2015. december 8. kedd - SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Illyés Gyula: Szekszárd felé /részlet/
Kis vonat megy nagy domboldalon;
terhes kicsi nő a
vonaton.
Jár itt is, ha más nem,
a szeme;
affajta, ki nem röst
sohase.
Nézi mit a tágas
táj kínál;
gyermeke helyett is
nézi már.
Kéklő szöllők, sárga
asztagok
becézik az alvó
magzatot.
Lebeg az lágy élmény
közegén,
anyjában is egy nép
közepén.
Most dől el, mivé s mint
alakul;
most érinti tán egy
titkos ujj.

Jár szemem a terhes
kicsi nőn
azt gondalom, itt megy
a jövőm.
Visz tovább egy népet;
eltakart
csempészáruképp hoz
egy magyart.
Jár szemem a kedves
kis anyán
s azt gondolom: Itt megy
hazám.
Viszi, mit se tudva,
szakadék,
örvény fölött Árpád
örökét.
Gondom, hitem, eszmém
talaja,
öröklétem vagy te,
kis anya.
Néznem is jó téged –
megbocsásd.
Kívánok szerencsés
utazást!

Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
(Jézus születésének hírüladása - angyali segédlettel.)
Sokadszor próbálom Mária helyébe képzelni magam. Egy biztosnak tűnik számomra, Mária
erős nő volt már fiatal korában is. Valószínűleg máskor is üdvözölte már angyal, mert nem
magán a tényen döbbent meg, „csak” azon, miféle köszöntés ez, hogy „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!”. Ha élő, napi kapcsolata volt is az Istennel és az angyalokkal, akkor sem
mindennapi, várható, könnyen elfogadható az angyal híre.
Mária nem aggodalmaskodik, nem tesz fel felesleges kérdéseket, nem hitetlenkedik, nem
ellenkezik.
Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavai! – mondja.
Mi, mai emberek szeretjük kézben tartani a dolgainkat, az életünket. Szeretünk mindent alaposan körbe járni, mindenre biztosítékot keresni. A gyanakvás, hitetlenkedés sem ritka életünkben. A kiszámítható jövőt keressük. A házastársak között is nehéz a másik akaratát,
ötleteit elfogadni olykor. Hát még az Isten tervét milyen nehéz.
Legyen adventi célkitűzéseink egyike az Isten akaratába való belesimulási szándék. Az
aggodalmaink, irányítási, biztosítási kényszerünk, gyanakvásunk elengedése. S ha ezek
sikerülnek, talán könnyebb, befogadóbb lélekkel állhatunk a jászol mellé. Ámen.
Németh Kriszti (Budapest, 5 régió)
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Lk 1,26-38
Számomra gyönyörű jelenet ez Mária és Jézus életében. El Greco spanyol festő bemutatja
festményén: Isten erejét egy nagy fénypászta jelzi, közepén a galambbal. Az élet adásához
erő kell. Az anyag besűrűsödött energia. Így kapott életet a földön, Jézus.
A képen Mária arcán elfogadó csodálat van. Nem rettenet, várakozó csodálat. Az angyal
mozdulata szeretetteli adást fejez ki.
Meg van nevezve az angyal: Gábriel. Tehát több angyal is van, és mind segít Istennek az
emberért munkálkodni.
Istennek nem volt szüksége házaspárra, mert szűzhöz küldi angyalát. Isten az anyagi világ
felett van. Az Isten ajándékozó szeretetébe és társaságába került Mária. Micsoda élmény
lehetett ez! Elvarázsolta, el is fogadta rögtön Gábriel mondandóját, de még beszélgetett
vele, hogy értse is, mi történik.
Kettős élmény van leírva: Az egyik, amit a festő is megragadott, belső élmény.
A másik tárgyilagos: az angyal elmondja, mi a Mennyei Atya szándéka, és még meg is
magyarázza, példával alátámasztva, hogyan történik Jézus teremtése: Isten erejének
hatására az anyagi világba kerül.
Mária Istennek a jelenlétével természetesnek élte meg a számunkra misztikus történést. Ez
kísérhette életének minden napján.
A Szűzanya gyermekkorom óta fontos nekem, talán mert édesanyám gyakran emlegette.
Megköszönöm Istennek, hogy pont erről írhattam. Szeretem az angyalokat is, segítőtársaim
nekem is, akár Máriának. Az Istennel találkozás nagy élmény, szeretném, ha mindenkivel
megtörténne.
Balatonné Inci (10. régió)

El Greco: Angyali üdvözlet
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