
A zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia havilapja

Ferenc és Testvérei
2022. március 300 Ft

Szent Ferenc a böjtölésről
Assisi Szent Ferenc írásaiból

Szent Ferenc és társai életformá-

jának első megfogalmazását, a 

meg nem erősített Regulát (RE-

GULA NON BULLATA, 1Reg) 

III. Ince hagyta jóvá szóban, 

1209-ben. Több, mint egy év-

tizeddel később III. Honoriusz 

pápa 1223-ban adta ki azt a 

bulláját, amely a megerősített re-

Szent Ferenc a böjttel kapcsola-

tosan a meg nem erősített re-

gulában ezeket írja: 

gula (REGULA BULLATA, 

2Reg) szövegét tartalmazza. 

Eredetijét az assisi Sacro Con-

ventóban őrzik.

 „Az Úr ezt mondja: Ez a fajtá-

ja az ördögöknek nem megy ki 

másként, csak imádság és böjt 

hatására. És ismét: Mikor pedig 

böjtöltök, ne legyetek búsak, 

mint a képmutatók… Hasonló-

képpen böjtöljön az összes test-

vér Mindenszentek ünnepétől 

Karácsonyig, és Vízkereszttől, 

amikor a mi Urunk Jézus Krisztus 



2. oldal Ferenc és Testvérei 2022. március

 A másik negyven napot el-

lenben, mely az Úr Föltámadá-

sáig tart, mindenki böjtölje vé-

gig. Más időben nem kötelesek 

böjtölni, kivéve a pénteket. 

Nyilvánvaló szükség esetén pe-

dig egyáltalán nincsenek testi 

böjtre kötelezve a testvérek.  

 „Akik önszántukból megtart-

ják azt a szent böjtöt, mely Víz-

kereszttel kezdődik és megszakí-

tás nélkül negyven napig tart, s 

melyet az Úr is megszentelt böj-

tölésével, áldottak legyenek az 

Úrtól, akik pedig erre nem vál-

lalkoznak, nem kötelezhetők rá.  

 Figyelmeztetem, intem és 

buzdítom testvéreimet az Úr 

Jézus Krisztusban, hogy mikor a 

A megerősített regulában a kö-

vetkezőt olvashatjuk: 

megkezdte a maga böjtjét, 

Húsvétig. Máskor azonban, 

ezen életforma értelmében, nem 

kötelesek böjtölni, kivéve pénte-

ken.” 

 „Testvéreim, én amondó va-

gyok, hogy ki-ki vegye figyelem-

be saját testi adottságait, mert 

lehet, hogy valamelyikőtök 

kevesebb kenyérrel beéri, mint a 

másik, de azt mégsem akarom, 

hogy aki bőségesebb táplálékra 

szorul, azt igyekezzék utánozni 

az étkezésben, akinek kevesebb 

is elég, hanem mindenki, saját 

természetével számot vetve, ad-

ja meg testének azt, amire szük-

sége van. Mert ahogy a mérték-

telen evéstől, mint a test és a 

lélek számára ártalmas dologtól, 

világban járnak, ne civódjanak, 

se szóharcot ne folytassanak, se 

másokat meg ne ítéljenek; ha-

nem legyenek szelídek, békes-

ségszerzők és szerények; kedve-

sek és alázatosak, s nyíltan szól-

janak mindenkihez, ahogyan 

illik.”

Szentünk a Perugiai legendában 

a böjtöléshez a következő 

tanítást hagyta: 

óvakodnunk kell, ugyanígy a 

túlzott böjtöléstől is. Annál is 

inkább, mert az Úr irgalmas-

ságot akar és nem áldozatot… 

(Forrás: Assisi Szent Ferenc írásai. 

Magyarok Nagyasszonya Ferences 

Rendtartomány, Budapest, 2018.; 

Assisi Szent Ferenc Peruggiai legen-

dája. Agapé, 1997.)

Szent Ferenc életszabályai tar-

talmazzák a böjtölés lényegét: 

lemondás és buzdítás a jócsele-

kedetre. Nem a test sanyarga-

tása, hanem egy mentális átala-

kulás a cél, Istenért önként le-

mondunk saját javaikról, érde-

keinkről és ehhez a lemondás-

hoz társulnia kell valamilyen 

figyelmességnek, mások érdeké-

ben. 

 Azt akarom tehát, és megpa-

rancsolom, hogy szegénysé-

günkhöz illően, mindegyiktek 

gondoskodjék testéről szükség-

letének megfelelően."

„Szenvedésünk váljon a kegyelem forrásává”
Gondolatok a betegek világnapján……

Szent II. János Pál pápa 1993-ban kezdemé-

nyezte, hogy február 11-e a BETEGEK VILÁG-

NAPJA legyen. 

 1858-ban e napon jelent meg a Szűzanya 

Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak, 

majd február 15-én a sziklabarlangban csodatévő 

forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot 

építettek, melynek IX.Pius pápa bazilika címet és 

előjogokat adományozott. Lourdes-ban zarán-

dokok százezrei keresik fel a sziklabarlangot és 

több ezerre tehető a természetes módon meg nem 

magyarázható gyógyulások száma is. 

 A világnap célja, hogy „Isten népe kellő figyel-

met szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenve-

dés megértését.”

 A Betegek Világnapja az együttérzésről, a meg-

értésről, és a támogatásról szól. A testi betegségek 

mellett nem mehetünk el a lelki, szellemi betegsé-

 „A Szentatya a bűnök megbánására, a szen-

vedések elfogadására és a szenvedők megsegíté-

sére akarta felhívni a figyelmet”- hangsúlyozta 

Grácián atya is szentbeszédében, miután kiszol-

gáltatta a betegek szentségét a szentmise kereté-

ben.

Kovács Erzsébet - Ferences karitász csoportvezető
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gek mellett sem, melyek sajnos egyre több ember-

társunkat érinti. Méltatlankodás és kritika nélkül 

tekintsünk a szenvedőkre a megértés, segíteni 

akarás lelkületével. Fontos megtalálnunk a szere-

tet útját, amely a szenvedők mellé áll.

 Erre a közös teherviselésre meghívta Jézus 

nemcsak az orvosokat, ápolókat, hanem azokat 

az önkéntes segítőket, beteglátogatókat is, akik 

együttérző szeretettel állnak a rászorulók mellett. 

Ezt az együttérzést kell meghonosítani a szívünk-

ben, a gyógyítás helyein, kórházakban, idősottho-

nokban, gyakran a családokban, mindenütt, ahol 

szenvedéssel találkozunk.

 Az együttérző szeretetet a szenvedőkért végzett 

imákban is kifejezhetjük a szentmiséken, ottho-

nainkban egyaránt. A kórházunk kápolnája méltó 

hely a kórházban kezelt betegek számára, hogy a 

betegségük terhének cipeléséhez erőt merítenek, 

erőt kapnak a Jóistentől az egészségük vissza-

nyeréséért folytatott küzdelmükben.

 Imádkozzunk azért is, hogy a betegágy mellett 

szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók mellett 

érezzen meghívást minél több testvérünk, akik 

szeretnének részt venni az ÖNKÉNTES BETEG-

LÁTOGATÓI csoportban, amely plébániánk ka-

ritász csoportjához csatlakozva vállalja ezt a fel-

adatot. 

enyhíteni próbálnak szenvedésükön.

Add meg nekik hogy türelemmel

a viszontagságokkal.

IMA A BETEGEKÉRT

jelévé változtattad.
a keresztet a szeretet és a remény

a Te Gondviselésedre hagyatkozzanak. Ámen.

az elmagányosodottakat

Te, aki végig jártad a Kálváriára vezető utat,

imáit és panaszát, és mindazokét, akik

Erősítsd meg a szenvedőket,

és reményvesztetteket.

Urunk hallgasd meg a szenvedők 

viseljék a végnélkülinek tűnő változást,
hogy legyen bátorságuk szembenézni

Adj nekik bizalmat, hogy higgyenek abban, 
ami lehetséges, és bölcsességet, 

Adj nekik hitet, hogy mindenkor 
hogy elfogadják azt, amire nincs megoldás.

Ha a Szentírást olvassuk, érde-

kes jelenséget fedezhetünk fel a 

böjtről. Azok az emberek, akik 

Istennel találkozni akartak, a 

találkozás előtt nagyon sokszor 

böjtöltek. Néhány példa erre: 

az Ószövetségben Mózes negy-

ven napig böjtölt a Sínai-he-

gyen, mielőtt találkozott az Úr-

ral, és a törvényt megkapta. Dá-

niel próféta három napig böj-

tölt, azért hogy Istentől magya-

Nagyböjtben érdemes elgon-

dolkodnunk a böjt lelki és er-

kölcsi értékein. Mit jelent a 

böjt a mai ember számára, 

hogyan tudja annak mélyebb 

értelmét újra felfedezni, hét-

köznapjaiban megélni? 

rázatot kapjon az álmára, és an-

nak üzenetét továbbadja. 

 Ha az Újszövetséget nézzük, 

abban is sok példát találhatunk 

a böjtre: Lukács evangélista sze-

rint Anna próféta asszony böj-

tölt, mielőtt felismerte Isten kül-

döttét, és a szinoptikus evangé-

liumokból azt is tudjuk, hogy 

maga Jézus is böjtölt, amikor 

megkezdte messiási működést. 

 Miért böjtöltek ezek az em-

berek, és miért böjtölt Jézus? 

Nem azért, hogy sanyargassák 

önmagukat, hanem azért, hogy 

érzékenyebbé váljanak Isten sza-

vának befogadására.

 A tapasztalat ugyanis az, hogy 

ha az ember böjtöl, tehát ha ke-

vesebbet eszik, kevesebbet be-

 Ha azonban állandóan tele-

eszi magát, ha állandóan beszél, 

ha állandó zajban él, ezekre a 

néha nem harsány, de nagyon 

fontos jelzésekre már nem tud 

odafigyelni. Az is mondhat-

nánk, hogy a böjt a szív látását, 

hallását érzékenyebbé teszi. A 

böjt lényege tehát nem az ön-

sanyargatás, hanem szívünknek 

érzékenyebbé tétele Isten és kör-

nyezetünk szavára, jelzéseire.

 Érdekes odafigyelnünk arra, 

hogy mit mond a böjt közösségi 

szél, megválogatja azt, hogy mi-

vel foglalkozik, érzékenyebbé 

válik a mélyebb dolgokra. Job-

ban oda tud figyelni Isten sza-

vára, és jobban oda tud figyelni 

az emberek gondjaira is. 

Hogyan böjtöljünk?
Dr. Beran Ferenc atya elmélkedése a böjtről
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André Bessette a kis út szentje – nem volt 

rendalapító, nagy teológus, de még pappá 

sem szentelték. Portás volt, aki Istenbe ka-

paszkodott, amikor nem találta a helyét a vi-

lágban. 

 Kilencéves volt, amikor elvesztette édesapját, 

aki ács volt, ám mivel éppen munka nélkül ma-

radt, favágást vállalt, és egy balesetben egy fatörzs 

összezúzta. Édesanyja nem bírta sokáig egyedül a 

tíz gyerek nevelését, és három év múlva meghalt.

André Bessette francia-kanadai munkáscsaládba 

született 1845. augusztus 9-én a Québec tarto-

mányban lévő Mont-Saint-Grégoire-ban. Születé-

sekor olyan gyengének tűnt, hogy még aznap 

megkeresztelték: az Alfred nevet kapta. Egészsége 

egész életében törékeny maradt. 

 Az akkor tizenkét esztendős André árvaként 

egy farmra került cselédnek. Gyenge egészsége 

miatt azonban nem bírta a nehéz munkát, és el-

küldték. Kézről kézre járt – volt cipész, pék, ko-

vács, gyári munkás, de sehol nem voltak vele meg-

elégedve.

Szent József portása: Szent André Bessette
Forrás: saint-joseph.org

hatásáról, elsősorban a békéről 

Nagy Szent Vazul, az első szer-

zetesrend megalapítója: „Ha a 

népek, amikor vitás kérdéseiket 

rendezik, elfogadnák a böjt ta-

nácsát, többé semmi nem aka-

dályozhatná meg, hogy tökéle-

tes béke uralkodjék a világon; a 

népek nem kelnének föl többé 

egymás ellen, a hadseregek sem 

szabdalnák egymást. Nem lesel-

kednének útonállók a félreeső 

utakon, a városokban nem vol-

na többé jelentgetés, és a tenge-

ren nem lennének kalózok. Ha 

egész életünket a böjt szabá-

lyozná, nem volna ennyi nyögés 

és sóhajtozás. A böjt mindenkit 

megtanítana arra, hogy hagyjon 

föl a pénz és a fölösleges dolgok 

szeretetével – és általában az 

ellenségeskedésre való hajlam-

mal.”

 Sajnos sokszor úgy böjtölünk, 

hogy nem válik a javunkra. Nem 

eszünk, és ingerültté válunk, má-

sokat megsértünk. Nem leszünk 

tőle gazdagabbak. Alig várjuk, 

hogy befejeződjön, és szala-

dunk a jégszekrényhez, hogy ki-

 Mit üzen számunkra a görög 

egyházatya? A böjt valóban a 

közösség javát szolgálja? A böj-

tölés közben valóban jobban 

odafigyelünk egymásra? Fölfe-

dezzük azt, hogy a másiknak 

milyen gondja és problémája 

van? Képesek vagyunk arra, 

hogy odamenjünk a másikhoz, 

és bocsánatot kérjünk tőle? Böj-

tölés közben legyőzzük-e előíté-

leteinket? A böjtölés közben 

adakozóbbak vagyunk mások-

kal? Összefoglalva: a böjt gaz-

dagodásunkat és közösségeink 

gazdagodását szolgálja?

 Ezek a tapasztalatok arra fi-

gyelmeztetnek minket: úgy böj-

töljünk, hogy ne magunkra, éh-

ségünkre, hanem Istenre és egy-

másra figyeljünk. Mélyüljön el 

az imaéletünk, mélyüljenek el 

emberi kapcsolataink. A nagy-

böjt valóban lelki gazdagodá-

sunkat szolgálja.

vegyünk belőle valamit. Egyik 

ismerősöm mesélte, hogy tavaly 

megvárta az éjfélt, és gyorsan 

evett valami finomat, aztán meg-

könnyebbült. 

 Vagy úgy végzünk önmegta-

gadásokat, hogy abból sportot 

csinálunk, vagy úgy, hogy má-

sok előtt kérkedünk? – Ahogy 

tették a farizeusok az evangé-

liumban. Nem vált a javukra. 

Gőgösök lettek, és a nép is el-

fordult tőlük. Nem is kapnak 

érte jutalmat a mennyei Atyától.
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 Megismerkedett a Keresztes Kongregációval, és 

hogy végre menedéket találjon valahol, huszonöt 

évesen felvételét kérte a rendbe mint laikus test-

vér. Ekkor vette fel az André nevet. Tudták róla, 

hogy nem elhivatottságból jelentkezett – a rendi 

testvérek tanítással foglalkoztak ugyanis, ő pedig 

még írni-olvasni sem tudott –, ugyanakkor mély 

imádságos lelkületről és őszinte Isten felé fordu-

lásról tett tanúságot. Édesapja emléke miatt kü-

lönösen tisztelte ács Szent Józsefet.

 Gyenge egészsége miatt azonban eltanácsolták 

a rendből is, ám ő fellebbezett a püspöknél. Végül 

1874-ben letette a szerzetesi fogadalmakat. And-

ré testvér a rend által fenntartott montreali Notre-

Dame College-ban kapott feladatot, mint portás. 

Idős korában sokszor viccelődött: „A noviciátus 

végén az elöljáróim ajtót mutattak nekem, és én 

ott maradtam negyven évig.”

 Gyerekkorában megtapasztalta, milyen érzés 

betegként kiszolgáltatottnak lenni, ezért különös 

szeretettel fordult a szenvedők felé. Ha valaki meg-

betegedett az iskolában, meglátogatta, ápolta, 

virrasztott és imádkozott mellette, valamint meg-

kente a kezét azzal az olajjal, amelyet az iskola 

kápolnájának Szent József-oltárán égő lámpásból 

szerzett.

 Egyszer járvány tört ki a városban, és ő önként 

jelentkezett ápolónak. Egy betege sem halt meg. 

Ettől kezdve elterjedt róla, hogy gyógyító hatal-

mat kapott Istentől, és egy idő után tömegével 

érkeztek hozzá a segítséget kérők. Elöljárói kérdő-

re vonták, de azzal védekezett, hogy ő csupán 

imádkozik a betegekért, és Szent József közben-

járását kéri értük.

 Egyébként is mindig elutasította, ha valaki azt 

mondta, csodatévő ereje lenne. Ugyanakkor hűsé-

gesen kitartott a betegek szolgálatában – látogatta 

őket otthonaikban, és mindenkiért imádkozott, 

aki csak kérte. Évente körülbelül nyolcvanezer le-

vél érkezett hozzá ilyen kéréssel.

 1904-ben felkereste Montreal érsekét, hogy sze-

retne egy templomot építeni Szent József tiszte-

letére a Mont Royal nyugati lejtőjén. Az érsek 

engedélyt adott, de pénzt nem. André testvér ek-

kor gyűjtésbe kezdett: hajvágást vállalt az iskola 

diákjainál, és cserébe adományokat kért. Egy év 

alatt csak kétszáz dollár jött össze, de ez nem 

szegte kedvét, és felépítette azt, ami futotta a 

pénzből: egy szerény fakápolnát. Az adományok 

pedig hirtelen megsokszorozódtak, hiszen idővel 

a gyógyulást kérők is segítettek.

 André testvér 1937. január 6-án hunyt el. Már 

nem érte meg, de 1939-re elkészült a Szent Jó-

zsef-oratórium. Ez Kanada legnagyobb temploma 

és nemzeti kegyhelye. II. János Pál pápa, aki 

1982-ben boldoggá avatta André testvért, elis-

merte, hogy számos csodás gyógyulás történt itt. 

André Bessette-et 2010. október 17-én avatta 

szentté XVI. Benedek.
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TÚRMEZEI ERZSÉBET: 

Ámon, az ács

Két szálfát hoztak Ámon udvarára

és szólt a főpap: „Ámon, jól figyelj:

Kereszt legyen. Ne félj! Meglesz az ára.

Durva, nehéz… Ne faragj rajt' sokat.

Sürgős.” És Ámon munkához fogott.

Fejszecsapások hullottak a fára.

Akkor hajnalodott.

Felkelt az asszony is, a gyermek is.

„Édesapám, milyen két furcsa fa.

Mi lesz belőle?” „Eriggy Salomé,

ne is kérdezd!”– döbben föl az apa

Kis Salomé vidáman elszalad.

Milyen erős a nemrég béna láb!

De jó is volt Jézushoz vinni őt,

követve szívük halk sugallatát.

Csodálatos volt az a pillanat!

És két pribék cipeli már tova.

„Hová, emberek? Csak azt, hogy hova

kinek? Szóljatok! Két kérges kezem

keresztet, mást mindennap annyit ácsolt,

de soha semmit ilyen nehezen!”

„Eh, valami hamis próféta volt.

Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.

Nem emlékszel rá?” „Jaj! emlékezem.”

„Ámon, vidd már a pénzt. Kell a kereszt.

Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.

Ha igazán Isten fia, ne félj,

Ámon dolgozik. Készül a kereszt.

Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?

Valami gyilkos, lator, lázadó

nyomorult emberteste függ le rajt.

Akárkié, annak nem hirdetett

bocsánatot szelíd Názáreti,

mint őneki.

A kis Salomé sírva jő megint:

„Édesapám, ne ácsold azt a fát,

valami úgy fáj a szívem körül.”

Ámon, az ács, verejtéket törül.

majd leszáll róla a Názáreti.

Őrajta lesz, nem a te válladon.”

Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog

szünettelen: „Nem adom. Nem adom.”

„Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?

Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.

Ma az ács fia, holnap meg az ács.”

„Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet.

Énrám sújtson le ostor, kalapács!

Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.

A gyermekemet gyógyította meg!

Ha vért akartok, itt van az enyém!”

„Elég volt, Ámon. Vidd a pénzedet.”
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A Szűzanya 2022. február 25-i üzenete 

Medjugorjéban

Drága gyermekek! Veletek vagyok és együtt 
imádkozunk. Kicsi gyermekeim, imáitokkal 
segítsetek nekem, hogy ne győzzön a sátán. 

Halálos ereje, a gyűlölet és a félelem 
meglátogatta a földet. Ezért, kicsi 

gyermekeim, térjetek vissza Istenhez és az 
imához, a böjthöz és a lemondáshoz, 

mindazokért, akik eltiportak, szegények és 
nincs hangjuk ebben az istentelen világban. 

Kicsi gyermekeim, ha nem tértek vissza 
Istenhez és parancsaihoz, nincs jövőtök. 

Azért küldött engem hozzátok, hogy 
vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy 

válaszoltatok hívásomra.

Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, 
könyörögj értünk és az egész világért!

Ferenc és Testvérei 2022. március

Kavargó, lármás, gyülevész menet.

Látni akarnak, egymáson taposnak.

„Ni hogy' vérzik! Ni már megint verik!

Odanézzetek, már megint leroskad!”

Ki hederítne rá, hogy valaki

ott tördeli kezét a vad menetben:

„Nem az övé! Az enyém, az enyém!

Nekem adjátok! Az az én keresztem!”

Csak másnap reggel vetődik haza.

Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.

A nagy kereszt ott állt a Golgotán

s ő fenn maradt, hogy álmatlan virrasszon,

és faggassa a kereszt titkait,

a nagy keresztét… hiszen az övé volt…

ő ácsolta… Virrasztott végtelen,

míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.

Most hazajött. Az asszony is remeg.

Egymásra néznek; sír bennük a bánat.

Szívükbe hasít az a kacagó,

boldog gyermekhang. Szegény Salomé,

szegény, ó mit se sejt. „Édesapám,

Ámon sötét szeme látóra tágul:

„Királyi széket… faragtam neki…

és uralkodik az egész világon?

Királyi szék lesz véres keresztfábul…

A te váltságod az Ő vére, Ámon.

Igen, kis Salomém, egyetlen lányom,

gyönyörű álmod volt: próféta-álom!”

álmomba' láttam ám édesapámat!

Ékes királyi széket faragott

két nagy-nagy fábul. S az Úr Jézus ráült.

Koronája volt. De egész olyan volt,

mint mikor meggyógyította a lábom.

Fényes angyalok álltak körülötte

és uralkodott az egész világon.

Édesapám, úgy-e gyönyörű álom?”
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Szent Ferenc:

Ősi ima Szent Józsefhez

Hirdetések

 • Szent József ünnepére készülve kilencedet kez-

dünk március 11-étől hétköznaponként 17.30-

kor, hétvégén 17 órakor.

 • Péntekenként bűnbánatunk jeléül nem eszünk 

húst, és imádságképpen 17 órakor keresztutat 

végzünk templomunkban. 

 • Nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunk-

ban fr. Horváth Achilles ofm budai házfőnök, 

március 25-én, pénteken és 26-án, szombaton a 

18 órás szentmisében, valamint 27-én, vasárnap a 

9.30-as szentmise keretében.

(Úgy tartják, hogy ezt az imát a mi Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus 

születése után az 50. évben találták. A pápa 1505 – ben küldte Károly 

császárnak mielőtt csatába ment volna. Bárki, aki elolvassa ezt az imát, vagy 

hallja, vagy magánál tartja, soha nem hal meg hirtelen halálban, nem fullad 

meg, és méreg nem hat rá; sem az ellenség kezébe nem esik, semmilyen tűz el nem 

égeti, sem túlerővel nem találkozik a csatában. Mond kilenc reggelen keresztül,                   

bármiért amire vágysz. Sohasem fog cserben hagyni.)

Ó, Szent József, sosem fáradok el rólad elmélkedni, arról 

ahogy Jézus alszik a karodban; Nem merek közeledni, 

miközben a szívetek oly közel van egymáshoz.        

Szorítsd őt magadhoz szorosan az én nevemben, csókold 

meg finoman a fejét helyettem, és kérd tőle,                

hogy viszonozza majd, amikor halálom órájában utolsó 

lélegzetemet veszem. Szent József, a távozó lelkek 

védőszentje, imádkozz értem. Ámen.

Szent József, akinek a védelme oly nagy, oly erős,          

oly gyorsan eljut az Isten trónja elé, én felajánlom neked 

minden kérésemet és vágyamat.

Szent József, segíts nekem közbenjárásod által, szerezd 

meg nekem Fiad minden lelki áldását, Jézus Krisztus,       

a mi Urunk által. Azért, hogy itt lent, a te mennyei erőd 

alatt lévőkkel foglalkozhassak, felajánlhassam 

hálaadásomat és hódolatomat a hőn szeretett Atyánknak.


