A Haarlem-Amszterdami püspök által kiadott magyarázat
a Szűzanyával, a Minden Népek Édesanyjával kapcsolatban
A Hittani Kongregációval történt megbeszélés után és azzal összhangban kijelentem:
A Szűzanya, a Minden Népek Édesanyja iránti tisztelet által sok ember fejezi ki vágyát és
elköteleződését az emberek univerzális testvérisége iránt Mária közbenjárásának segítségével
és támogatásával.
„Mária a mi Édesanyánk, nemzeteink Édesanyja, mindnyájunk Édesanyja“ (Ferenc pápa,
prédikáció 2019. 12. 12-én) arra hív bennünket, hogy együttműködjünk Isten tervével és
vágyaival, hogy testvérek legyünk és egyre inkább azzá váljunk. (vö. XVI. Benedek pápa,
Caritas in veritate enciklikája, 42).
Ferenc pápa a Fratelli tutti kezdetű enciklikájában írja: „Sok keresztény számára a testvériség
ezen útjának édesanyja is van, akinek neve Mária. Ezt az egyetemes anyaságot a kereszt alatt
fogadta el (vö. Jn 19,26), és gondoskodása nemcsak Jézusra irányul, hanem a „többiekre is az
ő gyermekei közül“ (Jel 12,17). A Feltámadott erejében új világnak akar életet adni, amelyben
mi mindnyájan testvérek vagyunk, ahol mindenkinek helye van, (azoknak is)
akiket társadalmunk kizárt, és ahol igazságosság és béke uralkodik“ (278).
Ebben az értelemben a Minden Népek Édesanyja megszólítás, mint olyan, teológiailag
megengedhető Szűz Máriával kapcsolatban. Az ima a Szűzanyával, népeink Édesanyjával, és
az ő közbenjárására az egyesült világ építésére szolgál, amelyben mindenki testvérnek fogadja
el a másikat, hogy mindegyikünk Isten, a mi közös Atyánk képmására lett teremtve.
Ennek a megszólításnak, megnevezésnek elismerését azonban – még implicit módon sem –
értelmezhetjük bizonyos jelenségek természetfeletti voltának elismeréseként, bár úgy véltük, a
megnevezés azokból fakad. A Hittani Kongregáció ebben az értelemben ismételten megerősíti
negatív ítéletének érvényességét Ida Peerdeman vélelmezett „jelenéseinek és üzeneteinek“
természetfeletti voltáról, amelyet 1974. április 5-én VI. Pál pápa jóváhagyott és 1974. május
25-én nyilvánosságra hoztak. Ez a határozat kifejezi, hogy mindenkitől megkívánják, hogy
akadályozzák meg a Minden Népek Édesanyja vélelmezett jelenéseiről szóló bármiféle
információ terjedését. Ezért a kép és az imádság használatát nem szabad semmi esetben, még
implicit módon sem, az említett történések természetfeletti volta elismerésének tekinteni.
Ami a „Minden Népek Asszonya“, „Madonnája“ vagy „Édesanyja“ megnevezést illeti,
a Hittani Kongregáció általánosságban nem utasítja el használatát, amennyiben világosan
elválasztják a vélelmezett jelenések elismerésétől. Ha a Szűzanyát hívják e megszólítással,
akkor a lelkipásztoroknak és a híveknek biztosítania kell, hogy ennek a tiszteletnek minden
megnyilvánulása tartózkodjék bármilyen, még az implicit utalástól is az állítólagos jelenésekre
és üzenetekre.
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