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Mária, az új teremtés zsen-
géje, Isten kegyelmével, a
Szentlélekkel teljes új Éva.
İ „Igen”-t mondott az Élet-
re, Isten tervére, hogy meg-
foganjon benne a Fiú, a
második isteni Személy, s a
világra szülje İt, Megvál-
tónkat.
İ az Egyház Anyja is, aki az
apostolokkal együtt várja az
újjáteremtı Lélek  kiáradá-
sát az elsı Pünkösdkor.
És azóta is folyamatosan
közbenjár értünk, hogy ránk
is kiáradjon a Megszentelı
Lélek, s a Lélek által kiraj-
zolódjék bennünk Krisztus
Arca, hogy mi is Lélek-
hordozók lehessünk, s be-
lılünk is „élı Víz folyamai”
fakadjanak  az Istenre
szomjazó világ számára.
İ az Irgalmasság Anyja, a
bőnösök menedéke – anyai,
egészen tiszta szívvel hor-
doz valamennyiünket.
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Az Irgalmasság vasárnapja elıtti
szombaton Magyarországon elsı

ízben rendezték meg az
Irgalmasság konferenciáját

„… Krisztusban és Krisztus által
Isten is fölragyog a maga irgalmas-
ságában... Krisztus az ószövetségi
hagyományhoz főz örökérvényő
értelmezést. Az irgalmasságról
nemcsak beszél, nemcsak példa-
beszédekkel és hasonlatokkal ma-
gyarázza, hanem személyében ma-
gára öltve megtestesíti. Hiszen
elmondható róla, hogy İ maga az
„irgalmasság”. Mindazoknak tehát,
akik meglátják és megtalálják ben-
ne az irgalmasságot, különleges
módon ’láthatóvá’ lesz Isten, az
irgalomban gazdag Atya.”
(II. János Pál Irgalomban gazdag
Isten kezdető enciklikájából)

Abellini Mirjámot (1846-1878), a Szentlé-
lek nagy misztikusát 1983-ban avatta
boldoggá II. János Pál pápa. – Misszióját
lapunk hasábjain röviden ismertetjük.



A L. Sz. 2009/2. sz. 35. oldal

„Az Isten képmására teremtett em-
ber azt a megbízatást kapta, hogy
vesse uralma alá a földet annak
minden gazdagságával együtt,
kormányozza igazságosan és szen-
tül a világot, és elismerve Istent a
mindenség Teremtıjénak, hozzá
vezesse vissza önmagát és az
egész világot oly módon, hogy mi-
alatt minden az ember uralma alá

kerül, megdicsıüljön Isten neve az
egész földön. … A keresztények
nem gondolják azt, hogy az embe-
rek leleményességébıl és erejébıl
született alkotások szem-
benállnának Isten hatalmával…
Éppen ellenkezıleg, meggyızıdé-
sük, hogy az emberiség sikere Isten
nagyságát mutatja…
Minél nagyobbra nı azonban az
ember hatalma, annál szélesebb
körre terjed ki az egyének és a kö-
zösségek felelıssége.”

(Gaudium et spes)
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A L. Sz. 2009./2.szám, hátsó borító

„S növesztett az Úr Isten a földbıl
mindenféle fát, amelyet látni szép
és melyrıl enni jó – az élet fáját is a
kert közepén, s a jó és a rossz tu-

dásának fáját.” (Ter 2,9.)
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