
Dzień 1: Dlaczego zawierzenie się Panu Jezusowi poprzez św. Józefa 

 

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle miejsca, co Józef, 
Jej oblubieniec. Moi poprzednicy – pisze papież Franciszek - pogłębili orędzie zawarte w kilku danych 
przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: bł. Pius IX 
ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego», czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», 
a św. Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela». Ludzie przyzywają go jako «Patrona Dobrej Śmierci». 

Dlatego też, w 150-tą rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX 8 grudnia 1870 r. Patronem Kościoła 
Katolickiego, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, 
tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” 
(por. Mt 12, 34). Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy 
doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wspierane przez zwykłe osoby – 
zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie 
ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii – są nimi 
lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, 
kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, 
którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. […] Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych 
nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, 
nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go 
pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, 
ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich.” Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który 
przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika 
i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci 
lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo 
uznania i wdzięczności. 
 

„Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, 
ale współodpowiedzialność.” Módl się dzisiaj za tych wszystkich, którzy jak św. Józef są robotnikami na 
„drugiej linii”. Niech św. Józef wyprasza dla nich potrzebne łaski. 

„Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, 
codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok 
i zachęcając do modlitwy”. Pomódl się za Twoich rodziców, dziadków, nauczycieli i katechetów. Podziękuj 
za ich mądrość wychowawczą i cierpliwość. 

„Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich.” Ofiaruj swoją modlitwę za 
tych, którzy są cichymi robotnikami w Winnicy Pańskiej i wypraszają dla całego świata potrzebne łaski. 

Módl się o to, aby Twoje „usta wyrażały to, co obfituje w sercu” (por. Mt 12, 34) 
Ogłoś w swoim sercu św. Józefa patronem na dzisiejsze czasy, bo jak mówi papież Franciszek: 

„Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej 
obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. 

 
Powitajmy św. Józefa: 
 
Witaj, Opiekunie Odkupiciela 
i Oblubieńcze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 
Tobie zaufała Maryja; 
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam 
i prowadź nas na drodze życia. 
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 
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