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A HÉTFÁJDALMÚ SZŰZANYA (szept. 15.) 
 

 A Fiával a szenvedésben is egyesülő Szűz Máriát a magyar nép több néven is 
szólítja: a Fájdalmas Anya –a szó szoros értelmében a kereszt alatt álló anya. A 
Fájdalmas Boldogasszony az anyai fájdalom és boldogság összetartozásának 
kifejeződése. A Hétfájdalmú Szűz (a hetes szám a teljességé: a kegyelem és a 
szenvedés elfogadott teljessége) a Mária életét végigkísérő szenvedésekre 
emlékeztet. A Pietá (olasz) a halott Fiát, a keresztről levett Jézust ölében tartó Anya 
megnevezése.  
 Keleten a IV., Nyugaton a IX. századtól emlékeztek Szűz Mária életének külső 
eseményeire, különösen hét fájdalmára, melyek részben evangéliumi, részben 
pedig ősi hagyományalapra mennek vissza. Mária hét fájdalma ezek szerint: 1. 
Jézus körülmetélése (Lk 2,35: Simeon szavai); 2. menekülés Egyiptomba (Mt 2,13); 
3. a 12 éves Jézus keresése (2,48); 4. találkozás a keresztvivő Jézussal; 5. állás a 
kereszt alatt; 6. Jézus levétele a keresztről (pietá); majd 7. sírba tétele. 
 Az ünnep eredete a keresztes háborúk Szentföld-élményében és a nyomában 
születő passió-misztikában keresendő. Elterjedésében a kolduló rendeknek, főleg a 
kereszteseknek, majd a szervitáknak volt nagy szerepe. 
 A legenda szerint Szent János evangélistának nagyon fájt, hogy el kellett 
szakadnia a mennybevitt Szűzanyától. Jézus ezért –hálából a szeretetért, mellyel 
János apostol a gondjaira bízott Istenanyát oltalmazta (vö. Jn 19,27)- megengedte, 
hogy még egyszer láthassa Máriát: János az égbe ragadtatott, és miközben Máriát 
köszöntötte, hallotta, hogy Jézus nagy kegyelmet ígér azoknak, akik Mária anyai 
fájdalmát tisztelik. 
 Egy másik változat szerint Nikodémus és Arimateai József templomot épített 
ott, ahol Mária a keresztúton Jézussal találkozott, sőt külön rendet is alapított a 
Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Ez lenne a szervita rend őse, amelyet később 
1240-ben a Hét Szent Alapító Firenzében új életre hívott. 
 A Fájdalmas Anya ünnepe a Szent Kereszt fölmagasztalása (szeptember 14.) 
utáni napon van. Először a szerviták kezdték ünnepelni szeptember 3. vasárnapján. 
VII. Pius pápa 1814-ben az egész egyházra kiterjesztette. Szent X. Pius tette át 
szeptember 15-re. A szerviták az ünnepet búcsúkiváltságokkal ülték előbb Ausztria, 
majd Magyarország földjén. Főleg egri templomuk lett nagy zarándokhely, ahol az 1. 
világháborúig kétszáz éven át körmenet vonult hét stációval az egri várba. A pesti 
szervita (téri) barokk templom, a gyöngyösi ferences plébániatemplom, a királyfalvi, 
a kismartoni és a nyitrai kálváriatemplom, a pozsonyi Szent Márton-dóm, a sasvári, 
a segesdi és a sümegi kegytemplom, és a fertőszentmiklósi Bezerédi-kegykápolna 
híres még.  
 Irodalmi és nyomán zenei formát is ölt a Fájdalmas Anya tisztelete: Ómagyar 
Mária-siralom, apokrif népi imádságok, Jacopone da Todi: Áll a gyötrött Istenanya 
(mint az ünnep szekvenciája, himnusza) és Pergolesi: Stabat Mater c. oratóriuma. 
 A Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletéhez kötődik a fájdalmas olvasó is, melyet 
kedden, pénteken és a nagyböjtben vagy betegség és halálesetben imádkozunk.  
 A feketevasárnapot követő fájdalmas péntek is a Hétfájdalmú Szűzanyának 
ajánlott nap az 1423. évi kölni zsinat óta, amelyet XIII. Benedek pápa 1727-ben az 
egész egyház részére előírt. 1960 óta nem külön ünnep. 



 

EGY RÉGI TÖRTÉNET 
 

 Még a középkorban történt, hogy egy buzgó vallásos ember a családjával 
együtt elindult a Szentföldre. Hajóra ült és vitte magával kedvenc majmát is 
szórakozásul. Útközben elővigyázatlanul maga mellé tette pénzes zacskóját, telve 
aranyakkal. Ekkor a majom hirtelen fölkapta, fölmászott vele az árboc tetejére; ott 
egyenként kiszedegette és nézegette az arany tallérokat, majd kisvártatva egyet a 
tengerbe, kettőt a fedélzetre dobott. Ami a fedélzetre esett, összeszedték, de már 
nem volt elég a hosszú útra. A feleség azután megtörten így szólt: Isten mégis lát és 
ítél! Én az aranyakat a tej árából gyűjtöttem magunknak, de két rész tejhez mindig 
egy rész vizet öntöttem. Amit a vízből nyertem, a vízbe kellett jutnia! 
 

AZ ÚR HORDOZ MINKET 
 

 Élt egyszer egy beteg kislány, aki mindkét lábára erősen sánta volt. Ez a 
kislány egyik nap ott ült a szobában, amikor csomaggal a kezében belépett az 
édesapja. –Mit hoztál, édesapám? –kérdezte a gyermek. –Anyának hoztam valamit, 
hol van? –A másik szobában van –felelte a lányka-, de add csak ide a csomagot, 
majd én átadom neki. –Hogyan adhatnád át, gyermekem –mondta az apa-, hiszen 
nem tudsz járni. –Úgy gondoltam, hogy én majd a csomagot viszem, te pedig 
engem viszel, apa. Nem így vagyunk-e mi is? Mi hordozzuk az élet terheit, 
bennünket pedig hordoz az Isten. 
 

KI AZ OKA? 
 

 Sobri Jóska bandájának egyik tagját rablógyilkosság miatt halálra ítélték. 
(Akkor még volt igazságszolgáltatás.) Anyja a kivégzés előtti napon meglátogatta a 
börtönben, hogy búcsút vegyen tőle. Ám a fia elfordult tőle, s durván rárivallt: -Maga 
az oka, hogy akasztófára kerülök; az Isten előtt be is fogom érte vádolni! –Miért? –
kérdi megdöbbenve az anyja. –Mert amikor a szomszéd földjéről répát loptam és 
hazavittem –felelte a fiú-, maga csak nevetett rajta és ügyes fickónak nevezett, 
ahelyett, hogy megbüntetett volna érte. Így léptem én a romlás útjára. 
 

LEV TOLSZTOJ: AZ ÖREG NAGYAPÓ MEG AZ UNOKÁJA 
 

 Nagyapó nagyon megöregedett. Lába rossz volt már a járásra, szeme a 
látásra, füle a hallásra, és fogatlan is volt. Evés közben vissza-visszafolyt szájából 
az étel. Fia és a menye nem ültették többet az asztalhoz, hanem a kemence mögé. 
Ott adtak neki enni.  
 Egyszer csészében kapta meg az ebédjét. Magához akarta húzni, de leejtette 
és eltörte. Menye megszidta: miért tesz tönkre mindent, és kijelentette, hogy ezután 
egy fatálban kap ebédet. Nagyapó csak fölsóhajtott, de nem szólt egy szót sem. 
 Egy szép napon az ember és az asszony azt veszi észre, hogy kisfiuk valamit 
eszkábál deszkából a földön. –Mit csinálsz, Misa? –kérdi az apa. -Fatálat nektek, ha 
megvénültök, abból etetlek majd benneteket. A szülők egymásra néztek, és sírtak 
szégyenükben. Nagyapót ettől fogva asztalhoz ültették, és gondját viselték.  



 

 
 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI SZEPTEMBER 15-ÉN 
(Évközi 24. vasárnap: Hétfájdalmú Szűzanya) 

 
1./ Ma reggel 8 órakor a Szentlélek segítségül hívásával kezdjük az új tanévet, majd 
9 órától a hittanteremben lesz a bérmálás megbeszélése és a beíratás. 
 
2./ Szombaton Szent Máté apostol és evangélista ünnepe lesz.  
 
3./ A kongói verbita atya, Ngamba Mungwala Albert körömi káplán úr jövő 
vasárnap de. 10 órakor mutatja be primíciáját, első szentmiséjét körünkben 
újmisés áldást osztva. melyre szeretettel hívja és várja a kedves Híveket.                    
 
 

 
HETI MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 19 h G +Hanák János férj és édesapa (5. évf.)                                      É                                                              
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: Fájdalmas Szűzanya; szeptember 15. 
8 h    G          +Nagy Mária Andrea kedvesnővér (3. évf. és névnap)    É                                                                                         
                     
10 h  G                +Nagy Sándor OB. (hétfőn temetjük)    É                                                                                         
Hétfő 9.30 h        +Broda Ferenc sírkövének szentelése a péceli kat. tem.-ben    É 
          10 h           +Nagy Sándor temetése a péceli katolikus temetőben               É 
Kedd 19 h   Ma még nincs szentmise, de egy hét múlva, 24-étől már újra lesz!                                                                                      
Szerda 7 h           A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                               CS                     
          11.45 h       +Nagy Józsefné Ilona temetése a Köztemetőben                     É 
Csütörtök 19 h   A Nemes- és a Várkonyi-család élő és +tagjai    É                                                                                      
Péntek 7 h            +Ócsag Gábor OB.                                                               É 
Szombat 12 h                      Jónás Benjamin keresztelője                                    CS 
                19 h     +Lesti László férj és édesapa (2. évf.)                                        É            
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP: szeptember 22.   
8 h     G               +Ludányi Kálmán főplébános                                                      É                                               
9 h     G                           Mészáros Lóránt és Tárnoki Gréta keresztelője  CS                    
10 h NMA            +Borbála, vmint élő és +családtagok   É   
                                                                                                             Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
                                                                                                                               Megjelenik hetente Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 
                                                                                                                                                               Szerkesztő : rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
                                                                                                                                                                                                     rakoscsaba.plebania.hu 


