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JÓZSEF NAPJÁN… 

Mit hoz nekünk József napja? A népi rigmus szerint: megszű-
nik a szél és közeledik a tavasz. A Magyar Néprajzi lexikon sze-
rint pedig: a tavaszi napéjegyenlőség idejére eső három jeles 
névnap (Sándor: márc. 18., József: márc. 19., Benedek: márc. 
21.) közül ennek van legnagyobb időjósló szerepe. Az Alföldön 
azt tartják, ha József napján szivárvány látható, a széles sárga 
sáv benne jó búzatermést, a széles piros sáv pedig bő borter-
mésre mutat. 

Nekünk keresztényeknek egyik jelentős szentünk ünnepe. 

„Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védőszentjére, a ke-
resztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, 
ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszent-
jére emlékezünk főünnepén, március 19-én. 
Szent József valószínűleg Kr. e. 30 előtt született. Ereklyéi nem 
maradtak meg, sírja feltételezhetően a názáreti Angyali üd-
vözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Joza-
fát-völgyben. 

József kapcsolata Jézussal egyedülálló volt. József nem édes-
apja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten csodával szólí-
totta létbe. És Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor 

Mária méhében fogant, abban a 
Máriában, akire egyedül József-
nek volt joga az eljegyzés címén. 
Az angyal álomban világosította 
föl arról, hogy Jézus apja lesz, és 
neki kell majd nevet adnia Mária 
fiának. József és Jézus kapcsolata 
egyedül Istentől 
származott.” (magyarkurir.hu) 

Szent József a férfiak példaképe 
lehet, hiszen hétköznapi ember 
volt, akire Isten nagy dolgokat bí-
zott. Ő pedig pontosan azt tette, 

amit az Úr kért tőle – élete minden egyes lépésében és tetté-
ben. 

Szent József erényes ember volt – A Szentírás „erényes” em-
berként hivatkozik rá (Máté 1:19). Más szóval jámbor és hívő 
zsidó ember volt, aki megtartotta a két legfontosabb paran-
csolatot: teljes szívéből szerette az Urat, és ugyanígy szerette 
felebarátait, embertársait is. Az ima élete része volt; kívülről 
tudta a Zsoltárokat és a mózesi törvényeket, és mint minden 
hithű zsidó, legalább napi háromszor imádkozott. 

Szerette Máriát – elkötelezetten, feleségeként szerette – mi-
vel Mária pontosan az volt: a felesége. 

Akár az életét is adta volna Mária becsületéért. Amikor neki-
keseredett, ő vigasztalta, amikor pedig elfáradt, József volt a 
támasza. József türelmesen meghallgatta őt, és kitartóan dol-
gozott azért, hogy mindent megadjon neki. Ő volt a lehető 
legjobb férj a valaha élt legnagyszerűbb asszonynak. 

Szeretett dolgozni – Szent Józsefet gyakran emlegették úgy, 
hogy „dolgos”. Olyan keményen dolgozott, hogy a munka fo-
galma egybeforrt a nevével. Nem volt lusta, nem halogatott, 
és nem emlegette folyton a kényelem fontosságát, ahogy mi 
tesszük. Kétkezi munkával teremtette meg feleségének és fi-
ának a napi betevőt, és nem akadt olyan feladat, ami ne lett 
volna fontos neki. 

„József a szentek között az egyik leghatékonyabb, ha közben-
járásról van szó. Szent André Bessette, a nemrégiben szentté 
avatott kanadai szerzetes, több ezer embert gyógyított meg 
életében. És hogy mi volt a titka? Az, hogy Szent Józsefhez 
imádkozott. Ha bajban vagy, megkísértett a rossz, vagy csak 
bármire szükséged van, fordulj Szent Józsefhez imádban.” 
(metropolita.hu) 

(Földiné Fülöp Katalin) 
 

RÖVID HÍR 

• Isten éltesse sokáig Józsi atyát névnapja alkalmából! 
 

 

VASÁRNAP 
03.20. 

 
11:00 
 
16:00 
17:00 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA 
Varga és Kovács család élő és + 
tagjaiért 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
03.22. 

8:00 Szentmise 

SZERDA 
03.23. 

10:00 Gyászmise 

CSÜTÖRTÖK 
03.24. 

17:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
03.25. 

 

 

17:00 

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOG- 

ASSZONY – FÜ 

Keresztút 

VASÁRNAP 
03.27. 

 
11:00 
 
16:00 
17:00 

NAGYBÖJT IV. VASÁRNAPJA 
Bálint Gábor, felesége Margit, élő 
és + családtagok 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 


