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2020. december 8-án jelent meg 
Ferenc pápa apostoli levele Szent Józsefről 
Patris corde (Atyai szívvel) címen. 
 
Ezzel párhuzamosan a pápa egy dekrétumban Szent 
József-évnek hirdette meg 2021-et. A Boldogságos 
Szűz Mária jegyesének ez az egész éves ünneplése 
egy 150 évvel korábbi eseményre vezethető vissza, 
amikor Boldog IX. Piusz pápa az Úr Jézus nevelőapját 
az Egyház védőszentjévé nyilvánította. Az alábbiakban 
Ferenc pápa apostoli leveléből mutatunk be részlete-
ket. 
 
„ Szeretném megosztani veletek néhány személyes 
gondolatomat erről a rendkívüli személyiségről. E vá-
gyam a világjárványnak ezekben a hónapjaiban 
érlelődött meg, amikor a minket sújtó válság közepette 
azt tapasztaljuk, hogy életünket olyan – legtöbbször 
elfeledett –hétköznapi emberek szövik egybe és tartják 
fenn, akik soha nem jelennek meg az újságok és ma-
gazinok címlapjain… Szent Józsefben mindenki meg-
találhatja az észrevétlenül maradó embert, a mindennapi 
jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, 
a támogatót és a vezetőt a nehéz időkben.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Szeretett apa 
 József apasága konkrétan abban fejeződött ki, hogy 
„életét áldozattá tette, …a házastársi szeretetre szóló 
emberi elhivatottságát önmaga emberfeletti feláldo-
zásává változtatta, szívével és minden képességével 
együtt, és szeretetét a házában felcseperedő Messiás 
szolgálatába állította. 
 
2.Gyengéd apa 
  A Gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg 
esendőségünket, a Lélek azonban gyengéden napvi-
lágra hozza azt… József aggódásán keresztül is meg-
valósul Isten akarata, története, projektje. József így 
azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit magában 
foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlós-
ágainkon, gyengeségünkön keresztül is képes működni. 
Azt is tanítja, hogy az élet viharai közepette nem 
szabad félnünk Istenre hagyni életünk hajójának kor-
mányát. Néha mi mindent szeretnénk ellenőrzésünk 
alatt tartani, de őneki mindig nagyobb a rálátása. 

  
3. Engedelmes apa 
 Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával tett, ugyanígy 
József előtt is feltárta terveit, mégpedig álmokon ker 
esztül, melyeket a Bibliában, mint minden ókori népnél, 
az egyik olyan eszköznek tekintettek, amellyel Isten 
kinyilvánítja akaratát. Családfőként megtanította Jézust, 
hogy engedelmeskedjen szüleinek, Isten parancsának 
megfelelően… Názáret rejtekében, József iskolájában, 
Jézus megtanulta teljesíteni az Atya akaratát. Ez az aka-
rat lett mindennapi eledele. 
 
4. Elfogadó apa 
 Az a lelki élet, amelyet József mutat nekünk, nem olyan 
út, amely magyaráz, hanem amely elfogad. Csak ebből 
az elfogadásból, ebből a megbékélésből kiindulva tu-
dunk megsejteni egy nagyobb történetet, egy mélyebb 
értelmet. Mintha Jób lelkes szavai visszhangzanának, 
aki felesége unszolására, hogy lázadjon fel minden vele 
történt rossz dologért, így válaszol: „Ha elfogadjuk 
Istentől a jót, miért ne fogadhatnánk el a rosszat?” (Jób 
2,10). 
 
5. Teremtő bátorságú apa 
 Az evangélium nem ad tájékoztatást arról az időszakról, 
amikor Mária, József és a gyermek Egyiptomban marad-
tak. De mindenképpen enniük kellett, otthont, munkát 
kellett találniuk. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy 
pótoljuk az evangélium hallgatását. 
 
6. Dolgozó apa 
 Szent József munkája arra emlékeztet bennünket, hogy 
maga az emberré lett Isten sem vetette meg a munkát. 
A munka elvesztésének, mely sok testvérünket és 
nővérünket sújtja, és amely az utóbbi időben csak fo-
kozódott figyelmeztetésül kell szolgálnia arra, hogy át-
gondoljuk prioritásainkat. 
 
7. Árnyékként kísérő apa 
 Az árnyék szuggesztív képe határozza meg József alak-
ját, aki Jézus irányában a mennyei Atya földi árnyéka: 
őrzi, védi őt, sosem szakad el tőle, szüntelenül kíséri lép-
teit… József boldogsága nem az önfeláldozás logikájá-
ban, hanem az önajándékozás logikájában rejlik. Sosem 
látunk ebben a férfiban frusztrációt, hanem csak bizal-
mat. Huzamos hallgatása nem panaszokat, hanem ál-
landó, konkrét bizalmi gesztusokat feltételez. A világnak 
apákra van szüksége. 
 
Üdvöz légy, Megváltó őrzője,Szűz Mária férje! 
Isten rád bízta Fiát; 
Mária beléd vetette bizalmát;  
Krisztus veled lett emberré. 
Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, 
és vezess bennünket az élet útján! 
Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, 
és védj meg minden bajtól! 
Ámen. 
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Nagyböjt V. hete a Szentírással, elmélkedéssel és tettekkel

 
 

Március 21. 
Nagyböjt 

5. vasárnapja

 
 

Jer 31,31-34; 
 Zsid 5,7-9;  
Jn 12,20-33

 
Az ember eredetéről szóló ószövetségi elbeszélés túlkér-

dez s reménykedve túlmutat önmagán annak az irány-
ába, akiben Isten elviselte a mi mérték nélküliségünket, 
akiben belépett a mi mércénk rendjébe, hogy újra elve-

zessen minket önmagunkhoz.

 
 

Ma megteszek hálátlan, 
nekem nem tetsző dol-

gokat is – jó szívvel.

 
 

Március 22. 
hétfő 

  

  
Dán 13,1-9.15-17.19-

30.33-62;  
Jn 8,1-11. 

   

 
Csakis a szeretettség jelent megváltottságot, és csakis 
Isten szeretete képes megtisztítani az összezavarodott 

emberi szeretetet és helyreállítani a már alapjainál 
elidegenedett kapcsolati hálót.

 
Bocsánatot kérek 

szeretteimtől, és akiket a 
közelmúltban megbán-

tottam. 
 

Március 23. 
kedd 

  

  
Szám 21, 4-9; 

Jn 8, 21-30   
 

 
 

Mivel az ember el tudja fojtani az igazságot, de kiiktatni 
nem képes, megbetegszik az elfojtott igazságtól.

 

Elhanyagolt kapcsola-
taimból legalább a 
legsürgősebbeket  

rendezem. 

 
 

Március 24. 
szerda 

  

  
Dán 3,14-20. 

91-92.95; 
Jn 8,31-42.   

 
Minden egyes ember ismerje be személyesen: ő 

bűnös, ezután pedig tartson bűnbánatot, s ezzel is-
merje el, hogy másmilyenné kell válnia, hogy a világ 

átalakítását önmaga átalakításán kell kezdenie.

 
Vélt vagy valós igazsá-

gaimnak nem hangozta-
tom, nem szerzek érvényt.

 
 

Március 25. 
csütörtök  

Urunk Születésének 
hírüladása

  
 

Iz 7,10–14; 8,10;  
Zsid 10,4–10; 
Lk 1,26–38.  

 
Mária az angyali üdvözlet pillanatától a keresztig hallgatta 
az Igét, aki benne testté lett, s végül elnémult a halál hall-

gatásában. Végül ő az, aki karjaiba vette a föláldozott, 
immár élettelen testét annak, aki valóban szerette övéit, 

„mindvégig”.  
(XVI. Benedek pápa: Sacramentum Caritatis, I. rész Az Eu-

charisztia és Szűz Mária)

 
 

 
Fél órát az Eucharisztia 
imádásában töltök el.

 
 

Március 26. 
péntek †††  

  
 

Jer 20,10-13 
Jn 10.31-42   

 

A bűnbeesés történetére adott választ a legrövidebben és 
a legnyomatékosabban a Pál előttről származó Krisztus-

himnusz foglalja össze, amelyet Pál aztán beillesztett a Fi-
lippiekhez írt levélbe.

 
 

   Elvégzem a húsvéti 
szentgyónást.

 
 

Március 27. 
szombat  

  
 

Ez 37,21-28; 
Jn 11,45-57. 

   

 

 
Abban a korban, amikor a paradicsomi elbeszélés elnyerte 
végső irodalmi formáját, ez a veszély elképesztően hatal-
mas volt: Izraelre az a veszély leselkedett, hogy átveszi az 

idegen vallások közvetlenségét, érzékelésmódját és lelket 
lenyűgöző mivoltát. Ezzel eltűnt és elfelejtődött volna az 

ígéretek és a teremtés távolinak látszó Istene.

 

 
  

Betegeket látogatok, tele-
fonálok  

vagy írok nekik.

1. A mai vasárnapi perselyadományokat a Szentföld javára továbbítjuk. 
 
2. Március 25-én csütörtökön Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Szentségimádást tartunk 17 órai 
kezdettel a járványhelyzet javulásáért, a betegek gyógyulásáért,  a koronavírus-fertőzésben elhunyt test-
véreinkért. 
 
3. Nagyböjti lelkigyakorlat lesz a Székesegyházban március 25-től 27-ig az esti 18 órai szentmisék kere-
tében. A szentbeszédeket Fekete Szabolcs Benedek irodaigazgató, Zakó Jenő nemesbődi plébános és 
Kovács József zalaegerszegi káplán mondják. 

 4. Pénteken, 26-án 17 órakor keresztutat járunk. Ezúttal a plébániánk házas csoportjainak tagjaival imád-
kozhatunk együtt. 

 
5. Március 27-én, szombaton délelőtt 10 órakor régi rítusú szentmisét celebrál templomunkban Cséri 
Gergely pacsai plébános. 
 
6. A jövő vasárnap, virágvasárnap nyári időszámítás kezdődik. A szentmisék rendje ennek megfelelően 
változik. A 10 órai szentmisén Passiót énekelünk. 
 

Hirdetések 
  2021. március 21-én Nagyböjt 5. vasárnap 


