a szexual lt ás és a házasság antropológiai szempontjalt. a határk érd ések. más
embertudományok összefüggésének figyelembe vételével. Az 'inst rurkció jelzései
nem akarják megállítan i, hanem inkább serkentik a további kutatást, hüsége
sen az Egyház tanításához.

(Sz, F,)

"REDEMPTORIS MATER"

II. János Pál pápa Mária-enoikl ikája

1987. mároius 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kelt és jelent
meg II. János Pál pápa R e d e m p t o r i s M a t e r kezdetü Mária-körlevele.
A Szentatya hatodik enoiklikáját a január t-én megh irdetett Mária-évre szánta,
amely pünkösd napján , 1987. jún ius 7-én kezdód ik és 1988. auqusztus 15-én,
Nagyboldogasszony napján ér véget. A pápa maga magyarázza (48. pont) ,
hogya körlevél és a Már la-év szorosan összekapcsolódott szándékában: "Mária
különleges kapcsolata az emberiséggel arra ind itott , hogy az Egyházban meg
hirdessek egy Mária-évet Krisztus születése második milleniumának befejezé
sekor". A Szentatya hozzáfüzi: "A Már ia-évnek el kell mélyíten ie és ki kell
bontakoztatn ia azt, amit a Zsilnat mondott a Boldogságos Szüz Máriáról , lsten
Anyjáról, Krisztus és az Egyház misztériumának összefüggésében, amire ennek
az enc ikl ikának a megfontolásai hivatkoznak. Nemcsak a h f t t a n I t á s á 
r ól van sz ö, hanem a h j t é I e t r ó I is, tehát az igaz i .rnári ás lel kriségról' ,
ésped ig a Hagyomány fényében tekintve, különösen is a Zstnat által ajánlott
lelkiség összefüggésében.·

A körlevél megemlékezik még két történelmi évfordu l6ról: ebben az évben
van a II. Niceai Zsinat 12. centenáriuma, amely lezárta a szentképekról szóló
vi'tát Keleten; továbbá jövörelesz ezer éve annak, hogy Vlad imir k'ievi nagy
herceg, R u s földjének uralkodója felvette a keresztséget. Szüz Mária, akinek
szép ikonjait Ukrajna, Fehéroroszország és Oroszország " nemes fö ldjein" tisz
tel iik, a reménység jele lehet mindazok számára, ak1k a testvéri párbeszédben
el akarják mélylteni a hit engedelmességét.

Végül hozzáértök megjegyzik, hogy az enciklika megszületésében része volt
Wojtyla pápa személyes Mária-t iszteletének. Püspöki jelmondata - T o t u s
t u u s - pápává választása után is lelki programját foglalja össze: II. János
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Pál pápai el mer ében a keresz t mellett ott láthatjuk a nagy M betűt , amely Mária
monogramja.

Tulaj donképpen ezzel a látomással nyí li\< a körlevél : Már ia a kereszt tövé
ben; a Megváltó Any jának pontos helye van az üdvösségtervben, Krisztus és az
Egyház misztériumában.

A Szentatya ezt az alapgondolatot fej ti ki a Zs>inat nyomán, mintegy kom
mentálva a L u m e n g e n t i um , az Egyházról szóló konstitúoió VIII. feje
zetét (52-69. pon tok): "Isten Anyja, a Boldogságos Szüz Mária, Krisztus és az
Egyház misztériumában." Másrészt mintegy kklgészíti, továbbfejleszti a R e
d e m p t o r h o m i n i s kezdetü, el ső enoikHkája (1979) tematikáját. Ebben
a Pápa Jézus Krisztusról, az ember Megváltójáról, Jézus müvéről és egyete
mes küldetéséről írt; most a Megvá ltó I:desanyjára Irányítj a a figye lmet , akit
az ősi ant ifona így szólít meg: "Alma Redemptoris Mater ( Áldunk, Odvözítőnk

Anyja) . . ." Már iáról szól, akit VI. Pál a Zsinat 3. ülésszakát lezáró beszédében
(1964. nov. 21) "az Egyház Anyjának" hirdetett meg.

A 'körlevélben a Pápa sajátos stí lusa szerint körkörösen fejti ki a temati kát;
az egyszer megfogalmazott kijelentéseket megmagyarázza; a motívumok vissza
visszabé rnek, mint a szimfóniában. Felhasználja a Szentírás és az egyházatyák
taní tását, valam int a Máriára vonatkozó kato ükus teológia gazd ag örökségét,
de mi,ndig a L u m e n g e n t i u m VIII. fejezete marad a vezérfonal. Az en
cikli ka három részre oszl ik :

I. Márla Krisztus misz tériumában: A Pápa itt három bibliai kifejezést elemez :
" Kegyelemmel teljes", "Boldog vagy, aki hittél" , " Ime, a te anyád". Az encik
lika a Máriára vonatkozó tant szorosan a kr isztológ iával összefüggésben bontja
ki. Mert "egyedül Kr isztus misztériumában világosod ik meg te ljesen lsten Anyja
( T he ot o k os z) misztériuma".

II. Isten Anyja a vándorló Egyház középp ontjában: Az Egyház, a térben és
időben, a világtörténelemben mintegy Mária nyomában ha lad, ak i "a hit zarán
dok útját járta. Fiával való egybetartozását hüségesen váll alta egészen a ke
resztfáig " (LG 58). A Szenbatya a Zsinat e szava ival fog lalja össze az Egyház
Máriára vonatkozó tanítását.

A II. rész tulajdonképpen Már ia kettős kapcsolatát, Kr isztus és az Egyház
miszbériumához való viszonyát mélyí~i el. Már ia egyben az előkép, az örök esz
ményk ép a keresztények számára. A helyes krisztológ ia i és egyház tani össze
függés ben Mária t isztelete nem akadályozza a keresz tények egységtörekvésé
nek további előrehaladását (Bizonyos protestáns részről felmerü lt krittkák nem
megalapozottak, ha az Úr Anyja helyé t Krisztus misztériumában szemlélj ük I).
Végül a "Magnifi cat" megtanít bennünket arra, hogy a szegényeknek juttas
suk az elsőbbséget szeretetünkben és gondoskodásunkban.

III. Márla anyai közvetítése: Az " Úr szolgá ló leánya" az Egyház és minden
keresztény életében különleges és rendkívüli közvetító szerepet játszik, de
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úgy, hogy semmit sem vesz el az egyet len Közvetftó szerep éból és mélt6ságá
ból, hiszen Mária Knsztusban gyakorolja a közvetítést, amely teljesen a Köz
vetí tőhöz van rendelve. Mária közvetftése istenanyaságából fol yik : a K özvet ít ő

Krisztuséból részesedik és neki van alárendelve. Ez az anyai közvetítés azt
valósí tja meg az Egyház életében és történetében, amit már a kánai menyeg
z ön mondott szava i kifejeznek: "Tegyétek azt, amit mond nektek!"

Azt mondhatjuk, hogy az egész kör levelet egy alapvető gondolat fogja ösz
sze, ez ad neki lendületet : M á r i a h í t e . Az Egyház Má~iával a hit zarán
dokútját járja. Ha valaki nyitottan és a lényegre figyelve tanulmányozza az
enc ikl ikát, észreveheti, hogy egyáltalán nem nehezí1li meg az ökurneníxus pár
beszédet, hanem inká b b elhárít bizonyos nehézségeket, rámutatva a katolikus
Mária-tiszte let kr isztológ iai alapjaira ......

Márc ius 25-én, a szerdai általános kihallgatáson a Pápa maga jelentette
be a Mária-kör levelet és néhány szempontot adott kel etkezése és célja meg
világít ásához. "Hosszú idő óta gondolk odtam rajta - mondotta - , hosszan ér lel
tem a szívemben. Most köszönetet mondok az Úrnak, me rt megenged te. hogy
ezzel szolgáljam az Egyház gyermekeit, válaszolva azokra a v árakoz ásokra.
amelyek különböző je lek révén eljutottak hozzám.·

A Pápa megmagyarázta, hogy körlevelében egységet alkot a krtszto lógiai ,
egyháztani és mariológ iai szempont: az Egyház Már~t Jézuson keresztül szem
lél i, Jézust ped ig Márián keresztü l. "A hit zarándoklata, amely a Boldogságos
Szűz megélt tap asztalatának összfoglalata, mutatja azt az utat, amelye t a Má
ria-év során az egyház végigjár a Magn ificat fényénél. Ezen az úton haladnak
majd mindazok a férf iak és nők. a~ik őszintén egyháznak érzik magukat és
ezért teljes je lenlóségükben felm érik az új i dők követelményeit." A körlevél a
Mária-év ünneplésére készülő katolikus egyháznak szól, de ugyanakkor szö
csöve mindazoknak, aklik a keresztények egységét óhajt ják, sőt lényegében
nyitott az egész emberi nem telé , mivel a Megváltás titkának kozmikus vetüle
tét is érinti. Az egyház szolidár is az egész emberiséggel, fö ldi zarándokútján
együtt halad minden emberrel, akik a k étezred ik év küszö bén meg akarják
menten i crálizációnkat.

(Sz. F.)

A VASÁRNAP J ELENTOS~GE A PLURALISTA TÁRSADALOMBAN

A Kanadai Püspöki Konferencia lel kipásztori megfontolásai

Kanadában egyesek azt kívánták, hogya blrösáq függessze fel a vasárna pi
kereskedelm i tilalmat. Egy pluralista társadalomban miért különböztetnénk
meg ezt a napot a többitől? Nem "kényszerülnek ezáltal a nem hlvők is a ka
toli kusok szokásait követni?" Hátrányok származnának abból. ha vasárnap is
nyitva áll nának az üzletek vagy talán hasznos is lenne a nép ell átására?
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