Elmélkedés: Szent József méltósága az égben
1. Mennyei Atyám, tudom, hogy isteni tekinteted szemléli most lelkemet és kegyesen
nézed áhítatomat. Jöjj segítségemre megvilágosító kegyelmeddel és add, hogy mai
elmélkedésem alapján megismerjem és nagyra becsüljem szent Józsefnek égi
méltóságát.
2. A Vatikán egyik termének falára a Szeplőtelen Fogantatás hittételének ünnepélyes
kihirdetését festette le egy művész. Amikor készen volt munkájával, bemutatta a
pápának. IX. Pius érdeklődve szemlélte a képet. Alul a pápa és a kihirdetésen
jelenlévő méltóságok voltak láthatók, fölül a megnyílt eget ábrázolta a művész,
közepén az Úr Jézussal, közben az angyalok és Szentek seregével. A pápa hirtelen
e kérdéssel fordult a festőhöz: „És Szent Józsefet hová rajzoltad?” A művész oda
mutatott a szentek seregére, akik között látható volt Szent József alakja is. IX. Pius
megcsóválta a fejét: „Szent Józsefnek nem ott van a helye, hanem itt” – mondotta és
Jézus mellé mutatott. Azután hozzátette: „József, Jézus és Mária mellett élt a földön,
Jézus és Mária közelében van az égben is!” A képet, alkotója kijavította és Szent
József alakját Üdvözítője mellé rajzolta.
3. A pápa szava szemléltetően tárja elénk Szent József égi méltóságát. Jézushoz és
Szent Anyjához közelebb áll minden embernél az örök dicsőségben is és annak
fénye mindenkinél jobban besugározza őt. Isten rendelése és a maga alázatos

szeretete kapcsolta Jézushoz. Jézusnak nevelőatyja volt. Erre a nagy méltóságra a
Mindenható választotta ki őt, Jézusnak táplálója, földi gondozója, gyermekségében
oltalmazója volt. Mennyi szeretetet, gyengédséget, munkát és nélkülözést tanúsított!
Üdvözítőnk is hálás szeretetével vonzódott hozzá és az Ő isteni hatalma
közelségével viszonozta azt a szeretetet, amely földi életében közvetlenül mellette
lángolt.
4. Milyen világos és megcáfolhatatlan ez az igazság. Szent József Jézus közelében
van az égben, mert Isten akaratából és szíve szeretetével mellette élt a földön. De ha
közelében van, akkor szava hatalmas és közbenjárása hathatós. Hiszem ezt és el
nem felejtem! Hiszem, hogy Szent József valamennyi szent előtt kedves az Úr
Jézusnak! Hiszem, hogy ennek következtében könyörgő közbenjárása hathatós.
5.
Könyörgés.
Úristen, ki Szent Józsefet az égi dicsőségben magas méltóságra emelted, esdve
kérlek, közbenjárására hallgasd meg alázatos könyörgésemet.
Szent József, ki a mennyek boldogságát szeretett Jézusod közelében élvezed,
hathatós pártfogásoddal vedd oltalmadba és terjeszd Isten elé kérésemet.
Szent József litániája
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária, *Könyörögj érettünk!
Szent József,
Dávid nemes sarja,
Pátriárkák fénye,
Isten Anyjának jegyese,
A Szent Szűz tisztaságos őre,
Isten Fiának nevelőatyja,

Krisztus gondviselő oltalmazója,
A szent család feje,
Igazságos József,
Tisztaságos József,
Nagyokosságú József,
Erőslelkű József,
Hűséges József,
Béketűrés példaképe,
Szegénység kedvelője,
Munkások példaképe,
A házasélet dísze,
Szűzek őre,
Családok támasza,
Ínségesek vigasztalója,
Betegek reménye,
Haldoklók pártfogója,
Gonosz szellemek réme,
Az Anyaszentegyház védőszentje,
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!
V. Háza urául rendelte őt!
F. És egész országának vezérévé.
Könyörögjünk!
Úristen, ki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyádnak jegyeséül
választottad: add kérünk, hogy akit e földön pártfogónak tisztelünk, közbenjárónk
legyen a mennyben. Aki élsz és uralkodol Isten örökkön-örökké. Ámen.

______________________

Imák Szent Józsefhez
Szent József Atyánk!
Te jóságos vagy. Még senki sem könyörgött hiába hozzád.
Tárt karokkal fogadsz mindenkit, aki fájdalmaiban hozzád esedezik.
Tekints könyörületesen az én nagy nyomorúságomra!
Te jól tudod, mily nehéz megpróbáltatás ért engem, mennyire szenvedek miatta.
Te ismered, milyen keservek gyötrik most szívemet.
Az ellentmondások tüzében kínlódva érzem,
hogy vétkeim miatt megérdemeltem e nehéz keresztet.
Teljes szívemből bánom minden bűnömet!
Kérlek téged, Szent József, járj közben értem Jézusnál,
mert téged szívesen meghallgat!

Te légy szószólóm!
A te kérésedet nem fogja visszautasítani, ha közbenjársz értettem.
Ezért bizalommal várom tőled, hogy nagy bajomban segítségemre siess.
Bensőséges alázattal kérlek téged, tekints reám, hallgasd meg szívem óhaját,
hallgasd meg kegyelmesen esdeklő imámat!

Szent József Atyánk!
Te szállást kerestél Szűzanyánknak Betlehemben,
segíts nekünk is szállást keresni a Szeretetlángnak az emberi szívekben.
Jóságos Szent József, áldj meg minket és kérd Szent Jegyesedet,
Nagyasszonyunkat,
árassza Szeretetlángja kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk
óráján. Amen.

Ima Szent Józsefhez
Szent József Atyám, hallgass meg!
Úgy nézek rád, mint gyermeked:
Mint j ó atyámban, úgy bízom.
Hisz jóság ragyog arcodon.
Szükségben Te is jól tudod,
Maga Isten így szólott:
'Bajban, Józsefhez menjetek,
O megvéd, megment titeket.'

Ég, s fold Urát egykoron,
Te hordoztad szent karodon.
Mária Fiát te vivéd,
S ringattad az örök Igét.

A gyermek Jézus hozzád jött,
Bajban csak neked könyörgött,
Védelmet, ruhát tőled kért
Hálás volt ital, s ételért.
Mária benned jó urát
Szerette minden időn át,
Védelme a te gondod volt,
Ha menekült, ha vándorolt.

Veszélyben angyal súgta meg,
Ha baj éri a gyereket,
Hogy jókor még és idején
Segíthess Isten gyermekén.

Élteden végig hűségben
Védted családod veszélyben,
Jézust és Anyját szüntelen,
E siralomnak völgyében.

Most sem, az égben - nem lehet,
Nem pihen ott sem j ó szíved.
Nem nyugszik ott sem jobb kezed,
Ha terád szorul gyermeked.

Szent volt, ki mondta ezeket:
'Segítőt lelhetsz eleget,
Ilyen vagy, olyan veszélyben,
De József segít mindenben.'

Szent Teréz, Jézus jegyese,
Benned így bízott remélve.
Én volnék csak egy magam,
Ki nem bízhatnék Atyámban?

Ki élet, s halál idején
Egyformán segít gyermekén.
Csak engem nem segítene meg
Szent József, a te j ó szíved?

Az én szükségem olyan nagy,
Hogy segítséged nem várhat!
Nem, j ó Atyám! Ha nem is ma,
Tudom, megsegítesz holnapra.

Megbízom benned, jól tudom,
Biztosan megsegítesz bajomon.
Maradj hát Atyám énvelem
Bánatban úgy mint örömben:
Tiéd vagyok és maradok,
Amíg az égbe nem jutok. Amen.

Szent József ima
Szent József, légy házunk ura,
kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet
egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat,
gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy vezérünk,
erényekben példaképünk.

Átadjuk e ház kulcsait,
oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros,
ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten-áldást,
minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak
és szeplőtlen Szűz Arádnak,
hogy családunk kicsiny háza
Názáretnek legyen mása. Amen.

Ima Szent József oltalmáért
Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.

Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet,
hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet,
természetes alázatosságot, nagy szeretetet
Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Amen.

Imádság Szent Józsefhez
Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Ima Szent Józsefhez
Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese,
Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk,
Részesíts minket atyai oltalmadban!
Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,
És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,
Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.
Ránk nehezedő gyötrelmünkben
Bizalommal fordulunk hozzád.
Méltóztass szerető oltalmadba venni,
Fontos és nehéz szükségletünket,
Ami annyira nyomaszt minket: 'itt említsük szükségletünket'
Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére
És jámbor szolgáid javára váljon.
Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,
Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:
'A Mennyben József inkább parancsol, mint kér',
Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.
Légy szószólónk Isteni Fiadnál,
Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője
És hűséges oltalmazója voltál.
Légy szószólónk Máriánál,
Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.
Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel
Nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.
Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod
Kívánságunkat, és megszabadítasz
Mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől,
Amely lelkünket elárasztja.

Szilárdan bízunk abban is,
Hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.
Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz,
Drága Szent József, esedezve kérünk,
Könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.
Borítsd ránk irgalmad köpenyét,
És áldj meg minket. Amen.
Szalézi Szent Ferenc

Ima a tisztaságért
Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz.
Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket,
hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk.
Tisztíts meg minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket.
Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük
azt a szeretetet, amelyre hívsz.
Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta,
de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz.
Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért
és különösen a fiatalok tisztaságáért.
Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy.
Szent József, a Te bátorságodat kérjük,
hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett.

Kérünk, segíts Jézussal való utunkon,
hogy megdicsőíthessük Istent testünkben,
és egy napon veletek legyünk a mennyben.
Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni.

Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig
Ő vezessen és bátorítson minket.
Szereteted Lelke kössön egybe minket,
hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád,
és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért.
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen.

Édesapák imája Szent Józsefhez
Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm
gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve
kérlek:
- Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.
- Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem,
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.
- Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani
amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.
- Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.

Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.
- Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel,
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.
- Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből
megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre,
igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket.
Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak
áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.
- Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben
úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg
törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék
gondviselő, atyai szeretetedet.
- Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra,
és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.
- Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint
szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon,
és unokáinkat vallásosan neveljék.
- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek,
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.
- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.
- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan,
lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.
Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát.
Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

