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Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Isten a szenteknek a tökéletesség más és más vonását 
ajándékozza. Egyes kegyelmek vagy kiváló tulajdonságok 
bizonyos  szentek  életében  különösen  is  felragyognak. 
Szent  József  úgy  jelenik  meg  az  evangéliumban,  mint 
Szűz Mária és a kis Jézus gondját viselő, felelős családfő. 
Ő  az,  aki  Szűz  Máriával  együtt  aggódva  keresi  a 
zarándokok menetétől  lemaradó tizenkét  éves Jézust.  Ő 
az, aki a szent család gondját viseli Názáretben. De ő volt 
már  az  is,  aki  Heródes  elől  Egyiptomba  menekítette  a 
gyermek Jézust és édesanyját. Ő volt az, aki miatt, vagy 
akire  tekintettel  az  emberek  Jézust  az  „ács  fiának” 
tartották.
2.  Szent  József  gondoskodó  szeretetébe  gyakran 
ajánlották  magukat  a  keresztény közösségek.  Batthyány 
József  érsek  1761-ben  egész  Kalocsa  városát  ajánlotta 
védőszentje,  Szent  József  oltalmába1.  Ugyanez  a 
Batthyány József, 1777-ben, immár esztergomi érsekként 
Szent Józsefnek ajánlotta ezt a plébániát is, hiszen ezzel a 
titulussal  alapította  meg.  Ugyanebben  az  esztendőben 

történt, hogy az itt kialakuló települést az akkor még trónörökösként szereplő későbbi II. Józsefről 
Józsefvárosnak  nevezték  el2.  Így  a  polgári  alapítás  és  a  politikai  körülmények  felszíne  alatt 
Batthyány prímás vallási meggyőződése is kifejezésre jutott.

3.  Van  hát  gondviselője  ennek  a  plébániai  közösségnek.  De  védőszentünknek  nem  csak  a 
közbenjárásában bízunk, hanem a példáját is különösképpen követnünk kell.
Szent József egyik nagyszerű tulajdonsága a tisztasága volt.

Minden keresztény ember köteles sorsának és állapotának megfelelően tisztán élni. Nem könnyű a 
mai világban a testileg és lelkileg szétzilált mindennapokban megtartani a hűséget és a szeretetet a 
házastársak között. Nehéz, és manapság valljuk meg, nem is nagyon gyakori, hogy a fiatalok teljes 
tisztaságban készüljenek a házasságra, pedig akik ezt vállalják, tanúsíthatják, hogy az ilyen készület 
megerősíti  szeretetüket  és  későbbi  házasságuk  erőforrásává  válik.  Persze  nem  puszta  emberi 
teljesítményről  van  szó,  hanem a  teremtő  Isten  iránti  szeretetről,  aki  az  embert  értelemmel  és 
szabadsággal  ajándékozta  meg.  Akiknek  megadatott,  hogy  hívő  keresztény  családban 
nevelkedhettek, megtapasztalták, hogy az Isten iránti szeretet összefüggésében az emberi szeretet is 
megnemesedik és áldást jelent az egész család számára. Nem tudjuk, hogy Szent József, Szűz Mária 
és a kis Jézus naponta együtt imádkoztak-e. De azt tudjuk, hogy együtt mentek Jeruzsálembe, a 
templomba. Nagyszerű dolog, ha a szülők a hitben is egyek, és így tudják a katolikus hit és élet 
légkörét sugározni családjukban.
Szent Józsefnek egy másik alapvető vonása volt az alázatosság. A világ megváltásának krisztusi 
művében nem József  volt  a  főszereplő.  Mégis  azt  olvassuk Szent  Máté  evangéliumában,  hogy 
álmában kap üzenetet az Úrtól. Így vállalja tudatosan a közreműködést Isten titokzatos művében. 
Nekünk is akkor válik erőteljessé, igazán értelmessé és értékadóvá az életünk, ha keressük Isten 
szándékát és vállaljuk azt, amiről felismertük, hogy az ő akarata. Akkor a mi életünk sem puszta 
sodródás,  hanem  közreműködés  abban  a  nagyszerű  isteni  tervben,  amelynek  célja,  hogy 
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mindannyian  boldogok  lehessünk.  Az  alázatosság  nem  szerénykedést  jelent,  hanem  valóságos 
helyzetünk belátását és elismerését.  Lehajtjuk fejünket a mindenható Isten előtt.  Jézussal együtt 
életünk sok helyzetében elmondjuk: „Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd”. De ettől a 
meghajlástól  a  tetteink  felragyognak,  fontossá,  értelmessé,  életadóvá,  áldást  hozóvá  válnak. 
Gyönyörűen  énekli  egy  szentről  a  keleti  egyház:  „Alázatosságoddal  elnyerted  a  méltóságot, 
szegénységeddel a gazdagságot”.

4. Szent József külső tettei közül a keresztény közösség leginkább gondoskodó szeretetét tiszteli. 
Nehéz  ma  a  példáját  követnünk,  nehéz  egy  családot  igazi  testi-lelki  közösségként  szeretetben 
nevelni és megtartani. Ennek egyik első oka a hajszolt életmód. Sokszor kevés a házastársak ideje 
magukra,  egymásra  és  a  gyerekekre.  Szép  és  jogos,  ha  a  szülők  akár  bérmunkát  végezve  is 
kibontakoztatják a képességeiket, megbecsülést  szereznek maguknak és keresnek annyit,  hogy a 
család külső szükségleteiről gondoskodjanak. De hányszor előfordul, hogy maga a munkahely is 
kihasználja az embert. Nagyon gyakori a túlóráztatás. Sokan vannak, akik több helyen is dolgoznak 
a megélhetésükért. Lehet, hogy sikerül szép autót, lakást, házat venni, de közben szinte észre sem 
vesszük, hogy az idő hiánya is egyfajta nyomorúság. Hogy mi magunk is szenvedünk az emberi 
kapcsolatok elszegényedése miatt. A szülőnek is lehet fájdalom az, ha szinte csak alva látja otthon a 
saját gyermekét és nincs alkalma, hogy beszélgessen, játsszon vele. Ha pedig hosszú évek telnek el 
így,  akkor  a  családtagok gyakran már  nem is  értik  egymás  szavát.  Hiába  vannak együtt,  nincs 
mondanivalójuk egymás számára. Fizikailag pótolhatja a szülők távollétét a bölcsőde, az óvoda és 
az egésznapos iskola, de azt a szeretetet és személyességet nem adhatja meg, amit csak a családban 
kaphatunk.
5.  A  józsefvárosi  plébánia  hivatása,  hogy  védőszentjének  oltalma  alatt  képviselje  ezeket  az 
értékeket. Sok nemzedék óta teljesíti ezt a fontos lelki küldetését. Ma is megtalálja az utat Krisztus 
örömhírével  az  itt  élő  emberekhez.  Plébános  atyának,  az  itt  működő  paptestvéreknek,  a 
munkatársaknak, az egyházközségi képviselőtestület  tagjainak és a plébánia egész közösségének 
szívből kívánom Isten áldását, kérem mindnyájuk számára Szent József közbenjárását.

Ámen.


