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PATRIS CORDE – ATYAI SZÍVVEL 
  

Ferenc pápa múlt év december 8-

án tette közzé Patris corde (Atyai 

szívvel) kezdetű apostoli levelét 

abból az alkalomból, hogy Szent 

Józsefet, Mária jegyesét 150 éve 

nyilvánították a Katolikus Egyház 

védőszentjévé. Az évforduló előtt 

tisztelegve hirdeti meg most Jé-

zus nevelő apjának évét Ferenc 

pápa, aki köztudottan nagy tiszte-

lője Szent Józsefnek. 

József szerető, gyöngéd apa, en-

gedelmes és befogadó Isten aka-

ratával szemben. Bátran kreatív, 

munkás, aki mindig a háttérben 

marad – Ferenc pápa így jellemzi 

Szent Józsefet apostoli levelében. 

Levelében a Szentatya rávilágít az 

egyszerű emberek értékére a ko-

ronavírus-járvány kontextusában. 

Mindazoknak a fontos szerepére, 

akik a hétköznapokban, távol a ri-

valdafénytől, türelemmel hintik  

maguk körül a reményt, és példát 

 

adnak a felelős magatartás terén.  

Olyanok ők, mint Szent József, 

aki észrevétlen maradt, ám sze-

repe mégis példa nélküli. 

Szent József úgy teljesítette ki 

apai szerepét, hogy a háttérbe ál-

lította magát és szeretettel a Mes-

siás szolgálatának szentelte életét. 

Ezért mindig is nagy megbecsü-

léssel vette körül őt a keresztény 

nép. Szent József apasága meg-

mutatkozik az Istennek való en-

gedelmességében is. Az ő bele-

egyezése megmenti Máriát és Jé-

zust.  

Az ács József tudatosítja bennünk 

a munkával megszerzett napi be-

tevő kenyér értékét, méltóságát és 

örömét. A munka méltóságot ad, 

általa tevékeny részt vállalunk az 

üdvösségben, megvalósítjuk ön-

magunkat és eltartjuk családun-

kat, mely a társadalom alapsejtje. 

Fedezzük föl újra a munka,  



 

 

jelentőségét és szükségességét, 

amiből senkit nem szabad kizárni. 

A Covid-19 járvány okozta mun-

kanélküliségről szólva erőteljesen 

felszólít mindenkit: kötelezzük el 

magunkat a sürgető szociális 

problémák megoldása mellett, 

hogy elmondhassuk: egyetlen fia-

tal, egyetlen ember, egyetlen  

család sem marad munka nélkül.  

Ferenc pápa egyúttal meghirdette 

a Szent József-évet, mely 2020. 

december 8-tól 2021. december 

8-ig tart. 

 

A Szent József-évben az édes-

apák, a családfők és a dolgozó 

férfiak megsegítéséért imádko-

zunk. 

 

---------------------- 

HIRDETÉS 
- A Szent József-évre tekintettel ájtatosság kezdődik a Mindszenti temp-

lomból indulva. Az ájtatosság lényege, hogy egy megáldott Szent József 

szobrot hétről-hétre megkap egy család, és otthon egyszerű kis házi ol-

tárra állítva, imádsággal naponta Szent József közbenjárását kérik. Olyan 

családi otthonokba szeretnénk eljuttatni a szobrot, ahol a család együtt 

tud imádkozni az édesapa vezetésével. Ennek kifejezéseként minden va-

sárnap a 10 órai szentmise után, maga a családfő viszi el a templomból a 

szobrot, és ugyan ő hozza vissza a következő vasárnap, hogy egy másik 

családi otthonba indulhasson. A szobor nem nehéz, mintegy negyven 

centiméter magas, tartóba helyezve könnyen hordozható. Akik szeretnék 

otthonukba vinni és ezáltal is megszentelődni, azokat kérjük, hogy a sek-

restyében előre iratkozzanak fel. A Szent József-járás március 19-én, 

kezdődik. 

- Ma az Isten Igéjének vasárnapja van. Ez nem a Szentírás vasárnapja, mert 

az magának a Szentírásnak (mint műnek) az ünnepe, ez pedig Isten hoz-

zánk szóló üzenetének befogadása: „legyen nekem a te igéd szerint”! 

- Hétfőn Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, un. „Pál-fordulás” lesz. 

- Továbbra is kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a templomba lépve hasz-

nálják a maszkot és a kézfertőtlenítőt is! 
- A Mindszenti Egyházközség Képviselőtestületének 2021. évi, tervezői 

tanácskozása lesz január 29-én, pénteken 17:00 órakor a Millenniumi Te-

remben.  


