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VELETEK VAGYOK!  

Marton Zsolt családreferens püspök videósorozata a családoknak  

I. rész – 2021. április 23. 

 

(Szerkesztett írás) 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit!  

 

Amikor ez év március 19-én egy ünnepi szentmise keretében – bár zárt ajtók mögött online –, 

de a budapesti józsefvárosi Szent József templomban Erdő Péter bíboros atyával, a magyar 

katolikus egyház nevében, megnyitottuk az Amoris Laetitia családévet, amelyet a Szentatya a 

Szent Család ünnepén hirdetett meg, és ezzel karöltve a Szent József év is már zajlott, akkor 

arról beszéltem, és azt ígértem, hogy Szent Józsefről, és hát a családi év folyamán a család 

fontosságáról, időről időre egy-egy videóüzenetben szólok, mint családreferens püspök. 

Szeretnék ezeken az alkalmakon először a Patris corde kezdetű pápai írásról szólni, azt 

kommentálni, a Szentatya üzenetét közvetíteni, és ehhez kapcsolódva az Amoris Laetitia-ról, 

a család fontosságáról, szeretetéről, szerepéről beszélni. Mikor a múlt év december 8-án 

Ferenc pápa meghirdette a Szent József évet, sokan felkaptuk a fejünket, joggal, és 

megörültünk, hiszen a Szentatya, – ahogy később írja is – itt ebben az apostoli buzdításában 

nagyon fontosnak látja az apáknak a szerepét. Ezért is ad hangsúlyt ennek az írásnak is, Szent 

Józsefet példaként állítja mindnyájunk elé. 1870. december 8-án IX. Piusz Pápa az egyház 

védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet, majd március 19-e pedig Szent József 

főünnepének a napja lett. A Szentatya ebben a körlevelében bemutatja Szent József alakját 

méghozzá olyan módon, hogy hét tulajdonságáról beszél. Mai divatos szóval azt lehet 

mondani, hogy áthallásos ez a szó, hogy hét tulajdonság, hiszen a hetes szám, bibliai szám a 

tökéletesség szimbóluma. Valamiképpen talán arra utal, hogy Szent József hivatása 

bennünket a tökéleteshez, a tökéletes személyéhez, Istenhez, és egész konkrétan az ő Fiához 

vezessen bennünket. Szeretném kicsit bemutatni ezt az írást, és erről a hét tulajdonságról 

elmélkedni időről időre. Mi ez a hét tulajdonság? Milyen apa Szent József? Azt mondja 

Ferenc pápa: szeretett apa, gyengéd apa, engedelmes apa, elfogadó apa, teremtő bátorságú 

apa, dolgozó apa, és árnyékként kísérő apa.  
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Apai szívvel, így kezdi az írást Ferenc pápa, azt mondja, így szerette József Jézust apai 

szívvel. A szentírás József fiának nevezi Jézust. Azt mondja a Szentatya, hogy nem sokat 

írnak Józsefről az evangéliumok, de elegendőt ahhoz, ami fontos számunkra, hogy milyen 

apa is volt ő, ahhoz elegendőt írnak. Egyszerű ács ember volt, azonban az ács mesterség az 

ókorban rendkívül fontos foglalkozás volt, mondhatni, hogy a fizikai foglalkozásoknak talán 

az első helyét foglalta el. Roppant komoly gondolkodást, összefüggések felismerését 

követelte meg, hogyha valaki ács mesterséget űzött. Olyan helyen, falun, ahol nem volt írás 

magyarázó rabbi és valami vitás kérdés merült fel, sokszor ezt a kérdést tették fel: van-e 

közöttünk egy ács, majd ő megmondja. Tehát intelligens foglalkozást űzött József. Igaz 

ember volt! – ez a leghangsúlyosabb megjegyzés róla az evangéliumokban. Vagyis Isten 

szeretet törvényét, – ami az ószövetségben a tórát jelentette – elsőként nemcsak betű szerint, 

hanem és legfőképpen szellemiségében is, lelkében próbálta magáévá tenni, és Jézus 

befogadásával a fiú megszületése, sőt a fogadtatása kapcsán ennek bizonyítékát adta. Azt 

mondja a Szentatya, hogy látta megszületni a Messiást egy istállóban. Nem pusztán egy 

gyermeknek a születésénél volt tanú, bármennyire is szép, és mondhatni hogy apás szülés 

történt a betlehemi istállóban mai modern kifejezéssel. Több történt ennél: az emberré lett 

Istent látta, hogy erre a világra jött, tanúja volt, és tanúja volt annak, hogy a pásztorok ott 

hódolnak, a választott nép kifejezői, illetve az egyszerű emberek szimbólumai a pásztorok, 

sőt egyes biblia tudósok szerint az állatok az istállóban azon a helyen a természet hódolatát 

hivatottak jelképezni. És ott vannak a mágusok, ők pedig a tekintélyesek, az uralkodók, a 

tudósok, mondhatni a tudomány hódolata és a pogány világ, az egész emberiség, mely a 

választott népen kívül van hódolatát fejezi ki. És ezeknek mind-mind tanúja volt József. Azt 

mondja  a Szentatya, hogy volt bátorsága elvállalni Jézus törvényes apaságát. Abban a 

rendkívül feszült és sejtelmes helyzetben, amikor nem tudni, hogy hogyan is lett gyermeke, 

hogyan is fogant Mária. A külvilág ezt nem értette. És amikor József megtudja hírt az 

angyaltól, akkor ahhoz is volt bátorsága és felismerte, hogy nem beszélhet róla. Egy titok, 

amit ha el is mondana, nem értenék az emberek, nem értenék meg, nem fogadnák be. Csak 

Mária és ő tudta ezt. Mi is sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe az életünkben, hogy van egy 

titok, amit hordoznunk kell. Házasoknak talán kettesben, csak ők értik. Van azonban úgy, 

hogy az életünknek olyan titkot kell hordoznia, amit csak Isten ért meg, és az Ő szeretetére 

tudunk hagyatkozni. Szent József ebben segítőnk, megértő kísérőnk és pártfogónk. Azt 

mondja a Szentatya, – amit ugye szintén a szentírásból tudunk –, hogy idegenként vállalta, 

hogy Egyiptomba menjen, mint egy elmeneküljön, mint egy menekült, aztán Názáretben 
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letelepedve egy addig ismeretlen helyen új életet kezdjen. És aggódó szeretettel követi a 

gyermeknek az életét. És hogy őt szerette és tisztelte az egyház már kezdetektől, és a 

hagyomány már a harmadik századtól erre hangsúlyt fektet, azt a pápák Szent József iránti 

szeretete és tisztelete mutatja. A munkások védőszentje XII. Piusznak köszönhetően, II. János 

Pál pápa a megváltó őrzőjeként mutatja be egy enciklikájában. És talán széles körben úgy a 

legismertebb, hogy a jó halál kiesdőjeként kérjük őt. A hagyomány szerint ő Jézus életének a 

korai szakaszában halt meg, még talán gyermekkorában. És hogy ebből az életből 

megbékélten, elengedve ezt a világot tudjunk átlépni a halál kapuján, ebben segítségünkre 

lehet Szent József.  

A Szentatya azt mondja a körlevél bevezetőjében, hogy az ő vágya az volt a világjárvány 

alatt, hogy oda irányítsa a figyelmünket azokra a hétköznapi emberekre, akik most hőssé 

válnak, akik olyan csöndben, olyan háttér munkásként teszik a dolgukat, mint ahogy Szent 

József tette az Üdvözítővel. Azok a hétköznapi emberek szövik egybe az életünket  – mondja 

a pápa –, akik nem kerülnek fotóként címlapra, nem szerepelnek showműsorokban, de mégis 

rajtuk múlik az életünk: orvosok, ápolók, rendfenntartók, önkéntesek, gondozók, szállítók, de 

papok, szerzetesek, sőt apák, anyák, nagypapák, nagymamák, pedagógusok. Azt mondja a 

Szentatya, nagy hála jár nekik ezért. És hogy ezek az emberek, akik így rejtve vannak, a 

második vonalban, mégis főszereplőivé válnak az üdvösségtörténetnek, nem pusztán az 

emberi történetünknek, hanem az üdvösség történetek, az Isten által szőtt történelemnek, és 

hogy az ő és mindnyájunk közbenjárója lehet Szent József, meg benne, – azt mondja a 

Szentatya – Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevétlenül maradó embert, a 

mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a 

nehéz időkben. Kérjük őt most ezekben az időkben, hogy legyen ilyen közbenjárónk, 

vezetőnk, pártfogónk és segítőnk. És köszönet azoknak, akik hozzá hasonló módon rejtett 

emberként, hősiesen küzdenek az életünkért. A Szentatya hét tulajdonság elsőjeként azt 

mondja, hogy Szent József a szeretett apa. Azt mondja, Szent József apasága abban áll, 

pontosabban Szent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és Jézus apja volt. Ezt a 

kettőt ő vállalta, felvállalta. Szent VI. Pál pápa is kiemeli József apaságának a szerepét, 

különösen az 1964-ben, Názáretben, a Bazilika felszenteléskor mondott beszédében a 

názáreti otthonról. Szent VI. Pál pápa azt mondja, hogy életét áldozattá tette. Önmagát, életét, 

munkáját a Szentcsalád áldozatává tette, hogy neki szentelje. És, hogy neki köszönhető, hogy 

a Messiás fölcseperedett a názáreti házban, názáreti otthonban. 

A keresztény nép mindig szerette Józsefet – mondja Ferenc pápa. Nem véletlen, hogy a 

működése elején a szentmise eucharisztikus imádságába, az ún. kánonba bevette az ő nevét, 
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nemcsak Mária nevét és közbenjárását kérjük mint az első számú szentet, hanem utána rögtön 

Józsefét is. Ennyire fontos ő nekünk.  

Sok templom róla kapta a nevét, de számos szerzetes intézmény, testvérület, lelkiség, 

imacsoport is róla vette a nevét, vagy tőle vette az ihletet. Avilai Szent Teréz Szent József 

különös nagy tisztelője, közbenjárását kéri, védelmezőjének kéri, és sokaknak ajánlja ezt, ez a 

nagy szent, Nagy Szent Teréz, a karmelita rend nagy megújítója.  

Szent József tisztelete széles körben elterjed aztán az egyházban. A régi liturgikus rend 

szerint és a hagyomány szerint a szerda Szent Józsefnek a napja. Régen a Szent József 

tiszteletére mondott szentmiséket szerdán végezték. Minden szerda az ő róla vett mise 

szövegek alapján ment. Ez ma is szeretettel ajánlható, és a március hónap kiemelten róla szól.  

Ferenc pápa az mondja, hogy van egy érdekesség Szent Józsefnek a tiszteletében, a latin 

felszólítás: “Ite ad Joseph”, ami azt jelenti, hogy menjetek Józsefhez. Kérjük az ő segítségét, 

közbenjárását, de ez egy visszautalás egy másik Józsefre, – mondja a pápa – arra a bibliai 

Józsefre, aki Jákob egyik fia. Jákobnak 12 fia volt, és az utolsó előtti az a József, akit az ő 

testvérei, az idősebb testvérek irígységből eladnak Egyiptomba rabszolgának. Az ő 

tehetségének köszönhetően, és Isten gondviselő szeretetének kíséretében aztán Egyiptom 

alkirálya lesz, az éhínségtől megmenti Egyiptom népét és az ő saját népét is, aki odamenekül. 

Ott szerepel ez a mondat Teremtés könyvében a 41. fejezet 55. versében: menjetek Józsefhez 

és tegyétek azt amit mond. Valamiképpen erre utal ez az “Ite ad Joseph”, hogy menjetek 

Józsefhez, tegyétek, amit mond. Kérjetek tőle segítséget. Legyen ő az életünknek a 

közbenjárója, pártfogója! És hogy ez a József, Mária jegyese, Jézus nevelőapja, Dávid 

leszármazottja, és az egykori Józsefnek, és utóda az a személy, aki pánt az Ószövetség és az 

Újszövetség között. Összekapcsolja az Ó- és az Újszövetséget – mondja Ferenc pápa.  

Hát, legyen a mi életünkben is pánt, összekapcsoló! Most ugyanis van egy életünk, így is 

lehet mondani, hogy a járvány idején zajló életünk, de lesz folytatása az életünknek, egy 

másik, a járvány utáni életünk. Most nehézségeket, fájdalmakat, gyászt, küzdelmeket élünk, 

de már látszanak a remény fényei. Át kell jutnunk abba a másik életbe. Kell, hogy segítsen 

rajtunk valaki, és tudjunk mi is segítők lenni másoknak. Legyen az összekötő, az 

összekapcsoló, a pánt, a szeretet közbenjáró személy Szent József. Az ő segítségét kérve 

induljunk jelen életünkből, a reményteli jobb jövő felé.  

 

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=ahVcfinjIi4 

 


