Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Amikor rögzítődött az
Egyházban Jézus születésének december 25. ünnepe, akkor került ez az
ünnep, Az Annunciatió, régi magyar
nevével Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepe, 9 hónappal korábbra,
március 25-ére. Ez az elnevezés tömören és szépen fejezi ki ennek a
hitigazságnak a lényegét. Isten, az
örök Atya egyszülött Fiát oltotta bele
Szűz Mária szeplőtlen méhébe; miként a kertész a nemes rügyet a vad
alanyba. Ekkor oltatott be nemes
rüggyel – Megváltójával - maga az
emberiség is. Mi keresztségünk révén. De nemes gyümölcsöt termők
vagyunk-e? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Kyrie-litánia
Jézus Krisztus, Aki a mindenható Isten egyszülött Fiaként jöttél.
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből
testet öltöttél. Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Akiről az angyal előre hirdette, hogy Országodnak nem lesz vége. Uram, irgalmazz!
Evangélium után
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Urunk Megtestesülésének hírüladása, egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma, hogy Szűz
Mária, Jézus édesanyjává lett. Mária
ünnepként tartjuk számon, de természetesen elsősorban Jézus Krisztusról szól az ünnep. Ugyanis Jézus világba lépése, a hírüladás rejtett ese-

ményével kezdődött el. Az Úrangyalát követő beszédében Benedek pápa
is erről elmélkedett a szent Péter téren összegyűlt tömeg előtt. Azt
mondta: „Az Angyali Üdvözlet Szent
Lukács evangéliumának elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, senki sem
tudott róla, csak Mária –, mégis
meghatározó jelentőségű az egész
emberiség történelmében. Amikor a
Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant és általa új korszak kezdődött a történelemben…...”
Mária megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektől
való foganásra. A Szentírás magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli sürgetést
jelentett, egy készenlétet arra, hogy
Isten akarata minél előbb megvalósuljon.
Mária erénye a hit és az engedelmesség volt. Nyitott volt az isteni
kegyelemre, befogadta azt és
együttműködött vele. Erre a bűntelen, kegyelmi állapota tette képessé.
Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
meghozhassa élete legnagyobb döntését.
Ő volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta
szívvel ajándékozta oda magát Isten
elgondolásának. Szintén Benedek
pápa beszél arról, hogy „valójában
Mária igenje Krisztus igenjét vetítette előre, amikor a világba jött, ahogy
a Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: „Nézd, megyek, Istenem, hogy
teljesítsem akaratodat, amint a
könyvtekercsben rólam írva van.”

(Zsid 10,7)”….. „Mária angyalnak
adott válasza az tovább folytatódik
az egyházban, amely arra hivatott,
hogy Krisztust megjelenítse a történelemben, készséggel kínálva fel
szolgálatát, hogy Isten továbbra is
meglátogathassa az emberiséget az ő
kegyelmével.”
Nagyböjtben vagyunk. Most
valahogy fogékonyabbak kellene,
hogy legyünk a vallásos élet dolgaira. Most Isten, az Egyházon keresztül még bővebben megajándékoz az
ő kegyelmével. A nagyböjti gyakorlatok, mint a keresztút, szentmise,
gyónás-áldozás,
lelkigyakorlatok,
bőséges kegyelmi források. Mindezek segítenek, hogy nyitottabbak és
befogadóbbak lehessünk arra, amivel
Isten meg akar ajándékozni.
Mária példaképünk és közbenjárónk segít, hogy ne szalasszuk el a
kegyelmi lehetőségeket, hogy kihasználhassuk az alkalmas időt.
A nagyböjti szentidőnek hátra
levő része legyen egy buzgón megélt
időszak, amelyben mintegy válaszolunk Isten kegyelmi ösztönzéseire.
Zárjuk Benedek pápa szavaival:
„A nagyböjti időszakban gyakrabban elmélkedünk a Szűzanyáról,
aki a Kálvárián megpecsételte Názáretben kimondott igenjét. Jézussal,
az Atya szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek
vértanúságát. Kérjük bizalommal az
ő közbenjárását, hogy az egyház,
küldetéséhez hűen, bátran tanúságot
tegyen Isten szeretetéről az egész
világnak.”
Amen.
(F.F.)

