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Jézus körülmetélése 

Szűzanyánk, ahogy egy mai édesanyának is fáj, ha gyermekének gyógyító szándékkal 

oltást adnak, úgy neked is fájt, amikor a rituális műtétet elvégezték 8 napos 

gyermekeden. De nem erre koncentráltál, hanem arra az örömre, hogy Jézus a választott 

néphez tartozás testi jelét is elnyerte. Erősítsd meg azokat a szülőket, akiknek a 

gyermekét valamilyen fájdalmas beavatkozásnak kell alávetni és imádkozz értük, hogy 

fájdalmuk ne legyen hiábavaló! 

 

Menekülés Egyiptomba 

Ma, amikor milliók kelnek útra, hogy elmeneküljenek a háború, éhínség, vagy 

egyszerűen a rossz életviszonyok miatt, jobban át tudjuk érezni, milyen lehetett Heródes 

elől menekülni. Bár az angyal figyelmeztette jegyesedet és bíztatok benne, hogy nem 

érnek utol a katonák, azért szörnyű lehetett, hogy nem térhettetek vissza Názáretbe, 

hanem idegen országba kellett menekülnötök. Ráadásul Egyiptom az az ország volt, 

ahonnan egykor őseitek menekültek nyomukban a fáraóval és seregével, most pedig saját 

néped fejedelme és katonái elől kell ebbe az országba menekülnötök. Mégis bíztatok az 

Istenben, hogy egyszer hazavezérel titeket. Imádkozz minden menekültért és 

elvándorlóért, hogy rendeződjenek a viszonyok országukban és visszatérhessenek 

szülőföldjükre, hazájukba, családjukhoz! 

 

A 12 éves Jézus keresése 

Nincs annál szörnyűbb érzés egy szülő számára, mint amikor egyik pillanatban még 

megvan a gyerek, a másikban már nincs. És ti három napig teljes bizonytalanságban 

kerestétek Jézust először az úti társaságban, majd Jeruzsálem-szerte. De kellett ez az 

élmény, hogy már Jézus 12 éves korában tudatosuljon bennetek: gyermeketek elsősorban 

a mennyei Atya gyermeke, csak utána a tiétek. Sok anya képtelen fiát elengedni még 

akkor is, amikor már felnőtt. Imádkozz értük, hogy meg tudják ezt tenni, hiszen épp az a 

nagy baj, amikor egy fiú képtelen párt választani magának és leválni a szüleiről. Imádkozz 

az egyedül maradt szülőkért, hogy gyermekeik saját családjuk mellett róluk se 

feledkezzenek meg, látogassák, segítsék őket és imádkozzanak értük! 

 

Találkozás a kereszthordozó Jézussal 

Az igazságtalanság a jellemes ember szenvedésének legfőbb oka. Te tudtad, hogy 

Fiad ártatlan és mégis látnod kellett összeverve, megszégyenítve, kivégzésének eszközét 

cipelve botorkálni. A keresztúti ájtatosság megörökítette ezt a találkozást. Vajon 

melyikőtök erősítette meg a másikat? Az evangélium nem beszél erről. Minden bizonnyal 

fájdalmas volt a találkozás mindkettőtök számára, de meg is erősítette mindkettőtöket. 

 

A megfeszítés 

Ha ez lett volna az egyetlen fájdalom, amit el kell viselned, akkor is méltán 

hívhatnánk Hétfájdalmú Szűzanyának. Nemcsak Jézus vergődött tehetetlenül a kereszten. 



Te ott voltál a kereszt lábánál és nem tudtál semmit tenni szent Fiáért. Végig kellett 

nézned haláltusáját. Isten óvja a szülőket, hogy látniuk kelljen gyermekük halálát! 

Imádkozz azokért az édesanyákért, akiknek ez a sorsuk, mert te tudod, mi csak sejtjük, 

hogy talán nagyobb a fájdalmuk gyermekük fájdalmánál.  

 

Levétel a keresztről (Pietà) 

Bizarr nyugalom ez. Tudod, hogy Jézus már nem szenved, te mégis szenvedsz. 

Szenvedésed bőven adott témát a művészeknek, de egyetlen alkotás sem képes 

visszaadni fájdalmadat a maga valóságában. Dávid is siratta fiát, aki elárulta és 

királyságára tört, de Jézus mindig hűséges és szerető fiad volt. És nemcsak édesanyját 

szerette, hanem Atyját, az Istent és minket, embereket is. Isten iránti engedelmességből 

és szeretetből, hozzánk hajló irgalmas szeretetből áldozta életét. Érted is, Szűzanyánk! 

Az ő halálának érdeméből voltál te fogantatásodtól szeplőtelen. Fájdalmad mellett 

biztosan megjelent a hála is az üdvösségért, amelyet ő szerzett meg nekünk halálával. 

 

Sírbatétel 

Utolsó lelki erőddel megadod szent Fiadnak a végtisztességet. Az irgalmasság testi 

cselekedetét gyakorlod holttestével, ahogy egykor Tóbit is tette megölt testvérei testével. 

Tóbitnak olyan fájdalmat okozott a zsidók halála, hogy enni sem volt kedve. De ő még 

nem tudott a feltámadásról. Te, Jézus legodaadóbb tanítványa, tudtad, hogy harmadnapra 

fel fog támadni. Jobban bíztál ebben, mint az apostolok, akik elfutottak és nem segítettek 

a temetésben hitetlenségük miatt. Fájdalmadon átragyog a hit és a hit megsemmisíti 

fájdalmadat. Imádkozz értünk, hogy ne tudjon letaglózni semmilyen szenvedés, a hit 

kapcsoljon össze Istennel és benne megleljük a gyógyírt és a vigasztalást! 

Ámen 


