
 

 

 

 

  

 

         

 

(2021/17.) 

SZENT JÓZSEF A MUNKÁS 
 

Még a márciusi Szent József ünnep-

hez kapcsolódott egy szavazóver-

seny. Két szoborról szavazhattak 

Facebookon akiket érdekelt. Mind-

két szobor Szent Józsefet ábrázolta 

és az volt a célja a szavazásnak, 

hogy segítsenek dönteni: melyik 

szobor legyen az, amelyik a csalá-

dokhoz kerül egy-egy hétre, akkor, 

amikor már a hívekkel együtt lehet 

bemutatni a szentmisét.  

    Eltelt sok nehéz hét azóta! Szen-

vedéssel, félelemmel, szorongással, 

halállal, veszteségekkel terhes na-

pok vannak mögöttünk. Sok család 

egyik napról a másikra veszítette el 

szeretett hozzátartozóját. Hála Is-

tennek és az egészségügyben dolgo-

zóknak, sokan meg is gyógyultak, 

vagy éppen gyógyulófélben lassan 

erősödnek. Még hosszú időn keresz-

tül érezzük a járvány ejtette sebet.  

   Úgy adódik, hogy talán május 

elsején, amikor nemcsak a munka 

ünnepe van, hanem munkás Szent 

József ünnepe is, elkezdheti a csa-

lád-járást ez a szobor, melyet karján 

a gyermek Jézussal most bemuta-

tunk. 

   A család-járásnak az a lényege, 

hogy hetente egy-egy család meg-

kapja a szobrot, haza viszi és otthon 

egy kis „házioltárt” vagy egy védett 

sarkot, biztosít számára, és a család 

naponta párpercre összejön előtte. 

Fohászkodik a családjukért, kérik 

szent József segítségét, aki a csalá-

dok őre is, hogy segítse meg őket.  

   A szobor elvitelének feltétele, 

hogy a férj (apa, nagyapa) vigye 

haza a családi otthonba, és ő hozza 

vissza, a következő vasárnap a 10 

órai szentmise elejére, amely mise 

végén imádság keretében adjuk to-

vább. Az elvitelre fel kell iratkozni.



 

 

HIRDETÉS 
 

 Májusban minden este a szentmise előtt 17:40 perckor elénekeljük a 

Lorettói Litániát. 

 Szombaton, május 1-jén az esti szentmisében megáldjuk a Szent Jó-

zsef szobrot, amely másnap a 10 órai szentmise után elindul az első 

családhoz, ahol egy hétig tartózkodik. Kérjük, hogy jelentkezzenek 

azok a családok, akik otthonaikban szívesen látják Szent József szob-

rát, és a családapa személyesen veszi át a vasárnap 10 órai szentmisén, 

és a következő héten személyesen hozza vissza. 

 Az elmúlt héten Ternyák Csaba érsek úr megtekintette a Kálváriát és a 

felújítást tervező kivitelező cég vezetőjével egyeztetést tartott. A hiva-

tali engedélyek beszerzése után, a jóváhagyott tervek szerint, elkezdő-

dik a Kálvária stációinak helyreállítása, melyet a tervező- és kivitelező 

cég, saját adományából fog elvégezni. 

 Az elsőáldozók hittana folytatódik a plébánián, kérjük a szülők fi-

gyelmét, hogy a gyerekek mielőbb kapcsolódjanak be a felkészülésbe! 

 Érsek Úr a bérmálásokat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan, a pandémi-

ás helyzetre tekintettel a plébániavezető lelkipásztorokra bízta. 

 Jövő vasárnap Anyák Napja lesz. Szeretettel gondolunk az édesanyák-

ra, és a fél 9-es szentmisén köszöntjük őket! 

 Egri Főegyházmegye Körleveléből (693/ 2021. sz.): Az Egri Érsek 

felvételt hirdet a papnevelő intézetbe: „Szeretettel hívom azokat az if-

jakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr 

Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, és az Egri Érseki Papnevelő In-

tézet növendékei közé. Jelentkezésüket küldjék be 2021. május 30-ig 

az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére” 

(3300 Eger, Foglár György u. 6.)! 

 Ma van a papi hivatások napja! Buzgón imádkozzunk papi hivatáso-

kért: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szere-

tett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Bol-

dogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj 

nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved 

szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!” 

 

 


