
DEKRÉTUM
A Ferenc pápa által  –  Szent József,  az  egyetemes Egyház védőszentjévé
nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett  Szent József Évre
szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése. (kivonat)

a  Teljes  búcsút  nyerhet  az,  aki  legalább  harminc  percen  keresztül
elmélkedik a Miatyánkról, illetve részt vesz egy olyan - legalább egy
napos  -  lelkigyakorlaton,  amely  tartalmaz  egy  elmélkedést  Szent
Józsefről.

b  Ezért mindazok,  akik Szent József példáját követve az irgalmasság
testi vagy lelki cselekedeteit gyakorolják, teljes búcsút nyerhetnek.

c  teljes  búcsú  nyerhető  a  rózsafüzérnek  a  családban,  illetve  a
házastárssal való imádkozása révén. 

d  Ezért mindazok elnyerhetik a teljes búcsút, akik saját tevékenységüket
naponta Szent József védelmére bízzák.  Illetve mindazok a hívek is,
akik a Názáreti Ácsmester közbenjárását kérve fohászkodnak azért,
hogy  minden  munkát  kereső  ember  megfelelően  el  tudjon
helyezkedni,  és  hogy  a  munka  mindenki  számára  nagyobb
méltóságnak örvendjen.

e  Teljes búcsút nyerhetnek azok a hívek, akik az üldözött Egyházért (ad
intra  et  ad  extra)  és  az  üldözés  bármely  formáját  szenvedő
keresztények helyzetének enyhüléséért fohászkodva elimádkozzák a
Szent József litániát (a latin rítusban);  akik  bármilyen jóváhagyott
imádságot vagy kegyes fohászt végeznek Szent József tiszteletére (pl.
Hozzád  menekülünk  szorongattatásainkban,  Szent  József! kezdetű
ima). Különösképpen március 19-én és május 1-jén, valamint a Szent
Család ünnepén, (avagy Szent József vasárnapján a bizánci hagyomány
szerint), illetve minden hónap 19-én, és minden szerdán, mely a latin
hagyományban Szent József emlékezetére ajánlott nap.

f   A  jelenlegi  egészségügyi  vészhelyzetben  a  teljes  búcsú  ajándéka
különösképpen  is  érvényes  az  idősek,  a  betegek,  a  haldoklók  és
mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket.
Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden
bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni
a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el otthonaikban, vagy
azon a helyen ahová kötve vannak, egy kegyes imádságot Szent József
a  betegek  vigasztalója  és  a  jó  halál  védőszentjének  tiszteletére,
bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.



Ferenc pápa imája a Szent Családhoz

„Jézus,  Mária  és  József,  bennetek  szemléljük  az  igaz  szeretet
csillogását, hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti  Szent  Család,  tedd  a  mi  családjainkat  is  a  megélt
közösség és az imádság helyévé, az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
Názáreti  Szent Család,  add,  hogy a  családoknak ne kelljen többé
megtapasztalniuk az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és  akiket  megbántottak  vagy  megbotránkoztattak  hamarosan
megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.
Názáreti  Szent  Család,  add,  hogy  mindenki  újra  tudatosítsa
magában,  hogy  a  család  szent  és  sérthetetlen,  Isten  tervének
ékköve.”

A Szent József-ima, ami soha nem hagy cserben

Ó, Szent József, ki oly nagy és erős védelmezőnk vagy, és kérésed
oly  gyorsan  jut  el  Isten  trónja  elé,  eléd  helyezem  minden
aggodalmamat és kívánságomat.

Ó,  Szent  József,  támogass  hathatós  közbenjárásoddal,  és  kérd
isteni Fiadtól, áldjon meg engem minden lelki ajándékkal, Krisztus,
a mi Urunk által,  hogy mennyei segítségedben részesedvén hálát
és hódolatot adhassak a legszeretőbb Édesapának.
Ó, Szent József, soha nem unom meg szemlélni, ahogy Jézus alszik
a  karodban;  közeledni  sem  merek,  amíg  Ő  alszik  a  szíveden.
Helyettem  is  öleld  át  szorosan,  adj  egy  csókot  a  fejére  a
nevemben,  és  kérd  meg,  hogy  viszonozza  a  csókot,  amikor  majd
utolsót  lélegzem.  Szent  József,  haldoklók  védőszentje,  imádkozz
értem! Ámen.

Imádság járványos időkben:
„Nagy bizalommal kérünk, Istenünk, add kegyelmedet, hogy ezen
járvány  idején  mi,  akik  áhítattal  fordulunk  hozzád,  a  járványok
védőszentje, Szent Rókus közbenjárását kérve megszabaduljunk a
járvány  halálos  veszedelmétől.  A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  által.
Ámen.”
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