
Michael Fitzgerald,
a tunéziai Nefta nyugalmazott érsekének homíliája
BELVÁROSI NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIA-TEMPLOM

�
Megtiszteltetés és öröm számomra ezt a szemtmisét Önökkel ebben a
csodálatos templomban ünnepelni. Ma Szeplőtelen Szűz Mária születésé-
nek ünnepnapját tartjuk (Kisboldogasszony). Mint ahogy azt látni fogjuk,
Mária az Élet egyik igazi forrása számunkra, mivel Isten anyjaként,
Megváltónknak, Jézus Krisztusnak Édesanyjaként nekünk adta azt, aki
maga az Út, az Igazság és az Élet.

A Miasszonyunk születésének ünnepnapja nagyon különleges szá-
momra. Miután a vatikáni szolgálatból visszavonultam, hat évet töltöt-
tem Jeruzsálemben, az Afrikai Misszionáriusok egy közösségében, abban
a misszionárius társaságban, amelyhez tartozom, és amelynek gondjaira
a Szent Anna-templomot bízták (egyesek közületek talán voltak zarán-
dokúton Jeruzsálemben és meglátogattátok ezt a templomot). A templo-
mot Mária szülei, Szent Joachim és Szent Anna háza felett építették, így
azon a helyen áll, ahol Mária szeplőtelenül fogant és ahol született.

Az írás nem mond el nekünk semmit Mária származásáról. A mai
evangélium Jézus származásáról beszél, nem Máriáéról. Egy fiatal lány-
ként lép a színre, aki József jegyese. Hogy többet tudjunk meg Máriáról,
egy apokrif evangéliumhoz kell fordulnunk, Jakab protoevangéliumához.

Ez arról tanúskodik, hogy Annának nem születhetett gyermeke. Ő és
Joachim Istenhez fohászkodtak. Anna megfogadta, hogy ha gyermeke
születik, a gyermeket Istennek ajánlja. Így, miután Mária megszületett,
amikor hároméves lett, felajánlották Istennek abban a templomban, ahol
serdülőkoráig nevelkedett, amikor is eldöntötték, hogy József lesz a férje.

Életének ebben a templomban töltött korai szakaszában Mária bizo-
nyára megismerkedett az írásokkal, megtanulta, hogyan imádkozzon,
különösen a zsoltárokat – ezt látjuk visszaköszönni saját imájában, a
Magnificatban. Szerintem továbbadta a templom iránt érzett szeretetét
fiának, Jézusnak, mivel észrevehetjük, hogy Jézus nagyon otthon érzi
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magát a templomban. Így Mária is az élet igazi forrását jelenti számunk-
ra, mivel az ő példáját követve bátorítást nyerünk, hogy hirdessük az Úr
nagyságát, és hálát adjunk mindazért, amit értünk tett.

Mária szintén példa számunkra abban, ahogy elfogadta Isten hívását,
hogy a Megváltó Édesanyja, Isten Édesanyja legyen. Gábor angyalhoz
intézett kérdése: „Hogyan történhet meg mindez, mivel férfit nem isme-
rek?” azt jelezhetné számunkra, hogy szüzességi fogadalmat tett. Gábor
elmondta neki, hogy a gyermek, akinek életet fog adni, a Szentlélek
gyümölcse lesz, és e megnyugtatásra Mária fenntartás nélkül kimondja:
„Legyen nekem a Te Igéd szerint”. Máriának megvan az a bizalma,
amiről Pál beszél a Rómaiakhoz írt levelében: „Tudjuk azt is, hogy akik
Istent szeretik, azoknak minden javukra válik.”

Láthatjuk azt is, hogy ez a bizalom nem marad jutalom nélkül, mivel
József, aki Mária jegyese, maga is megerősítést kap: „…ne félj magadhoz
venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől
van!” Elképzelhetjük, hogy mennyire megkönnyebbülhetett Mária. Jó-
zsef elfogadja őt, és mennyire értékelhette József szeretetét és védelmét.
Szent József évében az ő elkötelezettségére emlékezünk a gyermek Jézus
és Mária iránt.

Azt is megérthetjük, hogy a kötelék Mária és Jézus között – akit a
méhében hordozott – egy tartós kötelékké vált. Láthatjuk őt, ahogy a ká-
nai mennyegzőn szól a szolgáknak: „Tegyétek, amit mond!”, láthatjuk a
kereszt lábánál, ahogy elfogadja, hogy mindannyiunk édesanyja legyen:
„Asszony, íme a te fiad!”, és láthatjuk a Fia által választott apostolokkal
együtt, ahogy a Szentlélek eljöveteléért imádkozik pünkösdkor, az Egy-
ház születésnapján.

Mária ezért példakép számunkra. Mindannyiunkat arra bátorít, hogy
felismerjük Isten akaratát, felfedezzük hivatásunkat az Egyházban, és bá-
torsággal és állhatatossággal végrehajtsuk azt. A Fia felé fordít minket,
aki az élet igazi forrása, a Megváltó, aki odaadta értünk az életét, és aki
továbbra is odaadja önmagát értünk az Eucharisztián keresztül. Ne
féljünk Máriához fohászkodni, a leghűségesebb Szűzhöz, aki segíteni fog
nekünk, hogy Urunk hűséges szolgáivá válhassunk.

Bizalommal ismételhetjük ennek az ünnepnek az imáját:
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Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének
mennyei kegyelmed ajándékát,
hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában
felvirradt az üdvösség hajnala,
azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen.
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