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I. évf. 21. szám 2012. július 22.

Egy volt kolumbiai polgármesterről Boldog II. János Pál pápa ha-
lálának évében állapították meg, hogy megtámadta szervezetét a 
Parkinson-kór, írta a spanyol katolikus hírügynökség (ACI) és a 
szintén spanyol Religión en Libertad. A most 68 éves Marco Fi-
del Rojas történetét a legolvasottabb kolumbiai lap, az El Tiempo 
foglalta össze. A szenttéavatási eljárás megindításához csak hazájá-
ban már 300 tanúságtétel gyűlt össze, de két perdöntő bizonyíték 
is mellette szól. A hitvalláson kívül az orvosi szakvélemény, amely 
ékesszólóan igazolja, hogy már valóban nincs nyoma az egyébként 
gyógyíthatatlan és degeneratív betegségnek. Mint emlékezetes: a 
francia apáca, Marie Simon-Pierre is ebből a betegségből gyógyult, 
ki, és az ő tanúságtétele döntően befolyásolta II. János Pál gyors 
boldoggáavatását. Rojas 2005. december 9-én kapott agyvérzést, 
és ennek egyik következménye lett a Parkinson-kór. A kezelések 
közben 2010. december 27-én eszébe jutott, hogy a lengyel pápa is 
sorstársa volt ezen a téren, és gyakori utazásai során egyszer még 
rövid ideig beszélt is vele. Azon nyomban kínálkozott a kézenfekvő 
megoldás: hozzá fohászkodott, és arra kérte, hogy gyógyítsa meg 
őt. Azon az éjszakán már nyugodtan aludt, másnap frissen ébredt, 
és legnagyobb örömére már nem kínozta tovább a kór. Attól kezd-
ve nyugdíjának egy részét az utazó pápa népszerűsítésére fordítja, 
és tavaly szeptemberben már megkapta a tekintélyes neurológus, 
Antonio Schlesinger Piedrahíta szakvéleményét is, aki megállapí-
totta róla, hogy már egészséges.

forrás: Magyar Kurír

Megvan a csoda Boldog II. János Pál 
szenttéavatásához?

Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományá-
ban a liturgiában, a legendákban, a művészetben és a népi ájtatos-
ságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriáéval, 
Márta és Lázár húgáéval, valamint a névtelen ,,rossz hírű nő’’-ével 
(Lk 7,36). S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták 
a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt, és Betániai 
Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik, ezt mise-
könyveink még mindig nem tükrözik. Vajon meddig tartható fenn 
ez a téves azonosítás? Nem volna- e helyénvaló, hogy amint az idők 
folyamán bemázolt régi, értékes képeket megszabadítjuk a rákerült 
festékrétegtől, úgy Mária Magdolnát is megszabadítsuk a hozzáta-
padt két másik újszövetségi nőalaktól?

Mária Magdolna hiteles alakját a róla kialakult népies kép eléggé 
eltorzította, de talán nem annyira, hogy meg ne kísérelhetnénk újra 
megrajzolni. Kettős neve igazában annyi jelent: Magdalai Mária. 
Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a Genezáreti tó 
nyugati partján.

Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton, kedves városában, 
Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e valamikor Mária város-
ában, Magdalában. Az evangéliumok az ördögűzések és gyógyítá-
sok leírása során nem tudósítanak róla, hogy ez a nehéz sorsú mag-
dalai asszony miként találkozott a Názáreti Jézussal. Csak Lukács 
egy rövid utalásából (8,2 skk.) és Márk egy megjegyzéséből (16,9) 
tudjuk, hogy Jézus ,,hét ördögöt’’ űzött ki belőle. A Biblia nyelvé-
ben a hét (vö. Lk 11,26; Mt 12,45) meghatározatlan, de mindenképp 
nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. 

Szent Mária Magdolna

Mária Magdolna tehát -- ez a rövid utalásnak a ,,hírértéke’’ -- egé-
szen ,,megszállott’’ volt, mindenestül a ,,démonok’’ hatalmában állt, 
teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása 
szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a 
Sátánt felelőssé tenni: ,,A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a 
gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, 
a káromlás’’ (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bű-
neiért, nem teheti meg csak a Sátánt bűnbaknak. Önmagának kell 
felrónia bűnül, hogy a Sátán hatalmába esett, és a házát a gonosz 
szellemek számára söpörte ki és díszítette fel (Lk 11,25; Mt 12,44).

Mária Magdolna tehát egészen ,,kézzelfogható’’ módon tapasztal-
hatta (mekkora vigasztalás ez számunkra!), hogy Isten a szívünkben 
Fia, Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszaba-
dította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával szét-
törte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta 
az önző vágyak és szenvedélyek köteléke alól, meghívta, hogy sze-
gődjön a nyomába, legyen a követője és szolgálja: ,,Ezután bejárta a 
városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt 
a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a külön-
féle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, 
akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának 
a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gon-
doskodtak róla’’ (Lk 8,1--3).

Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül 
szolgálták az Urat, akik elkísérhették Jézust, amikor tanítványai-
val járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten országát, s gon-
doskodhattak a kis csapatról, amelynek se nyugta, se otthona nem 
volt, és magáról az Emberfiáról is, akinek nem volt ,,hova fejét le-
hajtania’’ (Mt 8,20; Lk 9,58). Más szóval Mária Magdolna egy volt 
azok közül az asszonyok közül, akiket a Mester arra méltatott, hogy 
közelről hallgassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, amikor a 
tanítványok - János kivételével - elfutottak. Ezek az asszonyok ha-
láláig hűek maradtak Mesterükhöz, aki őket - nem törődve az ak-
kori felfogással, amely a nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt 
alacsonyabbrendűnek tekintette - emberszámba vette és becsülte, 
,,befogadta’’. Sőt hűségük a halálon túl is töretlen maradt. S ahány-
szor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna min-
dig az első helyen szerepel (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 16,1; Mt 27,56; 
27,61; 28,1; Lk 24,10). Ez minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, 
hogy már az Újszövetség keletkezése idején legenda szövődjék Má-
ria Magdolna alakja köré.

Zsoltár: Terád szomjas a lelkem, * én Uram, Istenem.


