Kérlek,. megparancsolom, hogy... mindenkihez légy kegyes, aki hozzád járul ..•
A szeretet gyakórlása vezet a legfőbb boldogsághoz,"
Szent István királyunk alakját legendát: a Nagyobbik legenda (1077), a Kisebbik legenda (1109) és Hartvik püspök legenda-szerkesztrnénye (1116) különbözö szempontból álUtják elénk: a kegyes király, a szígorú Szent István, Krísztus katonája ragyog fel előttünk-''. De mindezek a tulajdonságok kiegyenlítőd
nek egyetlen kifejezésben: szent volt, teljesítette Istentől kapott feladatát, megalapozta népének fennmaradását. A Mária-tisztelet volt lelkületük igen kiemelkedő
közös vonása. Szent István az ég királynőjének ajánlotta országát és ezen az
ünnepen óhajtött meghalni. "Közelgett éppen a jeles ünnep, ugyanazon örökszúz
Mária mennybemenetelének az angyalok és emberek előtt nevezetes napja; na-·
gyobb irgalom reményét remélte, ha e nap örömei között bomlana fel teste.
Ezt külön könyörgésekkel kérte; sóhajtozás. és könnyek árán el is nyerte." l'
Szent Odilo is a Boldogságos Szent Szűzről beszélt a legszívesebben. Fennmaradt 15 szónoklata közül hat· ünnepelte Máriát, a tenger csillagát, akitől származott az igazság Napja; a kiválasztottat, akinek testéből vette fel Isten fia megtestesülését; Jézus anyját, aki törhetetlen reménnyel még a sírnál is az élőt
kereste, Legszebb két beszédét mégis la mennybevitetett Istenanya tiszteletére
mondta. Az egyiket pedig ritmikus prózaval fejezte be:
Adest dies laetitiae I Iocundus omni lumine
In quo Regina Virginum I Scandit iter astriferum. 15
Itt van a vidámság .napja
Mert a szúzek királynéja
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Ragyog minden fényben
Halad fel csillagos égen ...
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Itt a vigasság ünnepe,
ékes nap, fényekkel tele:
midih, (I Szüzek asszo'Uya
csillagúton 't'<mul haza.

s őt, ki nagyobb, mint angyalok,
kit a bűn meg nem ronthatott,
Atyjának trónjához viszi,
oltalmunk nála hirdeti.

áz angyalok
serege ragyog,
8 kí.séretében szent szüzek
csapatai ott fénylenek.

A mennyek minden szentjei,
nagy méltóságos rendjei
mint Urunk anyját tisztelik,
nagy hódolattal illetik,

S .mint helyesen, mint hitünk tanít,
kOronáját, a mennyeit
hozva,dicsőn feJé siet
KriS~tu8, ki tőle született,

Velük ujjong ma énekünk,
velük együtt ünnepelünk
Istennek könyörületét
esdve, zengjük dicséretét. Amen.

Körülötte
tündöklő
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