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Jézus nevében kezdjük az idei évet. A bezártság és a csüggedés sokféle kísértése után, kedves hívők és hozzá-
tartozók elvesztését gyászolva, de az isteni gondviselésben bízva indítjuk ezt az évet abban a reményben, 
hogy a viszontagságok után talán már a járványból való kiemelkedés új feladataival nézhetünk szembe. Ha 
2020 tavasza a szigorú korlátozások ideje volt, még a nyilvános istentiszteletek tekintetében is, az őszi és a téli 
időszak átmeneti jellegűnek tűnt. A társadalom és a világegyház egészével együtt kerestük a köztes megoldá-
sokat és az egyensúlyt a hasznos óvintézkedések és az alapvető életműködések biztosítása között.  
Márpedig az Eucharisztia az Egyház éltető eleme, hiszen mindnyájan egy testet alkotunk. Ennek feje Krisztus, 
akivel a hívő élet és a szentségek közössége kapcsol össze minket. A szentmise tehát egyéni és közösségi lé-
tünk középpontja. Köszönetet mondok a paptestvérek, a diakónusok, a katekéták és a többi munkatársak 
helytállásáért. Kérem, hogy az Egyházmegyei központtal élő kapcsolatban keressék, keressük újra meg újra 
azokat a lehetőségeket, ahogyan a lelkek üdvösségének leginkább szolgálatára lehetünk.  
Az idénre helyezte át a Szentatya az Eucharisztikus Világkongresszust. Ennek megtartására a szeptember 5-12
-ig terjedő hetet jelölte ki. Nem tudjuk, hogy a világban a járványhelyzet hogyan alakul, de bízunk benne, 
hogy hazánkban és környékén már szabadabban találkozhatunk egymással Krisztus asztala körül és a kong-
resszus többi rendezvényén. Sokat tanultunk arról is, hogy hogyan lehet a programot online térben szélesebb 
körben is megjeleníteni, ha ez szükségesnek vagy legalább hasznosnak bizonyul.  
A mostani évre Ferenc pápa a családok (2021. március 19. – 2022. június 26.) és Szent József (2020. december 
8. – 2021. december 8.) évét hirdette meg. Ajánljuk egész Egyházunkat, közösségeink életét a legjobb család-
fő és házigazda, Szent József pártfogásába! 

Dr Erdő Péter 
bíboros, pímás, esztergom - budapesti érsek 

Dekrétum 
(határozat) 

 
A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyil-
vánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló 
különleges búcsúk ajándékának ismertetése. 
Ma 150 évvel ezelőtt jelent meg Boldog IX. Piusz pápa Quemadmodum De-
us kezdetű dekrétuma, amelyben az emberek ellenségességétől ostromolt 
Egyház nehéz és harcokkal teli helyzetében Szent Józsefet a Katolikus Egyház 
védőszentjévé nyilvánította. 

Azzal a céllal, hogy megerősítse az egész Egyház Jézus hatalmas védelmezőjé-
be vetett bizalmát, Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy a mai nappal, amely a 

dekrétum kihirdetésének évfordulója és egyben Szűz Mária – a tisztaságos József jegyese – Szeplőtelen fogantatásának ünnepe is, 
egészen 2021. december 8-ig legyen Szent József Év, amely során minden hívő képes legyen a hitéletét Isten akaratának tökéletes 
teljesítésében megerősíteni napról-napra, Szent József példája nyomán. 

Így minden hívőnek - elnyerve Szent Józsefnek, a Názáreti Szent Család fejének segítségét - legyen lehetősége tenni azért, hogy az 
imádságok és jó cselekedetek által korunk súlyos emberi és szociális megpróbáltatásai közepette megerősítésre és megnyugvásra 
találjon. 

A Megváltó Oltalmazója iránti tisztelet széles körben terjedt és fejlődött az Egyház történelme folyamán. Kultusza - Isten anyjának, 
az ő jegyesének kultusza mögött - nemcsak a legfontosabbak közé emelkedett, hanem többszörösen és többféleképp is védelme-
zőnknek tekintjük. 

 

Caravaggio: Pihenő szent család 



Az Egyház Tanítóhivatala kincsként tekint Szent Józsefre, és folytatja gazdagsága régi és új dimenziónak felfedezését. Hasonlóan a 

Szent Máté evangéliumában szereplő házigazdához, „aki kincseiből újat és régit hoz elő” (Mt 13, 52). 

A megkívánt cél tökéletes elérésében nagy segítséget jelent az Apostoli Penitenciária által a Szent József Évre kiáradó búcsúk ajándé-

ka, mely - Ferenc pápa akaratával megegyezően - jelen dekrétumban leírtak révén történik. Akik a szokott feltételek mellett 

(szentgyónás, szentáldozás és imádság a pápa szándékára), lélekben elszakadva minden bűntől, a Szent József Év folyamán élnek az 

Apostoli Penitenciária által részletezett lehetőségekkel, vagyis: 

a) Szent József, a valódi hittel teli férfiú arra hív bennünket, hogy fedezzük fel újra az Atyához fűződő gyermeki kapcsolatot. Újítsuk 

meg hűségünket az imádságban, tudjuk meghallani Istent, és mély megkülönböztetéssel alakítsuk életünket az ő akarata szerint.  

Teljes búcsút nyerhet az, aki legalább harminc percen keresztül elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan - legalább 

egy napos - lelkigyakorlaton, amely tartalmaz egy elmélkedést Szent Józsefről. 

b)  Az Evangélium Szent Józsefet úgy jellemezi, mint „igaz embert” (vö. Mt 1, 19): ő oltalmazója „annak a bensőséges titoknak, mely a 

szív és lélek legmélyén található”. Ez arra késztet bennünket, hogy fedezzük fel újra a csend, a tisztaság és a kötelességteljesítés érté-

két. Az igazságosság erényét József példamutatóan gyakorolta, teljesen ráhagyatkozva az isteni törvényre, az Irgalmasság törvényére, 

„a valódi igazságosságot ugyanis Isten irgalmassága teljesíti be” 

Mindazok, akik Szent József példáját követve az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek. 

c) Szent József hivatásának fő jellemzője, hogy a Názáreti Szent 

Család őre, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, és Jézus nevelő 

atyja. 

Azért, hogy minden keresztény család késztetést érezzen a közös-

ség, a szeretet és az imádság ugyanezen belsőséges légkörének 

kialakítására, amely a Szent Családban létezett, teljes búcsú nyer-

hető a rózsafűzérnek a családban, illetve a házastárssal való 

imádkozása révén. 

d) Isten szolgája, XII. Piusz 1955. május 1-jén elrendelte Munkás 

Szent József ünnepét „azzal a szándékkal, hogy mindenki ismerje 

el a munka értékét, s ez adjon ihletet a szociális élet és a törvé-

nyek számára, melyek alapja a javak és jogok egyenlő elosztása”. 

Ezért mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékeny-

ségüket naponta Szent József védelmére bízzák. Illetve mindazok 

a hívek is, akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohász-

kodnak azért, hogy minden munkát kereső ember megfelelően el 

tudjon helyezkedni, és hogy a munka mindenki számára nagyobb 

méltóságnak örvendjen. 

e) A Szent Család Egyiptomba menekülése „megmutatja számunk-

ra, hogy Isten ott van, ahol az ember veszélyben forog; ott, ahol az 

ember szenved; ott, ahol menekül; ott, ahol megtapasztalja az elutasítást és az elhagyatottságot”. 

Tejes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad intra et ad extra) és az üldözés bármely formáját szenvedő 

keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a Szent József litániát (a latin rítusban); vagy elvégzik egészben 

vagy részben Szent József akathisztoszát (bizánci szertartás szerint); illetve elmondanak más egyéb Szent József-imádságot, amely 

valamelyik liturgikus hagyomány sajátja. 

Avilai Szent Teréz felismerte, hogy Szent József az élet bármely területén védelmezőnk lehet: „Más szentek esetén, úgy tűnik, hogy 

Isten megadja a lehetőséget, hogy ilyen vagy olyan szükséghelyzetben segítségünkre legyenek, mindeközben azt tapasztalom, hogy a 

dicsőséges Szent József védelme kiterjed mindenre”. Újabban pedig, Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy Szent József alakja 

„új aktualitást nyer korunk Egyháza számára az új keresztény évezred küszöbén”. 

Szent Józsefnek az Egyházra vonatkozó egyetemes védelmét újra hangsúlyozva, a fent felsorolt lehetőségeken kívül, az Apostoli Peni-

tenciária teljes búcsút engedélyez azoknak a híveknek, akik bármilyen jóváhagyott imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent 

József tiszteletére (pl. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József! kezdetű ima). Különösképpen március 19-én és má-

jus 1-jén, valamint a Szent Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány szerint), illetve minden hónap 19-

én, és minden szerdán, mely a latin hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap. 

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és 

mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak min-

den bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el ottho-

nukban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentjé-

nek tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait. 

Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciária székhelyén, 2020. december 8-án 

 

Molnár C. Pál: Szent család 



1971 júniusában leérettségiz-

tem, és még azon a héten ösz-

szeházasodtunk. Óriási élmény 

volt egy szekularizált világban 

szakrális családi közösséget 

megélni. Pár nappal az első 

házassági évfordulónk után 

megszületett első gyerme-

künk… Aztán lett lakásunk és 

diplománk, és megkaptuk a 

lehetőséget a szakmai kitelje-

sedésre is egy katolikus iskola 

létrehozásával. Mindig éreztük 

Isten segítő szeretetét. Most, 

50 év után 8 gyerekkel és 12 

unokával is úgy gondolom, 

hogy ez a korai házasságkötés-

volt életünk legjobb döntése. 

Edit és Gyuri 

„A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét 

alkotja egymással, a Teremtő alapította, és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a há-

zastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve. 

A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységét jelzi.”  

4 hónap múlva esküszünk 

meg Isten szent színe előtt: 

keresztény házasságra ké-

szülünk. Keresztény házas-

ság a szememben az, 

amelyben Isten harmadik 

félként van jelen: bevonjuk 

Őt a döntéseinkbe, öröme-

inkbe, fájdalmainkba, ne-

hézségeinkbe, boldogsá-

gunkba... Az Ő áldásával 

indulunk el az úton, és kö-

zösen szeretnénk majd a 

hajlékába térni egyszer. A 

kereszteléskor az Isten pe-

csétje került a homlokunkra 

- a házasságkor pedig már 

kettőnkre kerül rá az össze-

kötő ereje. Így lesz a szemé-

lyes fiúságból háromság. 

Alig várom a közös életün-

ket, amelyben az egymás 

iránt érzett szeretetünkkel 

építhetjük Isten országát! 

Kérjük a testvérek imáját is 

a házasságunkra! És két 

emberből egy egység lesz... 

egy család. Ez az igazi kül-

detésünk!  

Tekla és Peti 

2019. július 20-án mondtunk 

egymásnak igent a házasság 

szentségében. Megismerkedé-

sünk 2017. tavaszán történt. A 

házasságunk eddig eltelt ideje 

alatt gazdagon megtapasztal-

tuk Isten ajándékozó szerete-

tét.  Néhány hét múlva meg-

születik első gyermekünk. Va-

lóban mindketten úgy éljük 

meg az érkezését, hogy a 

Mennyei Atya milyen végtele-

nül szeret minket, és azt kéri 

tőlünk, hogy legyünk az Ő 

munkatársai az élet tovább-

adásában.  Házasságunk elején 

nagyon jó volt azt megtapasz-

talni, hogy bár nem tudjuk elő-

re, milyen lesz majd sok év 

múlva az életünk, de egyet 

biztosan éreztünk: ha Istennel 

együtt akarjuk kibontakoztatni 

közös utunkat, akkor bátran 

elindulhatunk, egymás kezét 

fogva. Minden öröm, áldás, 

küzdelem és nehézség rábízha-

tó. Sokszor valóban érezzük, 

hogy mennyi minden eltereli a 

figyelmünket egymásról és a 

szeretetkapcsolatunk igazi for-

rásától. Igyekszünk ilyenkor 

mindig Istennel való közössé-

günkben megélni azt, hogy Ő 

mindig meg tud erősíteni, és 

megmutatja nekünk gondosko-

dó szeretetét.  

Aletta és Antal  

Az első találkozásunk 22 évvel 

ezelőtt volt. Már akkor is olyan 

érzésünk volt, mintha mindig is 

ismertük volna egymást. Nem 

volt könnyű találkozni valaki-

vel, akiben társra találsz, igaz 

társra. Mi akkor, így éreztünk, 

és ez a burok azóta is körülvesz 

bennünket. 18 éves házassá-

gunk alatt a bizalom köteléke 

megtartott bennünket. A biza-

lom és a hit, hogy egymás tár-

sai lehetünk jóban, rosszban, 

és mindabban, amire a minket 

hordozó Isten meghívott. Hálá-

sak vagyunk egymásért, gyer-

mekeinkért, és mindazokért, 

akik részesei életünknek. Le-

gyen áldott az Ő neve mindez-

ért, és legyünk áldottak Őáltala 

mindannyian!  

Szeretettel: Blanka és Dániel 

30 év házasság után kicsit ne-

héz megélni azt a végességet, 

ahogyan az eddig 7-8 fős csalá-

dunk egyre apad, hiszen a 

gyermekek kirepülnek és egyre 

csendesebb lesz az eddig 

nyüzsgéstől teli otthonunk. 

Nehéz és fájdalmas folyamat a 

szülőnek. A kötődés, ami a 

felnevelésükkel belénk ivódott, 

örökké tart. Ám ez még jobban 

arra ösztönöz, hogy felfedez-

zük egymást a csendben, és 

amit eddig a rohanó élet, a 4 

gyermekünk mellett kevésbé 

tudtunk megtenni, most tud-

junk még több minőségi időt 

adni a kapcsolatunknak. A kö-

zös cél felé fordulás, a közös 

elhivatottságunk, amelyet más 

embertársaink felé érzünk és 

teszünk, a közös hitünk és eb-

ben való növekedésünk mind 

átsegítettek a nehézségeken és 

megőrizték azt a mély érzést, 

amelyet leginkább a szerelem-

hez tudnánk hasonlítani.  

A lelkünk sokszor telik el a 

Szentháromság iránti hálával, 

mert a fájdalmak, nehézségek 

mellett, vagy ellenére is megél-

hettük, átérezhettük, amit a 

házasság szentsége jelent, és 

amellyel az életünk be- és ki-

teljesített közös céljaink meg-

valósítása során. Most egy új, 

reményekkel teli kalandos foly-

tatás vár majd ránk. 

Tipcsi és Matyó   
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A betegek kenetét  

ünnepélyes formában a Szent Tádé kápolná-

ban február 10-én szerdán 17:30-kor kezdődő 

szentmisében szolgáltatjuk ki. 

Előtte 16:30-tól gyónási lehetőség lesz. 

Február 17-én hamvazószerda  

Szigorú böjti nap: háromszori étkezés, egyszeri jóllakás; hústól való tartózkodás. 

A hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt 

pedig a nagykorúaknak hatvanadik életévük megkezdéséig.  

A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbá-

nat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötele-

sek a böjtre és a hústilalomra. 

Keresztény jegyesiskola  

Febr. 17-én este 6-kor indul a Magyar Szentek 
Plébánia közösségi termében az egyetemi lel-
készség szervezésében   

Jelentkezés: Héray András egyetemi lelkésznél : 
E-mail: egylelkbp@gmail.com 

1. alkalom: Önbizalom, önértékelés, önbecslés – 
Uzsalyné Pécsi Rita előadása 

A hat alkalom részletes programja a honlapon! 

A szentmisék díja változott: 
Énekes mise: 4000 Ft 
csendes mise : 2000 Ft 

Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek 

és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. (Jak 5, 14-15) 

Sokszor megtapasztaltam mekkora adomány a betegek kenete, hogy általa az Úr meggyógyít valakit; eszembe jut egy alkalom, amikor 

a kórházba azért mentem be valakihez, mert az orvosok már nem láttak reményt a gyógyulásra, az ágyat körülállta a beteg családja, és 

együtt imádkoztunk, a beteg picit magához tért, sőt áldozni is tudott; aztán siettem az esti misét megtartani… Két nap múlva azzal 

hívott a család, hogy az orvos gyógyultan haza engedte. 

Egy másik történet, amikor egy rendkívül problémás beteghez hívtak be (csak később apró puzzle darabokból raktam össze a történe-

tet), sok nehézséget okozott az ápolóknak és a szobatársainak is, azzal, hogy nehezen viselte a betegségét. Amikor bementem hozzá, 

pár szó után engem is elküldött az egyenlítő környékére, a forró éghajlati övezetbe, de nem hagytam magamat; szó szót követett és 

párbeszéd bontakozott ki közöttünk, majd elvégezte szentgyónását, elfogadta a betegek kenetét is, megáldozott. Másnap ugyanazon 

az osztályon látogattam meg egy a templomból ismerős nénit, beszélgettünk, imádkoztunk. Amikor elköszöntem, kérte, hogy imád-

kozzak egy az osztályon tegnap elhunyt férfiért, mert rendkívül nehezen tűrte a betegségét, mióta tegnap „pap volt nála”, azóta nem 

hallották, biztos meghalt…  elköszöntem, és átmentem a másik kórterembe, ott a bácsi teljesen nyugodtan feküdt, ismét beszél-

gettünk, és röviden imádkoztunk. Tőle az Úristen a békétlenséget, a belső küzdelmeit vette el, erőt adott neki a betegség elviselésé-

hez.  

A betegek kenete által az Úr meggyógyít bennünket: helyreállítja az egészségünket, vagy pedig erőt ad a szenvedés elviseléséhez, ke-

resztünket Keresztjéhez kapcsolja. 

Február hónapban ünnepeljük a betegek világnapját, amikor külön is kérjük Isten gyógyító kegyelmét a betegek és a szenvedők szá-

mára. A Szent Tádé kápolnában a betegek világnapjának előestéjén fogjuk kiszolgáltatni a szentséget. 

A betegek kenetének a felvételéhez pontosan elég az, hogy betegek vagyunk: a vak koldus vagy a béna nem gondolkozott azon, hogy 

eléggé méltó-e ahhoz, hogy őt Jézus a betegségéből meggyógyítsa, hanem kiáltozott Jézus után: „könyörülj rajtam”, és a barátai oda-

vitték, hogy Jézus könyörüljön rajta. Pontosan elég, hogy betegek vagyunk, és elfogadjuk Jézus irgalmát, mert szükségünk van Jézus 

irgalmára. 

A betegek kenetének felvételére szentgyónással készülhetünk elő, megtisztítjuk lelkünket, hogy az Ő gyógyító szeretetének, a mi sze-

mélyes bűneink ne legyen akadálya. Jézus szeretete körülölel, megerősít bennünket, és helyreállítja testi-lelki egészségünket.  

Lak Gábor 

Beteg közületek valaki? 

KÖZELEDIK AZ ADÓBEVALLÁS IDEJE! 

Idén is rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-áról. 

Az első 1%-ot az Egyház javára lehet felajánlani:  
a Magyar Katolikus Egyház technikai száma. 0011 

A második 1%-ot különféle jótékonysági intézményeknek és alapítványoknak  
szánhatják.  

Ha egyházközségünket szeretnék támogatni, akkor a  

Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért (adószáma: 18055971-1-43),  
 

ha pedig a Karitászt, akkor a Karitász Támogató Alapítványa 
(adószáma.19666275-1-43) javára szíveskedjék rendelkezni.  

Felajánló lapok az utolsó padról elvihetők. 

http://www.magyarszentektemploma.hu/

