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Képes vagyok-e rácsodálkozni a bennünket körülvevő, teremtett világra?
Tudok-e – mint gyermek, aki édesanyja kezét fogja – kérdezni? Tudok-e Szűz Mária
vezetésével őszinte nyitottsággal, érdeklődéssel tekinteni Istenre és a világra?

Mária az angyali üdvözlet után kilép názáreti otthonából, szíve alatt hordozza az örömhírt, a
megváltás művének beteljesítőjét, akinek Szent a neve! A megváltásra szomjazó Egyház anyja
már, ennek az örömnek hordozója Ő.
Én miként kezelem az örömhírt az életemben? Hordozom-e, viszem-e magammal, bárhol járok
is? Tudom-e az örömhírt továbbadni életemben, életemmel? 

Bevezetés
Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és
tudtunkra adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült
Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek. 
E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből, mint barátaihoz szól az
emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket és befogadja a saját közösségébe.
(Részlet, a II. Vatikáni Zsinat Dei verbum dokumentumából)

                
1./ Lukács evangélium 2,18: „Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén.”

 
2./ Mária Sanctusa  és Jézus a názáreti zsinagógában
Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos
szolgáló leányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzetek, mert nagyot művelt velem a
Hatalmas: SZENT az ő neve. (vö.: Lk 1,46-56)

…és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és arra
a helyre talált, ahol ez van írva: Az Úr Lelke van rajtam, azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek
a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a
megtörteket, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje. (vö.: Lk 4,16-21)



3./ El Greco festménye a Szent Családról
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Nálunk mi vagy ki áll a család
középpontjában?
A mi tekintetünk is az Egyetlenre
szegeződik?
Tudunk-e együtt, másokkal közösségben
Jézusra tekinteni? 

Egy háromgenerációs családod szemlélhetünk,
ahol egyetértés és harmónia van. Minden
tekintet az Egyetlenre, Jézusra szegeződik. Jézus
van a család középpontjában.
Életünk középpontjában az Eucharisztia áll, és
hozzá vezeti Mária gyermekeit kézen fogva.

Keresztények Segítsége,
Egyház Anyja,
Magyarok Nagyasszonya

Milyen kérésedet, örömedet, törékenységedet stb. vinnéd most Isten elé? Kérd imában
Máriát, hogy zárja szívébe ezt a kérdésedet, és helyezze Jézus szívére.

4./ Lukács evangéliuma 2,19: „Mária szívébe véste szavaikat, és gyakran
elgondolkodott (elmélkedett) rajtuk.”
Elmélkedni annyi, mint Isten elé vinni. 
Mária, mint 

szívébe zárja minden kérésünket, örömeinket, törékenységeinket, kétségeinket,
veszteségeinket, és odahelyezi Jézus szívére.


