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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XIX / 7. 2020. Boldogasszony hava

MARIA IN COELUM ASSUMPTA

A MENNYBE FÖLVETT MÁRIA
Az augusztus 15-i főünnep latin nevének (Maria in coelum assumpta) magyar
fordítása: a mennybe fölvett Mária, amelyet Magyarországon mi Nagyboldogasszonynak mondunk. XII. Pius pápa 1950. november 1-jén hirdette ki a dogmát, a
megváltoztathatatlan hittételt: „Kihirdetjük, kijelentjük és eldöntjük, mint Istentől
kinyilatkoztatott hittételt, hogy a szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Máriát földi
élete végén testével és lelkével Isten fölemelte a mennyei dicsőségbe.” A
katolikusok igazhitű pápája a dogma kihirdetése előtt volt annyira körültekintő, bölcs
és alázatos, hogy kikérte a világ valamennyi püspökének a véleményét e témában.
Az egyöntetűen pozitív válaszok után döntött a hittétel kihirdetéséről. Az ünnep már
igencsak régi volt akkor: Jeruzsálemben az V. század óta megemlékeztek a
Boldogságos Szűz Mária mennyei születésnapjáról dormitio Mariae, azaz Mária
elszenderülése néven. Ma is van egy ilyen szentély ott egy, a magyar szentek
tiszteletére szentelt oltárral. A keleti (görög) egyház kevéssel az Efezusi Zsinat (431)
után kezdte megülni, sőt Mauritius bizánci császár (582-602) augusztus 15-ét állami
ünneppé is tette. A nyugati (latin) egyház a VII. sz. óta tartja ezt az ünnepet, amely
még ma is piros betűs állami ünnep sok nagyon szekularizált európai országban is.
Nálunk is nemzeti ünnep volt a világháború végéig. Sajnos az eltelt háromnegyed
évszázad is kevés volt ahhoz, hogy újra ünneppé, munkaszüneti nappá váljon.
NAGYBOLDOGASSZONY-BAZILIKÁK, SZÉKESEGYHÁZAK ÉS TEMPLOMOK
A szentek között az istenszülő Szűz Mária mindig is különleges tiszteletben
részesült. Ezt mutatja az is, hogy szinte nincs is olyan templom, ahol ne lenne képe,
szobra vagy oltára Szűz Máriának. A legtöbb templom patrónája, védőszentje is a
Szűzanya. A magyar Sionra épült esztergomi prímási bazilika, a kalocsai főszékesegyház és a győri katedrális, a budavári Mátyás-templom, valamint a pest-belvárosi
főplébániatemplom kiemelt műemlékek és egyházak hazánkban, amelyek a Nagyboldogasszony tiszteletére vannak fölszentelve.
ORSZÁGFÖLAJÁNLÁSOK A NAGYBOLDOGASSZONYNAK
A történelemben elsőként Magyarország első apostoli királya, Szent István volt
az, aki koronázási ékszereivel országát és népét Szűz Máriának ajánlotta. Az idős
uralkodó utód nélkül maradva mély hitből fakadóan az égiekhez fordult, hogy tőlük,
elsősorban Szűz Mária közbenjárásától kérjen életművére oltalmat és áldást. Ezt
meg is tette még 1038. augusztus 15-én bekövetkezett halála előtt.
Egy jóval későbbi XIII. Lajos francia király (1601-úr.1610-43) országfölajánlása
a Miasszonyunk részére. A fiúutódot 23 év után egyre reménytelenebbül váró király
már a pápa imáját is kérte egy leendő trónörökösért, és fogadalmat tett (Voeux de
Louis XIII–Lajos fogadalma), ha kérése meghallgatásra talál, renováltatja Párizs
érseki főszékesegyházát, a Notre-Dame-katedrálist, és körmenettel tisztelik meg a
mennybe fölvett Szűzanyát. Két fia született, az idősebbik XIV. Lajos, a Napkirály
néven követte a trónon. Fogadalmát betartotta és máig megtartják a processziót is.

SZENTEK A NAGYBOLDOGASSZONY ÁRNYÉKÁBAN
Legnagyobb Mária-ünnepünk augusztus 15-i napján még két szentet is említ a
kalendárium: Szent Tarzíciuszt, az Oltáriszentség vértanúját és a ministránsok védőszentjét, valamint Kosztka Szent Szaniszló jezsuita növendéket.
Szent Tarzíciusz Rómában született 240 után, és ott is halt meg 257. aug. 15én. A hagyomány szerint fiatal klerikus volt: akolitus vagy diakónus. Szentmise után
vitte az Oltáriszentséget a betegekhez, amikor az utcán pogányok támadtak rá. A
latrok tudakolták tőle, hogy mit visz. Tarzíciusz azonban nem akarta gyöngyét a
disznók (beavatatlanok vagy méltatlanok) elé szórni (mint azt sok pap teszi, sokszor
tiszteletlenül osztva a szentséget boldog-boldogtalannak), ezért ütni-verni kezdték,
míg meg nem halt. Halála után gyilkosai átkutatták öltözetét, de nem találták meg a
remélt kincset. Az Oltáriszentség csodálatos módon Tarzíciusz szívébe költözött. Az
Örök Város Callixtus-katakombájában temették el. Tisztelete Rómában folyamatos
volt. A világegyházban a XIX. sz. második felében ismerték és szerették meg, főleg
a ministránsok.
Kosztka Szent Szaniszló a lengyelországi Rostkówban született 1550.
október 28-án, és Rómában halt meg 1568. augusztus 15-én. A főnemesi családból
származó fiatalt fontos közéleti pályára szánták szülei, amikor az akkor még jó hírű
és katolikus bécsi jezsuita kollégiumba küldték. Egy év múlva a jezsuita-ellenes II.
Miksa császár (ur. 1564-76) bezáratta a kollégiumot, ezért Szaniszló és néhány
társa albérletbe költözött. A csöndre és imádságra vágyódó Szaniszló itt sokat
szenvedett nagyvilági életet élő társaitól. Súlyos beteg lett. Ekkor misztikus csodákat
kapott: angyalok áldoztatták, Mária meglátogatta a kis Jézussal és jezsuitának hívta.
Meggyógyulva szorgalmasan folytatta tanulmányait előbb Augsburgban Canisius
Szent Péternél, majd Rómában, ahol Borgia Szent Ferenc fölvette novíciusnak. A
római kollégiumban a legalantasabb szolgálatokat is szívesen végezte. Egyszerű
fogadalmának letétele után 3 hónappal meghalt, melyet előtte 10 nappal megjósolt.
1605-ben a jezsuiták közül elsőként boldoggá, majd 1726-ban szentté avatták.
Lengyelország védőszentje, illetve a novíciusok, diákok, haldoklók és reménytelen
betegek patrónusa.
SZŰZANYÁM, SEGÍTS!
A Nagyboldogasszony Szent István király ország-fölajánlása óta Magyarország
Nagyasszonya és fő női védőszentje. A halála közeledtét érző idősödő szent király
is elmondhatta volna ezt az imát, amelyet különösen az idős, beteg és megfáradt
emberek is naponta mondhatnának:
Te adj erőt, hogy bízni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségemet, hogy hősként vigyem keresztemet.
Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyöngék gyámola.
Te őrizd meg gyöngülő eszem, hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom.
Áldd és őrizd meg őket, édes Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz! Amen.

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 20. vasárnap)
1./ Ma de. 9 órától nívós egyházzenei programra és áhítatra hívjuk a kedves
Híveket. Vedres Péter fagott- és Tüzes Marcell Sámuel orgonaművész előadásában
válogatást kapunk Bach, Rell és Telemann műveiből.
2./ Csütörtökön, Szent István király állami és tanácsolt egyházi főünnepén két
szentmise lesz templomunkban: reggel 8 és de. 10 órakor, köztük de. 9-kor
litánia a szent király tiszteletére Magyarországért és a katolikus egyházért.
3./ A budapesti Szent István-bazilika előtti du. 17 órakor Bíboros Főpásztorunk
ünnepélyes nagymisét celebrál, majd kb. 18 órától vezeti az országos Szent
Jobb-körmenetet. Szentbeszédet mond Kovács Gergely gyulafehérvári érsek.
4./ A szeptemberi Adoremus már átvehető a sekrestyében.
HETI MISEINTENCIÓK
SZOMBAT: NAGYBOLDOGASSZONY, Maria assumpta; augusztus 15.
10 h G
+ifj. Fekete Jánosné Ilona (névnap) és a Rózsa-család +tagjai É
19 h G
+Mária Valéria édesanya (21. évf.)
É
ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Szent Ponciánusz pápa és Hippolitusz; augusztus 16.
8h G
+Tóth József és neje Erzsébet szülők
É
9 h TMS-VP
Egyházzenei áhítat
Z
10 h G
+Várkonyi Sándor és Ilona nagyszülők
É
11 h G
Dertzbach Lili keresztelője
CS
Kedd 11.30 h
+Vadászi Lajosné Judit temetése Cinkotán
É
19 h
Élő Fekete Gyula édesapa (88. születésnap)
É
Szerda 7 h
Élő 4 Ilona (Koczkáné, Maslowskiné, Nagyné és Válócziné nn.)É
CSÜTÖRTÖK: SZENT ISTVÁN KIRÁLY; augusztus 20.
8h G
+szülők
É
9h G
Szent István király litániája
É
10 h G
+dr. Mándli József férj és édesapa (születésnap)
É
Péntek 7 h
+Károly és Ilona nagyszülők
É
Szombat 19 h G +Hinka László férj és édesapa (8. évf.)
É
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: Limai Szent Róza; augusztus 23.
8h G
+Tóth Luca és férje Sándor szülők és +Sándor fiuk
É
10 h G

Élő és +hozzátartozók, vmint a tisztítótűzben szenvedő lelkek É
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