VELETEK VAGYOK!
Marton Zsolt családreferens püspök videósorozata a családoknak
VI. rész – 2021. november 24.
~ Szent József, a dolgozó apa ~

(Szerkesztett írás)
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szentatya Szent József évében Szent József tulajdonságairól beszél. Sorrendben a
következő tulajdonság: Szent József a dolgozó apa. XIII. Leó pápa 1890-ben fogalmazta meg
az első szociális körlevelet, amely a munka világával foglalkozik, és ekkortól kerül a
figyelemnek a középpontjába Szent József, kifejezetten mint a munkás emberek példaképe,
pártfogója, védőszentje. Ferenc pápa kiemeli: a munka ma is lényeges és sürgető kérdés.
Nagyon fontos – folytatja gondolatait a Szentatya –, hogy a munka méltósága megint a
középpontba kerüljön, és hogy újból, új tudatossággal megértsük a munka értelmét és
meglássuk az értékét. A pápa azt mondja, hogy a munka nem más mint az üdvösség
rendjében való részvétel. A Szentatya úgy fogalmaz, hogy mintegy felgyorsítjuk Isten
országának a megvalósulását; a munka által a Teremtőnek a munkatársai leszünk. A munka
önmagunk megvalósítása, de családi életünk megélhetésének, boldogulásának a biztosítását is
jelenti. A pápa kiemeli, hogy ahol nincs munka, annál a családnál óriási a kísértés, hogy
felbomlik. A munkanélküliség szétzilálja a családnak az életét.
Az a személy, aki dolgozik, - fűzi tovább gondolatait a Szentatya -, bármi is legyen az ő
tevékenysége, magával Istennel működik együtt. A munka tehát alkotás. A munka nem robot,
nemcsak egy feladat szolgai elvégzése, hanem a teremtő Istennel való együttműködés. És ez
adja meg az igazi értékét, ez ad méltóságot az ember számára Istentől, ez formálja az ember
személyiségét. A Szentatya azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen így a körülöttünk lévő
világ teremtőjévé válik, vagyis a Teremtőnek a munkatársává, együttműködő társává. Ferenc
pápa hangsúlyozza, nagyon fontos, hogy egy új normalitás kezdődjön el, vagyis hogy
mindenki az emberi méltósága kiteljesedése miatt legyen a munka világában. Mindenkinek
legyen lehetősége dolgozni. Senki se legyen ebből kirekesztve, hanem kapjon munkát.
Merthogy az emberré lett Isten sem vetette meg, hanem fontosnak tartotta a munkát. Hiszen
maga Jézus Krisztus ácsként dolgozott, amíg a tanító feladatát el nem kezdte.
Egyetlen család se legyen munkanélküli! Ezt tűzik ki célul a Szentatya, Szent Józsefnek, a
munkás embernek az életéhez kapcsolva. És tudjuk hogy 1955-től XII. Piusz pápa Szent
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József, a munkás emléknapját rendelte el, látva és mutatva azt számunkra, hogy mennyire
fontos ez. Ne legyen egyetlen család se munka nélkül, hanem mindenki találja meg a
megélhetését és az emberi méltóságát a munka világában. Legyen ehhez pártfogó, segítő
Szent József!
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=GdBqHLy0XN0
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