
Dzieo 10: Światło Patriarchów 

 

Ojciec z twórczą odwagą. 

„Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to 

znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodad jeszcze 

jedną ważną cechę: twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W 

obliczu trudności można bowiem zatrzymad się i zejśd z pola walki, lub jakoś coś wymyślid. Czasami to właśnie 

trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. 

Wiele razy, czytając «Ewangelie dzieciostwa», zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał 

bezpośrednio i wyraźnie. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego 

Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym «cudem», dzięki któremu Bóg ocala Dziecię 

i Jego Matkę. Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie 

znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzid, przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak 

najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu 

zagrożenia ze strony Heroda, który chce zabid Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by 

bronid Dziecięcia, i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu (por. Mt 2, 13-14). 

Czytając powierzchownie te opisy, zawsze odnosimy wrażenie, że świat jest na łasce silnych  

i możnych, ale «dobra nowina» Ewangelii polega na ukazaniu, iż pomimo despotyzmu i przemocy władców 

ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by zrealizowad swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje się 

byd zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalid to, co się liczy, pod 

warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcid problem w 

szansę, pokładając zawsze ufnośd w Opatrzności.” 
List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia  

Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 

8 grudnia 2020 roku 

Przez wstawiennictwo św. Józefa poproś o wewnętrzne uzdrowienie; o przyjęcie własnej historii, to 

znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybrałeś w swoim życiu a pojawiło się jak niechciany 

podarunek;  

Poproś ze św. Józefem o to, abyś, kiedy pojawią się problemy, nie schodził z pola walki poprzez 

unikanie trudności.  

„Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet 

nie mieliśmy pojęcia”. Módl się wraz z Opiekunem Jezusa o wyzwolenie w Twoim sercu takich możliwości 

rozwiązywania problemów, o których teraz nie masz pojęcia. 

„Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on 

prawdziwym «cudem», dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa ufając w twórczą odwagę 

tego człowieka, […].” Wypraszaj u Boga dar twórczej odwagi, kiedy nie można już działad według utartych 

schematów. 

 

Powitajmy św. Józefa 

 

Witaj, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieocze 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 broo nas od wszelkiego zła. Amen.



 


