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Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.

I. évf. 44. szám 2012. december 30.

„Fogantatott a Szentlélektől”: mit jelent ez a kifejezés?
Azt jelenti, hogy Szűz Mária az örök Fiút a Szentlélek ere-

jéből foganta méhében, férfi közbejötte nélkül: „A Szentlélek 
száll tereád” (Lk 1,35) – mondta neki az Angyal az angyali 
üdvözletkor.

„Született Szűz Máriától”: miért állítható Máriáról, hogy va-
lóban Isten Anyja?

Mária valóban Isten Anyja, mert Jézusnak Anyja (Jn 2,1; 
19,25). Ugyanis Jézus, aki a Szentlélek erejéből fogantatott és 
valóban Mária fia lett, az Atyaisten örök Fia. Ő maga Isten.

Mit jelent a „Szeplőtelen Fogantatás”?
Isten ingyenes kegyelemként választotta ki Máriát öröktől 

fogva, hogy Fiának anyja legyen: hogy e feladatot teljesít-
hesse, fogantatása szeplőtelen lett. Ez azt jelenti, hogy Isten 
a maga kegyelméből és Jézus Krisztus érdemeit előre látva, 
Máriát fogantatásától kezdve megőrizte az eredeti bűntől.

Hogyan működik együtt Mária az üdvözítés isteni tervével?
Isten kegyelméből Mária egész életében mentes maradt a 

személyes bűnöktől. Ő a „kegyelemmel teljes” (Lk 1,28), az 
„Egészen Szent”. Amikor az angyal hírül adta neki, hogy a 
„Magasságbeli Fiát” fogja világra hozni (Lk 1,32), a „hit en-
gedelmességével” (Róm 1,5) szabadon adta beleegyezését. 
Teljesen átadta magát Fia, Jézus személyének és művének, 
egész lelkével átölelte az üdvözítő isteni akaratot.

Mit jelent Jézus szűzi fogantatása?
Azt jelenti, hogy Jézus férfi közbejötte nélkül, egyedül a 

Szentlélek erejéből fogantatott Szűz Mária méhében. Jézus a 
mennyei Atya Fia isteni természete szerint, és Mária fia em-
beri természete szerint, de valójában Isten Fia két természet-
ben, mivel személye csak egy van, az isteni.

Mit jelent az, hogy Mária „mindig Szűz”?
Azt jelenti, hogy „szűz maradt Fiának foganásakor, Szűz a 

szülésben, Szűz áldott állapotában, Szűz anyaságában, örök-
ké Szűz” (Szent Ágoston). Ezért, amikor az evangéliumok 
„Jézus testvéreiről és nővéreiről” beszélnek, Jézus legköze-
lebbi rokonairól van szó a bibliai kifejezésmód szerint.

Miként egyetemes Mária lelki anyasága?
Máriának egyetlen Fia van, Jézus, de éppen Jézusban lel-

ki anyasága kiterjed minden emberre, akiknek üdvözítésére 
jött. Engedelmesen élve az új Ádám oldalán, Szűz Mária az 
új Éva, az élők igazi anyja, aki anyai szeretetével a kegyelem 
rendjében együttműködik születésüknél és fejlődésüknél. 
Mária, a Szűz és Anya az Egyház előképe és legtökéletesebb 
megvalósulása.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

 Boldogságos Szűz - akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, 
hanem Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, 
mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megteste-
sült Igének. Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik 
az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos 
Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, 
amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a „kegyelemmel teljes”. 
Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, 
s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a 
természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: 
anya lett a szűz és fia született: Jézus, a mi Megváltónk.

Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról, 
azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot el 
kell fogadnia Máriáról:

1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, 
mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dog-
mát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Min-
den, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban 
gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.

2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessé-
ge örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja: 
„Születék szűz Máriától”.

3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem 
érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. 
Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8.

4. Halála után Mária fölvétetett a mennybe anélkül, hogy teste 
romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. 
Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15.

Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. Mindezzel 
együtt Mária, a Boldogságos Szűz valóságos ember, akinek 
története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen Is-
tenből ered, Őérte van, és Őbenne van.

Január 1. Parancsolt ünnep! Még ha nem vasárnapra 
esik is, szentmisén résztvenni kötelező. Ahol erre nincs 
lehetőség, vagy akadályoztatva vannak, ott legalább imádság-
gal emlékezzenek meg az ünnepnap megszenteléséről.

Jan. 1. - Szűz Mária, Isten Anyja - Parancsolt ünnep
Isten, aki minden áldásnak ősforrása, adja meg 

nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását és 
tartson meg benneteket és családotokat az egész 
esztendő folyamán egészségben és épségben! 

Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon 
hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a 
mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben!

Újévi kívánság


