
Magyarázat és főpásztori szó pontosításként 

a Minden Népek Édesanyjáról 
 

A tisztelet a Szűzanya iránt, mint a Minden Népek Asszonya és Édesanyja iránt jó és hasznos, 

ám el kell választani az üzenetektől és a jelenésektől. Azokat a Hittani Kongregáció nem 

ismerte el. Ez a lényege ennek a pontosításnak, amelyet a Kongregációval történt megegyezés 

után fogalmaztam meg, miután nemrégiben Hollandiában és külföldön is különböző hírek 

jelentek meg erről a tiszteletről.  

Ez a pontosítás a  Hittani Kongregációval folytatott megbeszéléseim eredménye 

azokkal a hírekkel és kérdésekkel kapcsolatban, amelyek nemrégiben a sajtóban jelentek meg.  

A kép és az imádság használata – mindig a Hittani Kongregáció által 2005-ben jóváhagyott 

formában – engedélyezve van. Imanapokat is lehet tartani a Szűzanya, a Minden Népek 

Édesanyja tiszteletére, ám anélkül, hogy a jelenésekre és az üzenetekre utalnánk.  

Meg kell akadályozni azt, amit a jelenések és üzenetek (implicit) elismerésének érthetnének, 

mivel a kongregáció azokról negatív véleményezést adott, amelyet VI. Pál pápa is megerősített. 

Ez a tény sokak számára új információ. 2002-ben, amikor Punt püspök állásfoglalást adott ki 

a jelenések valóságos voltáról, csak egyetlen notifikációt ismertünk 1974-ből. Elődöm a 20. 

század nyolcvanas éveiben hitte, hogy engedélyezhető ezt a tiszteletet; végül Bomers püspök 

1996-ban úgy döntött, hogy engedélyezi. 

Mindenki számára, aki kötődik a Minden Népek Édesanyja tiszteletéhez, jó hír ebben a Hittani 

Kongregáció által jóváhagyott pontosításban, hogy a Szűzanya tisztelete ezzel 

a megnevezéssel engedélyezett és az elismerés szavaival halmozták el. 

Sok hívőnek főként az lesz fájdalmas, hogy a Hittani Kongregáció és VI. Pál pápa negatív 

véleményezést adott a jelenésekről. Mindegyiküknek szeretném mondani, hogy teljesen 

megértem csalódásukat. A jelenések és az üzenetek sokakat inspiráltak. Remélem, hogy 

vigasztalásukra szolgál, hogy folytatódhat a Szűzanya iránti tisztelet a „Minden Népek 

Édesanyja“ megnevezés alatt úgy az amszterdami kápolnában, mint az imanapokon, 

amelyeken magam is többször részt vettem. 

Ez az Egyház döntése, amelynek azzal a bizalommal kell alárendelni magunkat, hogy az Úr 

vezeti az ő Egyházát és nem hagyja el; de ennek nem szabad befolyásolnia a mi forró 

szeretetünket a Szűzanya, a minden Népek Assonya és Édesanyja iránt. 

Őszintén remélem, hogy mindannyian jó és rossz időben még inkább megerősödünk mennyei 

Édesanyánk iránti szeretetünkben, akire a kereszten bízott rá a mi Urunk: „Asszony, íme a te 

fiad!“ (Jn 19,26), íme, itt vagyunk, a Te gyermekeid, oltalmad alá futunk.... 
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