
Ferenc pápa Szent József-évet hirdet Patris corde 

 – kezdetű apostoli levelével 

Szentévi búcsú nyerhető a pápa által meghirdetett Szent József-évben, mely idén 

december 8-tól 2021. december 8-ig tart. Ezzel állít emléket a pápa Mária 

jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a katolikus egyház védőszentjeként 

tisztelünk immár 150 éve. 

Gedő Ágnes / Isabella Piro – Vatikán 

Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran 

kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad: Ferenc pápa e szavakkal jellemzi 

Szent Józsefet Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli levelében, melyet 

december 8-án tett közzé. Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta 

alá Quemadmodum Deus – kezdetű dekrétumát, mellyel a katolikus egyház 

védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti most meg 

a Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki köztudottan nagy tisztelője 

Szent Józsefnek. 

A hétköznapok hősei a pandémia idején 

Apostoli levele a koronavírus-járvány kontextusában értelmezve rávilágít a köz 

emberének jelentőségére, mindazoknak a szerepére, akik a hétköznapokban távol 

a rivaldafénytől türelemmel hinti maguk körül a reményt és a felelős magatartást. 

Olyanok, mint Szent József, aki észrevétlen marad a maga hétköznapi diszkrét, 

rejtett jelenlétében. És mégis az ő főszereplése példa nélkül való az 

üdvtörténetben - állapítja meg Ferenc pápa. Szent József úgy fejezte ki konkrétan 

apai szerepét, hogy háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának 

szentelte életét. Ezért mindig is nagy szeretettel vette körül őt a keresztény nép. 

Benne látta meg Jézus Isten gyengédségét, amely elfogadja gyöngeségünket is, 

melyen keresztül megvalósul az isteni tervek nagy része. Isten ugyanis nem ítél 

el, hanem elfogad, átölel, támogat és megbocsát. Szent József apasága 

megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése (fiat) 

megmenti Máriát és Jézust, megtanítja Fiának, hogy az Atya akaratát kövesse, és 

együttműködjön a megváltás nagy misztériumában. 

Ne féljetek! – a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek 

Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltételek nélkül elfogadja 

Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos, amikor nyilvánvaló erőszak éri a nőket 

pszichés, verbális és fizikai értelemben egyaránt – mutat rá levelében a pápa. 

Mária jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül, hogy 

megértené azokat, bátran és erősen vállal főszerepet, a Szentlélek erejéből 



fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: Ne féljetek! – mert a hit értelmet ad 

minden boldog vagy szomorú eseménynek. József nyomán mi is fogadjunk el 

másokat kirekesztés nélkül, előnyben részesítve a gyengéket. A Patris corde – 

kezdetű apostoli levél méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely a gondokat 

lehetőségként képes szemlélni és bízik a gondviselésben. Szembenéz családja 

konkrét problémáival, éppúgy, ahogy a világ sok más családja, különösen a 

migránsok. Jézus és Mária őrzőjeként József az egyház őrzője is kell, hogy legyen. 

Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a Kisjézusra, akit Szent József őriz, és 

akitől megtanulhatjuk szeretni az egyházat és a szegényeket. 

A munka méltósága és a család 

Az ács József, Mária jegyese megtanítja nekünk a saját kezűleg megszerzett napi 

betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 

felhívást intéz a sürgető szociális kérdés, a munka világának rendezésére, mely 

még a jóléti államokban sem megoldott. A munka értelme méltóságot ad, általa 

tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és a 

családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, 

jelentőségét és szükségességét, melyből senkit nem szabad kihagyni – buzdít a 

Szentatya. A Covid-19 világjárvány előidézte munkanélküliségről szólva a pápa 

erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat azért, hogy 

elmondhassuk: Egyetlen fiatal, egyetlen személy, egy család sem marad munka 

nélkül! 

Minden nap imádkozik a pápa Szent Józsefhez 

Az Atyai szívvel – kezdetű apostoli levélben Ferenc pápa napi rutinjáról is ír. Mint 

ismeretes, a Szentatya minden nap imádkozik Mária jegyeséhez, egy XIX. századi 

francia ájtatoskönyv alapján. Bizalommal és tisztelettel fordul Szent Józsefhez, 

de mintegy ki is hívja őt, amikor azt mondja: “Hogy ne mondhassák, hiába 

fohászkodtunk hozzád, mutasd meg nekem jóságodat és hogy mily nagy a 

hatalmad.” A Szent József-évet meghirdető pápai dokumentum mellett az 

Apostoli Penitenciária hivatala dekrétumban rendelkezik a 2021. december 8-ig 

tartó szentévi búcsú elnyeréséről. 

 


