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Szent Józaef tökéletes tisztelete

"Constituit eum dominum. domus
suae" - házának. urává tette öt:
Fia édesanyjának hítvesévé. Fia tör
vényes atyjává, a Szentcsalád fejévé.
Szent József rnínderit Szűz Mária és
Jézus által kap; de viszont senki
sem kap tőlük oly sokat és senki sem
á~l hozzájuk oly közel, mint ö.

Azért a részünkről tanúsitott tisz
teletben is Jézus és Szűz Mária meg
előzik öt; de viszont Jézus és Szűz

Mária után senkit sem tisztelünk oly
mértékben, mínt Szent Józsefet.

Szent József Szűz Máriával és Jé
zussal szemben elfoglalt állásánál és
hivatásánál fogva lényegesen gon
doskodó, oltalmazó, szeretö atya. S
mivel Szűz Mária magának az Egy
háznak s az egyes Léleknek ősképe,

típusa, Jézus pedig magában hordja
mint magban egész titokzatos testét,
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az Egyházat és minden lelket mint
"második Krisztust": mivel továbbá
a Szentcsalád a maga egészében az
Anyaszentegyház képe és magva:
azért Szerit József gondoskodó, oltal
mazó s vezető hivatása kiterjed az
egész Egyházra és mindenegyes lé
lekre.

Szűz Mária és Jézus bizonyos te
kintetben Szent Józseféi, majdnem
mondhatni, tulajdonai, A hátves
ugyanis egészen hitveséé s mindene,
amije van, szintén a hítvesé, Szűz

Mária Szent József igazi hitvese s
azért Jézussal együtt egészen Szent
Józsefé, annál is inkább, mert a köz
tük fennálló szűzi házasság az Isten
Fia megtestesülése feltételének s er
kölest okának mondhetó,

Szem József tehát bizonyos tekin
tetben rendelkezik Szűz Mária és J é
zus fölött, s ezt a kiváltságát némi
kép most az égben is megtartja. Eb
ból következik hozzánk veló viszo
nyának s a mi írénta valló tisztele
tünknek jeHege és módja.



Tiszteleténelc jeU.ge

Jézus a cél, Szűz Mária az út. Szent
József a vezető az úton. Jézus az esz
ménykép, melybe át kell alekulnunk:
Szűz Mária a forma, melyben s mely
által Jézusba átalakulunk. Szent Jó
zsefélll:kalmazza ránk ezt a formát.
Ez az ő sajátos hivatása, mert 
amint láttuk - Szűz Mária az a for
ma, mely minket Krisztusba átalakít,
némi tekintetben az ő birtoka, tulaj-
dona. Azt önti belé, akit Ő eker. .

Ennélfogva Szerit József hivatása
velünk szemben: 1. Szűz Máriához s
álta1a. Jézushoz vezet; 2. átad min
ket Szűz Máriának s Szűz Máriát vi
szont nekünk adja, s benne és általa
Jézust; 3. Szűz Mária által Jézusba
átalakít minket, mert egyrészt a for
ma az övé, másrészt jobban ért an
nak aikalmazáséhoz, mint mi.

Szent József maga természetfölötti
szerétetben egészen átadta magát
Szűz Máriának és általa, csak ö ál
tala lett azzá, amivé lett: Jézus tör
vényes atyja, az első a szentek kö
zött. Szűz Máriához való szűzi vi-
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szonya teszi kii egész méltóségét.
Azért Ő az, aki nekem megmutatja,
hogyan kell magamat egészen Szűz

Máriának. átadnom, hogy benne Jé
zussá átalakuljak s általa Jézus ala
kuljon kd bennem. Szűz Mária 'az esz
köz, a forma, mely mindent bensőleg
tökéletesen Jézusba átelakít. Szent
József ennek a tökéletes átaLakulás
nak kűlső eszköze, mert ő alkalmazza
ránk az átaLakító formát,

Szent József tehát hivatásának lé
nyegénél fogva Szűz Mária által mint
forma által Krisztus képére alakít
minket: más hasonlattal: O a vezető
az úton, mely Jézushoz vezet; az út
pedig Szűz Mária a Bölcseség köny
vének szava szerint: "Nálam az út
és igazság minden kegyelme" (Sir.
fia 24, 25.); "aki engem megtalál, éle
tet talál és üdvösséget merít az úr
tól". (Péld. 8, 35.) Szent József által
találjuk meg ezt az utat, mely Jézus
hoz vezet, Jézus pedig az élet és az
üdvösség maga.
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Gyakorlatok

Szent József iránt mínr vezető iránt
az úton, mely Szűz Mária által Jé
zushoz vezet, mint a mester iránt.
aki a Szűz Mária által bennünket
Krísztussá alakító formába önt, a kö
vetkező lényeges kötelességünk van:

1. Korlátlan bizalom, mely elsősor
ban lelkünk teljes őszínteségében,

nyiltságában nyilvánul meg jóságos
vezetőnk és mesterünk, atyánk iránt;
továbbá abban, hogy neki bizalom
mal mindent átadunk, tekintettel
bölcseségére mindenben tanácsát ki
kérjük, hatalmára, szeretetére s meg
ingathatatlan hűségére hagyatkozva
teljes biztonságban érezzük magun
kat.

2. Feltétlen engedelmesség.
3. Tisztelet, hála és szeretet.

I. A bizalom gyakorlása

Pár szóban összefoglalva a bizalom
gyakorlása abban áll, hogy leteszün.k
minden aggodalmas gondoskodást sa
ját magunkról és magunkat egészen
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Szent József gondjaira, vezetésére
bízzuk azálitali, hogy saját bel:átásun
kat és szívünk vágyait megtagadjuk.
A bizalom a következő mozzanato
kat zárja magába:

1. NyiJtság. Ez feltételezi: 1. az ön
ismeretet: semmit sem tekarok el ma
gam előtt, igazság szerint ítélem meg
magamat. Az önismeretet követi: 2.
az őszinte bevallás: mindent nyiltan
s őszintén eli smerek, bevallok és fel
fedek Szent József előtt imáiban 
hibáimat, testd-lelki fogyatkozásadmat,
gyengéimet, gyarlósága imat, szük
ségleteímet, még ha megalázó is va
Jami rám nézve, A cél, rnely ebben
vezet, az alázatosság és bizalom meg
szerzése. Hasznos dolog erre a célra
a Ielkíísmeretvízsgálás és a szent
gyónás. Szent József helyett földi
leLkiatyámnak. is felfedhetem lelki
állapotomat.

2. Tanács. Semmit sem teszek
Szent József tanácsa és jóváhagyása
nélkül. Ezt imádságban kérem ki tőle,
esetleg földi le:lkiatyámtól kérem a
tanácsot és jóváhagyást.
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3. Oná/adás. A bizalomhoz tarto
zik a tökéletes önátadás is, mellyel
mindent, amik csak vagyunk és
amink . van, összességben és külön
külön Szent Józsefnek átadunk, hogy
mínket és bennünk mindent Szűz
Mária által Jézusba átalakítson, s igy
Krisztus uralkodjék mindenben és
Isten legyen mindenben minden.

Az önátadás ezeket foglalja magá
ba: 1. Lényem: testem, lelkem. 2. Ké
pességeim: természetesek és termé
szetfölöttiek, testi és lelki képessé
gek és tehetségek, emlékezet, érte
.lem, akarat, szív, érzékek. 3. Tény
kedések: gondolatok, vágyak, érzel
mek, szándékok, szavak, cselekede
tek. 4. Javak: belsők és külsők. ter
mészetesek és természetfölöttiek, és
.a javak ellentétei; élet, egészség, sza
badság, öröm és fájdalom, erények
és hibák, megszentelö kegyelem és
segítő kegyelmek, érdemek és a ren
delkezesi jog fölöttük, vagyon és si
ker, tisztelet és megvettetés. szeretet
és gyűlölet, minden, amit mások ér
tem tesznek, imádkoznak, barát és
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ellenség, rokonok, elöljárók és alatt
valók, rámbízottak, az összes embe
rek. a világon és a szenvedó lelkek
a túlvilágon.

4. Biztos ráhagyatkozás. Ez magá
ba zárja: 1. a bézonyosségot, hogy
Szent József segít, 2. a megadást arra
nézve, hogy míkor és hogyan segít.

II. Az engedelmesség gyalcorlása

Amit imádságban megfontolva
Szent József színe előtt jónak talál
tunk, azt határozott és kitartó aka
rattal valósitsuk meg. Ez az engedel
messég,mellyel neki tartozunk.. Tár
gyát illetóleg ide tartozik elsősorban
Isten parancsainak megtartása. az
után minden erénygyakor.lat, a sugal
latok követése, miután azokat imád
ságban Szent József előtt jóknak is
mertük fel.

III. A tiszt.let, hála él azeretet
gyalcorlála

Ezeket mindannyiszor gyakorol
juk, ahányszor csak. Szent József tisz
teletére imát vagy önmegtagadást

10



végzünk, vagy jót cselekszünk em
bertársunkkal. vagy valami erényt
gyakorolunk. Erre a célra találhatók
a füzet végén egyes áhítatgyakorla
tok Szerit József tiszteletére,

A tiutelet indlt'kai

Ha Jézus és Szűz Máría Szent Jó
zsefre bízták magukat, ha mindenben
engedelmeskedtek neki, hálával vol
tak iránta, tisztelték és szerették,
akkor én bízvást ugyanazt tehetem.
Egyedül azon csodálkozhatom, hogy
Szent József ily pártfogoltak, alatt
vaJók, tisztelők és őt szeretók mellett
még engem is elfogad. De Szent Jó
zsef nemismeri a kevélységet; mí
nél magasabban áll. annál jóságosabb
és leereszkedóbb.
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Kilenced Szent J6zaef tiuteletére

f. nap: Szent József helye és állása
a kegyelem rendjében

1. Szent József szerepe a meg váJt ás
művében: Szűz Mária hitvese, Jézus
törvényes atyja, a Szentcsalád feje.

2. Hozzám való viszonya a meg
váltás kegyelmeinek közvetítésében:
a megváltás kegyelmeinek gondno
ka, kincstárnoka; a Krisztusba való
átalakulás külső eszközlője Szűz

Mária által.
3. Tevékenysége velem szemben:

vezet, megnyit, véd, alkalmaz,

Il. nap: Szent József tevékenysége
tészletesen.

1. Vezet és megnyit: vezér az úton
Jézushoz; megnyitja a nézáretí ház
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kapuját, mely Szűz Márián át Jézus
hoz vezet.

2. Véd az elilenséggel szemben,
mely a megengesztelódés és Krisz
tusba való átalakulás eszközétől.

Szűz Máriától el akar szakítani.
3. Alkalmazza a Krísztusba való át

aJsa:kulás Istentölrende1t formáját:
megtanít a tökéletes Mária-tisztelet
re, példát ad rá, Szűz Máriának. ajánl.

III. nap: Szent József tiszteletének
gyakorlása

Bizalom: 1. nyiltság, 2. tanács, 3.
önátadás, 4. ráhagyatkozás. (A kifej
tést lásd az előzőkben L alett.)

IV. nap: E gyakorlatok indítékai

1. Szent József jósága (indíték 1.,
3., 4-hez).

2. Szent József bölcsesége (indíték
2./ 3., 4-hez).

3. Szent József hatalma (indíték
3., 4-hez).

4. Szent József hűsége (indIték 3.,
4-hez).
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V. nap: Gyakorlo tok: és indítékok
(folylalás)

1. Az engedelmesség gyakorlása
(lásd fent r. alatt).

2. Jézus és Szűz Mária példája a
bizalomban és engedelmességben
Szent József iránt.

VI. nap: Gvakotlatok és indítékok
(Iolylalás)

1. Tiszlelei: ennek belső indítéka:
Szent József állésa. méltósága, sze
mélyes kiváJtságai; külsö indíték:
Jézus, Szűz Mária és a szentek tisz
telete Szent József iránt.

2. Hála és annak indítéka.
3. Szetetet és annak indítéka.

VII. nap: Szent József mint az

egyes lélek oltalmazója

Az előzőek összefoglalása a követ
kező szempontok szerint:

1. az erények. és a tökéletesség
míntaképe és vezér az úton a lelki
tökéletességre;
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2. védő és. segítő a test és lélek
minden bajában. szükségében,

3. oltalmazó a halál óráján.

VIli. nap: Szent József mint Jézus
és Mária oltalmazója

l. Szent József a Szeritcsalád oltal
mazója, - azért az én oltalmazóm
is. (Lásd abevezetésben.)

2. Ezért oltalmazója a családoknak
és szerzetes közösségeknek - és az
én oltaJmazóm is.

3. Oltalmazója az Egyháznak és a
kereszténységnek (respublica chris
tiana) - ezért az én oltalrnazóm is.

IX. nap: Elmélkedés a felajánlásról

l. A felajá.n1á.s lényege a mondot
lak. alapján (,l'ásd: tisztelet jellege,
gyakorlatok).

2. Hatásad; kötelességek, előnyök
(életben. halálban, örökkévalóság
ban).

3. Indítékok.
Unnepnap:a felajánlás szövegének.

átelmé1k.edése.
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Gyakorlati kilenced
Slent )611el t6k'letel tilltelet'nek

ellajátrtálára

(Ez a kilenced nem annyira a tisz
telet elméleti megértésére, mint in
kább gy'akorl,ati megvaiósítésára
irányul.)

I. nap. Ny1ltság: 1. önismeret
(-teremtett voltunk, bűnösségünk].
2. vallomés.

II. nap. Tanács. Hogy rendezzem
be életemet?

III. nap. Atadás az istend akarat
nek Szent József által.

IV. nap. Teljes ráhagyatkozás és
biztos remény Isten segítségében
Szerit József közbenjárására. Nagy
bizalmatlanság mi magunk iránt.

V. nap. EngedelJmesség Isten aka
rata iránt Szent József példájára és
Szent József iránt a Szeritcsalád pél
dájára. A jobbra való ösztönzések
követése.

VI. nap. Tisztelet: 1. gyaJkorlása,
2. terjesztése.

VII. nap. Követés: Jézus szerit
gyermekségének titkai.
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VllI. nap. Hála: 1. Isten iránt, főleg
azért, hogy nekünk Szent Józsefet
adta, 2. Szent József iránt.

IX. nap. Szeretet.
Unnepnap: elvégzem a felajánJást.

Felajánló imádság

Jóságos Szent József, Szűz Mária
tasztaságos jegyese és Jézus lélek
szeríntí atyja, akit Isten az O házá
nak urává és édesanyjának őrzőjévé.

a Szentcsalád fejévé és oltalmazójává
választott: teljes bízaíommal fordu
lok hozzád, elismerem és megvallom
elótted minden gyarlóságomat s
bűnös voltomat, a te gondjaidra bí
zom magamat és átadom neked egész
lényemet, képességeimet, külsó és
belső javaimat, míndent, ami csak
vagyok és amim. van, s kérlek, add
át mindezt SZeIlItSégeS hitvesednek, a
Boldogságos Szűz Máriának, hogy
benne és általa egészen átalakuljak
Jézusba. Légy tanácsadóm, oLtalma
ZÓUl és vezérem az élet és a szentség
útján. A~lj mellettem h8Jlálom óráján.

en viszont fogadom és igérem,
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hogy engedelmes, tisztelő, hálás és
szerető gyermeked, tiszteletednek
terjesztője, dicsőséged és jóságod
hirdetője leszek életem mínden nap
ján, míglen egykor az örökkévaló
ságban az angyaJokkal és szeritekkel
együtt Jézus, Szűz Mária és a te
trónod előtt örökre zengem. majd
nagyság-odat és dicsőségedet, oltal
mad hatalmát, vezertésed bölcseségét,
jóságodat és hűségedet. Amen.

Imádlágok
Szent lánef tilzteletére

Memorare

Emlékezzél meg, ó Szűz Mária
legkegyesebb Jegyese, édes oltalma
zóm, Szent József, hogy sohasem.
hellotta aenkí, hogy valaki oltalma
dat kérte, segitségért hozzád esede
zett, közbenjárásodért hozzád folya
modott, s te őt vigasz nélkül hagy
tad volna. Ezzel a bizalommal köze
ledem. hozzád és nagy buzgósággal
ajánlom magamat pártfogásodba. Ne
vesd meg könyörgésemet, te a Meg-
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váltónak nevelőary]a, hanem fogadd
kegyesen és halLgass meg mindenkor.
Amen.

Imádság
a tisztaság kegyelméért

Szűzek őrzője és atyja, Szent Jó
zsef, akinek gondjaJiTa bízta Isten az
Artat1anságot magát, Jézus Krísztust,
és a szűzek Szűzét, Máriát: e két
legdrágább kincsed, Jézus és Mária
szeretetére esdve kérlek, hogy mín
den tisztátalanságtól menten, szenny
telen lélekkel t tiszta szívvel és szűzi
testtel Jézusnak és Máriának mindíg
egészen tisztán szolgáljak. Amen.
(100 napi búcsú.)

Szentáldozás előtt

Ú boldog férfiú, Szent József, aki
nek. megadatott, hogy Istent, a.!k.it
sok kdrály látni vágyott, de nem lá
tott, haJlani vágyott. de nem hallott,
nemcsak láttad és hallottad, hanem
karjaddon hordoztad, megcsókoltad,
öltöztetted és órizted!
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Imádkozzál érettünk, Szerit József!
Hogy méltók lehessünk Krisztus

ígéreteire.
Könyörögjünk. lsten, ki nekünk

királyi papságot juttattál, add, ké
TÜnk, hogy amint Szent József egy
szülött Fiadat, aki Szűz Máriától
született, a legnagyobb tisztelettel
kezeivel éníntette és karjain hor
dotta, úgy mi is tiszta szívvel és
ártatlanságban szolgáljunk. szent 01
tárodnál és Fiad szent testét és vérét
ma méltókép magunkhoz vegyiik. és
a túlvi!Lágon, örök jutalmunk. legyen.
A mi Urunk Jézus Krísztus által.
Amen. (100 napi búcsú.)

Fohászimák

Szent József, a Szent Sziv hű ba
rátja, könyörögj érettünk! (100 napi
búcsú.]

Szent József, a Szent Szív tisztelői
nek példaképe, könyörögj érettünk!

*
Jézus, Mária, József, nektek aján-

lom szivemet, 1eJkemet.
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Jézus, Mária, József, álljatok mel
lettem. vég9ő haJáltusámban.

Jézus, MAria, József, veletek bé
kében éljek s haljak meg. Amen.

A haldoklókért
Szent József, Jézus nevelőatyja és

Szúz Mária igazi hitvese, könyö
rögj érettünk. s míndazokért, akik.
még ma (még ma éjjel) meghelnak.

*
Hozzád fordulok, haldoklók párt-

fogója, Szent József, akinek elköltö
zésén.él Jézus és Mária órködtek,s
e két legkedvesebb zálogod szeréte
tére hivatkozva ajánlom neked egész
bensőséggel lsten e s:zolgájánaik.
(szoLgálójának), N. lelkét. aki most
végső haJlMküzdelmét vívja, hogy
oltalmad által az ördög cselvetéseitől
s az örök haláltól megszabadulva,
elnyerje az örök életet. A mi Urunk
Jézus Krisztus által. Amen.

Litánia Szent Józsefhez
Uram, irgalmazz nekünkl
Krísztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, ir2almazz nekünk!
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Krisztus, hallgass minke ti
Krisztus, hallgass meg minketl
Mennybeli Atya-Isten, irgalmazz nekünk l
Megvált6 Fiú-Isten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úr-Isten, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz

nekünk!

Szentséges Szüz Márla,
Szent József,
Dávid dicső sarja,
A pátriárkák világossága,
Isten anyjának jegyese,
Isten fiának nevelőatyja,
Krisztus Urunk buzgó oltalmazója,
A Szentcsalád feje,
Igazságos József,
Tisztaszivű József,
Nagyokosságú József,
Hőslelkű József,
Engedelmes József,
Hűséges József,
Türelmesség tükre,
Szegénység kedvelője,
Munkások példaképe,
A családi élet dísze.
Szűzi lelkek öre,
A családok támasza,
Nyomorultak vigasza,
Betegek reménysége,
Haldoklók pártfogója,

22

I:
r ·~

'o...

J



A gonosz leikek félelme,
Könyörögj érettünk I

Az Anyaszentegyház oltalmazója,
Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket I

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,

irgalmazz nekünk!
Könyörögjünk. Isten, ki csodálatos

gondviselésed által Szent Józsefet ke
gyelmesen szentséges szűz Anyád
jegyesévé rendelted, engedd, kérünk,
hogy akit a földön védőnkül tisztelünk,
a mennyországban közbenjárónkul bírni
méltók legyünk, aki élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké. Amen.

Szent József ünnepei: 1. március
19., 2. Szent József oltalmának ün
nepe: húsvét után harmadik szerda,
3. Szüz Mária eljegyzése Szent Jó
zseffel': január 23., 4. a Szentcsalád
ünnepe: vízkereszt utáni vasárnap.
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Szetetetszovetséq Szetit Jozsetíet"

O'Szent József, az a benső áhítat
és szerétet. mel:lyel hozzád vonzó
dom, ösztönöz, hogy téged nemcsak
mint különös védőszentemet tísztel
jelek, hanem örökkétartó szeretet
szövetséget is kössek veled. Fogadd
tehát kegyesen kéréseimet és ígére
teimet:

Először arra kérLek, ó szeretett
Szent József, vedd magadra ennek
a háznak, melyben iliakom, s minden
Lakójának különös gondját és oltal
mát, őrizz meg mánket minden bajtói ,
tarts meg békében és egyességben
s alaikítsd át Isten házává ezt a házat,
amint saját házaddal megtetted Ná
záretben. Én viszont képedet feláHí
tom házemben s gyakran tekintek
rád bizalommal, üdvözöllek és segít
ségül hívlak, de követésedre is buz
dUll'Olk.

Másodszor kérlek, légy lelkem
üdvösségét Illetőleg Jézusnál szó-

.. A következó imák "Der kleine Mo
nat des hI. Josephs" című német eredeti
ből vannak fordítva.

24



szólóm, mert sok bűn terhel, s kérd
Ot, hogy ismét elnyerjem kegyelmét
s azzal húségesen közreműködjem.

Ezért legyőzöm rossz hajlamaimat s
lsten és irántad való szerétetből az
önfegyeb:nezésben gyakorlom ma
gam: szememet. füLemet,nyelvemet,
ínyemet megtagadom. hogy ne néz
zenek, ne heílgessanak, ne mondja
nak. ki, ne élvezzenek. mindent, amit
látni, hallani, kimondani s élvezni
vágynak.

Harmadszor kérlek, oktass engem
az imában és más istenes cselekede
tekben s tanits meg egyúttal, hogyan
távolithatom el azt, ami a jónak
követésében akadályoz. Én viszont
azon leszek, hogy sugallataidnak
engedelmeskedjem s erényeid és
szent életed felett elmélkedjem.

Negyedszer kérlek, légy tanács
adóm minden kéteívemben. hogy
üdvösségem ügyére nézve tévedésbe
s veszélybe ne kéveredjem. en vi
szont nem akarok semmit sem el
határozni, sem valami fontos dologba
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belekezdeni, míelőtt azt imában veled
meg nem tárgyaJtam. '

Otödször kérlek, segíts és vigasz
talj betegségben és minden egyéb
bajban. En víszont minden viszon
tagságban hozzád folyamodom és
naponként külön imádságban segít
ségedet kérem.

Hatodszor kérlek, légy atyám és
minden földi vagyonom gondnoka,
hogy azt sohase hasenéljam lelkem
kárára, hanem mindenkor csak ja
vára. Ezért szerétettől Isten és fele
barátom iránt és a te rtiszte1etedre
tehetségem szerint alamdzsnáskodom
vagy más jó célra adekozom.

Hetedszer kérlek, légy főleg lelkem
tisztaságának oltalmazója és őre,
hogy azt soha meg ne sértsem és
semmiféle >kísértésben el ne essem.
En viszont a te tisztaságodra és
visszavonult életedre tekintve kerü
lök minden rám nézve veszélyes tár
saságol, s amennyire körülményeim
engedik, az állásomhoz mért vissza
vonu1tságot keresem.

Nyolcadszor kérlek, légy hű oltal-
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mazóm halálom óráján, hogy a gonosz
ellenség lelkemet le ne győzze. Hogy
tőled ezt a kegyelmet elnyerjem, fő
ünnepeden annak méltó megülésére,
amig élek, a szentségekhez járulok.

Fogadd, kérlek, ó Szerit József,
tetszéssel ezt a szövetséget és hagyd
azt jóvá a te édes, vigaszos neved
ben, valamint Jézus és Mária nevé
ben. Amen.

Imádság
valamely különös kegyelnyeréséért

(Kilenc napon át végzendő.)

Szent József, Istentől kiválasztott
gondozója és téplálója a gyermek
Jézusnak, hú társa Udvözitőnk Any
jának, gyenneki bizalommal fordu
lok hozzád, különös pártfog6mhoz,
jelen szorongattatásomban és kérlek,
könyörögj érettem, hogy Isten aláza
tos imámat meghallgassa. Bűnös va
gyok és méltatlan arra, hogy Isten
rám tekintsen, azért esedezem köz
benjáiásodért. O Szent József, életed
ben te is sokat szenvedtél, sok
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gonddal és bánattal küzdöttél, a te
utad is tövises volt, azért jól tudod,
DlJiIt érez a szomorodott és megtört
szív. Jézussef és Máriával nagy meg
próbaitatások közt éltél, azért nagy
bizalommal kérem pártfogásodat Is
tennél és közbenjárásodat a gond
jaidra bízott gyermek Jézusnál.
Hatalmas pártfogóm, ki oly közel
áJJlasz Isten trónjához, és kinek szava
oly sokat ér Istennél, szomorodott
szívem hangosan és érezhetően
mondja: Men] az igazságos Józsefhez,
kire Isten Fia és a Szentlélek jegyese
volt bízva! Könyörögve emeLem hoz
zád, ó Szent József, kezeimet, for
dítsd arcodat a mennyből felém. és
vigasztald meg szomoni szívemet.
Mindenekelőtt eszközöld ki. szá
momra, hogy Istent oly bensőségesen
és Igazán szeressem. mint te szerét
ted és szereted örökké, továbbá
eszközölj ki számomra bánatkönnye
ket, hogy sírjak elkövetett búneim
felett, élő hitet, erős reményt, buzgó
szeretetet és ennek az alázatos kéré
semnek me~ha:l1iatását, melyet szív-
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szorongva nagy bizalommal rád bí
zok ... (Itt add elő kérésedet).

Szent. József, te már annyi szo
rongatott lelket ha1lJgattáI meg, kik
szükségükben közbenjárásodért ese
deztek; hallgasd meg jelen szüksé
gemben az én kérésemet is. Hogy
imám Isten előtt kedves legyen,
Jézus nevében mondom,

Három Miatyánk, Udvöz,légy, Di
csöség.

Felajánlás

Ú ti legkedvesebb és legszentebb
barátaím, Jézus, Mária, József, fogad
játok. kegyesen al~tos kérésemet!
Arra a szeretetre kérlek benneteket,
meHyel egymás iránt föl.'Cli éltetekben
voltatok, szánjatok meg engem szük
ségemben és szomorú szívemet
vigaSZJtaljátok meg imám meghallga
tása. és a jó Istennek való kedves fel
ajánlása által.

Boldog voltál, Szent József, e földi
életedben, mert Isten egyszwött Fiát
bízta gondjaidra és annak Anyját
neked adta jegyesül. Mily nagy ki-
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tüntetés és mily mennyei boldogság
eal Te, az úr választottja, azt hordoz
haIttad karjaidon, iki:nek. az angyalok
ezrei szelgálnek elragadtatással. A te
őrizetedre volt bizva a Szentlélek
tiszta temploma, Szúz Mária; ő a
mennyei Atya leánya, kit mínden
nemzedék boldognak mond, neked.
volt eljegyezve. O Szent József,
ezekért a nagy érdemekért, melyek.
kel Isten a te erényeidet koronázta,
kérlek alázattal, juttasd könyörgése
met Isten trónja elé. Erdemeld és
könyörgéseid álJtaJ. eszközöld ki an
nak. meghallgatását, a mi Urunk
Jézus Krisztus áJ,tal. Amen.

Imádság
áJlhatatosságért lsten kegyelmében

Irgalmas Isten, ki Sz.ent Józsefet
isteni Fiad gondozójánaik. és a Bol
dogságos Szűz Mária jegyesének
mélt6ságára emelted, e nagy Szent
esedezésére add meg nekünk a ke
gyelmet, hogy szívünket a bún
szennyétől tisztán megőrizzük s az
ártatlanság ruhájával felékesítve je-
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lenhessünk meg elótted s bebocsátást
nyerhessünk a mennyei lakomára.
Ezért esedezünk a mi Urunk Jézus
Krisztus álta:l'. Amen.

Szent Józsei üdvözlése

Udvözlégy, Szent József, Dávid
fia, Szűz Máriának. - kdtól Jézus
született - tisZ1taJságos , szent je
gyeseI Szent József, Jézus nevelő
atyja, könyörögj érettünk most és
halálullik óráján. Amen.
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