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4. MÁRIA, AZ „EUCHARISZTIKUS” ASSZONY 

ISKOLÁJÁBAN 
 

1. Gyülekezés 

Személyes beszámolók az előző időszakról. Az előző „cselekvés” 

elhatározások élményei. 

 

2.1 Bevezető ének 

a./ Gitáros: Jézus nékünk adtál anyát (Áldjad én lelkem 88.) 

b./ Taizéi: Magnificat 

c./ Népének: Dicsérjük Jézus… (Hozsanna 180A) 

 

2.2 Bevezető ima (Roger testvér) 

Urunk, Jézus Krisztus! 

Aki meghallja hívásodat, amivel életre szóló „igen”-t kérsz, 

abban vonakodás és félelem támadhat. 

Te azonban már belénk rejtetted ezt a választ, a Máriát betöltő „igent”, 

mely jelen van öntudatlan mélységeinkben is. 

Egy szép napon ámulva fedezzük föl, hogy a Te utadon járunk. 

Ez az „igen” éberré tesz. 

Hogyan is lankadhatnánk el, amikor az Egyház minden ízében megrendült, 

amikor a világot megpróbáltatások szorongatják? 

Ez az „igen” kiszolgáltatottá tesz. Mindörökre szól. 

Mégis elültetted mindannyiunk szívébe.  

 

2.3 Szentírási szakasz (Lk 1,26–38) 

 

2.4 Elmélkedés, lelkiismeretvizsgálat  

Mária az angyali üdvözletkor a test és a vér fizikai valóságában is magába 

fogadta Isten Fiát, elővételezve azt, ami bizonyos mértékben szentségileg 

minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi 

az Úr testét és vérét. 

Amikor a látogatáskor méhében hordozta a megtestesült Igét, a 

történelem első ,,tabernákulumává” lett, akiben Isten Fia – emberi szemek 

számára még láthatatlanul – elfogadta Erzsébet imádását, mintegy 

,,kisugározva” a maga világosságát Mária szemén és hangján keresztül. 

Mária elragadtatott tekintete, mellyel szemléli az éppen megszületett 

Krisztust, s ahogyan karjába zárta Őt, nemde annak az elmondhatatlan 

szeretetnek a mintaképe, melynek minden szentáldozásunkat el kellene 

töltenie? 

– Odafigyelek arra, hogy minden szentáldozásban Jézust fogadom 

magamba, Ő érkezik, Ő lép be hozzám. 

– Én is tabernákulum, szentségház vagyok, Jézust hordozom – napközben is. 

– Szemlélem én is Máriával a bennem és köztünk megszülető Jézust. 

 

2.5 Ének 

Mária, Mária, szép virágszál (Áldjad én lelkem 119.) 

 

3.1 Gondolatébresztő  

(A szentségimádás iskolája, Emmánuel Közösség, 2017) 

Szent János tesz tanúságot az utolsó beszélgetésről Jézus és édesanyja 

között: „Jézus keresztje mellett ott állt anyja… Amikor Jézus meglátta anyját 

és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te 

fiad. Azután azt mondta a tanítványnak: Íme, a te anyád! És attól az órától 

magához vette őt a tanítvány” (Jn 19,26–27).  

II. János Pál pápa azt írja: „Krisztus reá, Máriára bízta ugyanis a szeretett 

tanítványt, és benne reá bízott egyenként mindannyiunkat: Íme, a fiad! 

Ugyanúgy mondja egyenként mindannyiunknak: Íme, a te anyád!” (II. János 

Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia k. enciklikája /továbbiakban: EE/ 57).  

Majd hozzáteszi: „Átélni az Eucharisztiában Krisztus halálának 

emlékezetét mindig magában foglalja ennek az ajándéknak az átélését is. Azt 

jelenti, hogy – János példája szerint – magunkkal visszük azt, aki minden 

szentmisében anyaként adatik nekünk.” (EE 57). 

Ez a „szeretett tanítvány”, ez mindegyikünk, itt és most. Jézus és Mária 

annyira szeretik egymást, hogy szívük egy, ezért Jézus szeretett tanítványát 

Mária is szereti. Jézus azt ígérte: „Nem hagylak árván benneteket” (Jn 

14,19), és saját édesanyját ajándékozza nekünk.  

Mária elfogad bennünket, de meghagyja a szabadságunkat. A 

szentségimádásban kérhetjük Jézust, hogy tanítson meg bennünket, hogy 

szeressük Máriát, az ő édesanyját. 

Ahogy édesanyjának oltalmára bíz bennünket Jézus, ugyanígy ránk is 

bízza Máriát: „Íme, a te anyád!” Kér minket, hogy tisztelettel, nagy-nagy 

szeretettel fogadjuk be Máriát.  

Jézus azt mondja: neked ajándékozom az Édesanyámat. Fogadd 

magadhoz őt, fogadd be az életedbe, a szívedbe. „Lépj be az ő iskolájába, 
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engedd, hogy vezessen és kísérjen téged!” (vö. EE 57). Ő legbiztosabb útja 

annak, hogy megismerj és megszeress engem. 

 

3.2 Megfigyelés 

 Isten az angyal által megszólította és meghívta Máriát. Idézzünk fel 

életünkből egy esetet, amikor Isten szólt hozzánk, és meghívott egy 

döntésre, feladatra, eseményre, lemondásra, találkozásra stb.!   

 Idézzünk fel egy helyzetet, amikor nyitott szívvel, bizalommal tudtunk 

Istenre hagyatkozni! Könnyen vagy nehezen tudok bízni Istenben? Miért? 

 Mélységes hasonlóság van Máriának az angyal szavára kimondott Igenje 

és az Amen között, amit a szentáldozáskor kimondok. Megtapasztaltam 

ezt? Hogyan?  

 Milyen konkrét tapasztalatom van Máriáról mint az Egyház Anyjáról és 

példaképéről, továbbá mint az én égi édesanyámról és személyes 

példaképemről? Mi okoz nehézséget?  

 Mit jelent számomra az, hogy a Szűzanya a szemlélődésnek, Krisztus 

arca szemlélésének a mintaképe? (vö. EE 53.) 

 Mikor tapasztaltam meg, hogy Máriához hasonlóan én is élő 

tabernákulum vagyok? Mennyire volt ez hatással az életemre?  

 

3.3 Értékelés (EE 53–56, részletek) 

Mária egész életében „eucharisztikus” Asszony. Amikor az Egyház 

példaképeként tekint Máriára, meghívást kap arra, hogy kövesse őt e 

szentséges misztériummal való kapcsolatában is. 

Ha az Eucharisztia a hit misztériuma, mely annyira felülmúlja 

értelmünket, hogy a legtisztább ráhagyatkozásra kötelez Isten szava iránt, 

Máriánál jobban senki sem segíthet és nem lehet jobb vezetőnk e 

magatartásban.  

Amikor megismételjük, amit Krisztus tett az utolsó vacsorán, teljesítve az 

ő „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” parancsát, engedelmeskedünk 

Máriának is, aki arra biztat, hogy fenntartások nélkül engedelmeskedjünk 

Fiának: „Tegyétek meg, amit mond nektek” (Jn 2,5). A kánai menyegzőn 

tanúsított anyai gondoskodásával mintha azt mondaná nekünk Mária: Ne 

féljetek, bízzatok Fiam szavában. Ő, aki képes volt borrá változtatni a vizet, 

ugyanúgy képes a kenyeret testévé, a bort vérévé változtatni, húsvétjának 

eleven emlékezetét hagyva e misztériumban híveire, hogy így legyen „az élet 

kenyere”. 

Mária bizonyos értelemben már az Eucharisztia alapítása előtt gyakorolta 

eucharisztikus hitét azzal, hogy fölajánlotta szűzi méhét Isten Igéje 

megtestesüléséhez. Az Eucharisztia, miközben a szenvedésre és föltámadásra 

emlékeztet, folytatja a Megtestesülést. 

Mária az angyali üdvözletkor a test és a vér fizikai valóságában is magába 

fogadta Isten Fiát, elővételezve azt, ami bizonyos mértékben szentségileg 

minden hívőben megtörténik, aki a kenyér és a bor színében magához veszi 

az Úr testét és vérét. 

Mélységes analógia van ezért Máriának az Angyal szavára 

kimondott igenje és az Ámen között, amit minden hívő kimond, amikor 

magához veszi az Úr testét. Máriának azt kellett elhinnie, hogy akit méhében 

fogan „a Szentlélek erejéből”, az Istennek a Fia (vö. Lk 1,30–35).  

Mária hitének folytatásaként az eucharisztikus Misztériumról nekünk azt 

kell hinnünk, hogy ugyanaz a Jézus, Isten Fia és Mária Fia, teljes 

istenemberi valóságában jelen van a kenyér és a bor színe alatt. 

Mária egész Krisztus mellett eltöltött életével – és nemcsak a Kálvárián – 

magáévá tette az Eucharisztia áldozat jellegét. Amikor fölvitte a kisded 

Jézust a jeruzsálemi templomba „hogy fölajánlják az Úrnak” (Lk 2,22), 

hallotta, hogy az agg Simeon megjövendöli erről a gyermekről: „jel lesz, 

amelynek ellene mondanak”, és „kard” fogja átjárni az ő lelkét is (vö. Lk 

2,34–35). Megjövendölték a megfeszített Fiú drámáját, s vele együtt a 

Kereszt lábánál álló Mária stabat Materét is. Mária, aki napról napra készült 

a Kálváriára, „az elővételezett Eucharisztia” – úgy is mondhatjuk, hogy a 

vágy és a fölajánlás „lelki áldozásának” – állapotában élt, ami a Fiával való 

együttszenvedésben teljesedett be; a húsvét utáni időben pedig az apostolok 

által vezetett és a szenvedés „emlékezeteként” ünnepelt Eucharisztián való 

részvételben élt tovább. 

El tudjuk-e képzelni, mit érzett Mária, amikor Péter, János, Jakab és a 

többi apostol szájából hallotta az utolsó vacsora szavait: „Ez az én testem, 

mely értetek adatik” (Lk 22,19)? Az áldozatul adott és a szentségi jelekben 

megjelenő test ugyanaz, mint amelyet ő fogant a méhében! Az Eucharisztia 

vétele Mária számára azt jelentette, hogy újra magába fogadja azt a szívet, 

mely együtt dobogott az övével, és újra átélte, amit a Kereszt alatt tapasztalt. 

 

3.4 Cselekvés 

 Amikor Mária fölkiáltott: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és 

örvendezik az én lelkem az én üdvözítő Istenemben”, már a méhében 

hordozta Jézust. Dicsérte az Atyát Jézus „által”, ővele és őbenne. Az 
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Eucharisztia, éppúgy, mint Mária éneke, hálaadás és egyesülés 

Krisztussal. Azért kaptuk, hogy Máriáéhoz hasonlóan egész életünk 

Magnificattá váljon. Imádkozzuk a Magnificatot az Eucharisztiával való 

összefüggésében! 

 Az Úrangyala-imádság összefoglalása annak, hogy Isten szólít meg, az 

ember válaszol, és valahányszor igent mond, újra megszületik a földön 

Krisztus. Imádkozzuk déli harangszókor az Úrangyalát!   

 Imában próbáljuk szemlélni Máriának Jézus iránti szeretetét! Ugyanezt a 

szeretetet akarja ajándékozni nekünk is. Képzeljük el, hogyan nézett a 

karján alvó kisbabájára, milyen gyöngéden öltöztette, simogatta! Mária 

ugyanezzel a szeretettel néz ránk is. Amikor Jézus beteg volt, bizonyosan 

az ágya mellett virrasztott. Fölöttünk is virraszt küzdelmeink idején.   

 

4. Záróima (Nagy Szent Albert) 

Ó boldogságos Szűz! Mutasd magadat mint a Fény hozóját! 

Bizonyulj hajnalcsillagnak, és vezess minket számos keserves kísértés és 

ingadozás után a biztos és nyugodt kikötőbe! 

Te vagy az új Fény kezdete, az új Nap kelt föl fogantatásoddal. 

A kegyelem kicsinyke forrása, amelyet alázattal fogadtál, hatalmas áramlattá 

nőtt. 

Amikor még keserűségben voltunk, s egy keserű tengerhez hasonlók, 

magadra vetted mindannyiunk keserűségét. 

A világ egyetlen reménysége, tengercsillag az éj boltozatán, a Királynak 

Anyja, tiszta Szűzanya, az Élet szent szekrénye, aki újraadtad a világnak, 

ami Éva által elveszett, fordulj kegyesen szolgáidhoz!  


