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ŚW. JÓZEF POMAGAJĄCY W POWOŁANIU – 

na podstawie Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Patris Corde”

Wstęp

„Kogo mam posłać? Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8)

Bóg mówi do człowieka w każdym czasie. Mówi również dziś, tu i teraz: Kogo mam posłać?
Z pewnością zapytasz, czy aby na pewno mówi Bóg do mnie. Tak mówi do każdego z nas. Jak mówił
do Izajasza, jak mówił do Józefa w jego trudnym momencie rozeznania powołania: „Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę”. Zapraszamy więc do odpowiedzi Panu Bogu poprzez nasze powołanie tu
 i teraz. Propozycja odpowiedzi na to powołanie będą comiesięczne rozważania o powołaniu Józefa,
który z ojcowskim sercem pokochał swojego syna i swą małżonkę Maryję – jak czytamy w Liście
Apostolskim papieża Franciszka „Patris cordis”. Ów list będzie punktem wyjścia naszych rozważań
o powołaniu i jak naśladować tego, który miał twórczą odwagę. Zapraszamy na wspólną podróż.
Wszystkie rozważanie i wszelkie informacje o powołaniu znajdziesz na www.jozefici.pl a wszelkie
pytania prosimy przesłać na adres zgromadzenie@jozefici.pl lub telefonicznie:510299609.

1. Ojciec umiłowany

a. „Św. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że „uczynił
ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią
odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej
Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy;
przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z
siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi,
wzrastającemu w jego domu” (…). Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św.
Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański (…)” (Patris
corde, List Apostolski papieża Franciszka, pkt. 1).

b. rozważanie
wersja dłuższa

Św. Józef kochający ojciec 

W Liście Apostolskim Patris corde, papież Franciszek potwierdza, że “wszyscy mogą
znaleźć w św. Józefie – człowieka, który przechodzi nieuważony, człowieku codziennej
obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych.
Św. Józef przypomina nam, że wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub „na drugiej linii” mają
wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”. Aby przedstawić profil tego świętego
Patriarchy papież Franciszek w swoim liście przedstawia siedem tytułów, które rozświetlały
życie tego świętego i które odnoszą się do życia każdego chrześcijanina.
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Pierwszym tytułem i atrybutem św. Józefa jest tytuł kochającego ojca; prerogatywa ta
oznacza, że żaden inny święty po Maryi nie zajmował tak ważnej pozycji w nauczaniu
Kościoła. Jego wielkość polega na tym, że był mężem Maryi i ojcem Jezusa. Jako ojciec
Jezusa, poświęcił całe swoje życie na rzecz służby i ofiarował samego siebie na rzecz
realizacji planu zbawczego Boga, i nigdy to zadanie nie zostało pominięte w józefologii1 

i w sercach wiernych. 

Te wyrazy troski i miłości wobec jego misji ojcowskiej, która była niezbędna w planie
Bożym, zaowocowały na pierwszym miejscu refleksją teologiczną, która zawsze podkreślała,
że Bóg wybrał ojca dla swojego Syna i jemu powierzył misję sługi zbawienia. W ten sposób
św. Józef staje się kochającym ojcem; w sposób szczególny kochanym przez Boga, kochany
przez Kościół i wiernych. Rzeczywiście miejsce Józefa w planie Bożym wchodzi całkowicie
w historyczną rzeczywistość człowieczeństwa Jezusa, który potrzebował jego ojcostwa.

Za taką misją powierzoną mu przez Boga, Józef jest kochającym ojcem dla Boga, jak
potwierdza to św. Bernard2 w jednej ze swoich homilii: “Bóg znalazł Józefa zgodnie z jego

sercem i zawierza mu z pełną ufnością najbardziej tajemniczą i świętą tajemnicę swojego
serca. Ujawnił to w ciemnościach i tajemnicy swojej mądrości, dając mu poznać tajemnicę
nieznaną wszystkim książętom tego świata”. Możemy powiedzieć, że jego miejsce w sercu
kochającego Boga polega na tym, że powierzono mu tajemnicę której spełnienia oczekiwał
dom Izraela i jak mówił św. Jan Paweł II: “zostało mu powierzone wszystko to co zależy od
wypełnienia tej tajemnicy w dziejach ludu Bożego”. 

Józef jest kochanym przez Boga, ponieważ Bóg powierzył mu swojego Syna, aby poprzez
sprawowanie swoich zadań ojcowskich, gdzie może był jedynym człowiekiem na świecie,
oprócz oczywiście Maryi, oddał Jezusowi całą swoją ojcowską troskę w taki sposób, że jego
ojcowska miłość miała wpływ na miłość synowską Jezusa, doświadczając w ten sposób
bardzo głębokiej relacji ze Zbawicielem. Rzeczywiście św. Paweł VI potwierdza, że “św.
Józef jest obrazem Ewangelii, w której Jezus w momencie opuszczania stolarni w Nazarecie,
rozpoczął swoją misję prorocką i nauczycielską, głosząc jako program wybawienie
ludzkości”, to znaczy, że ten umiłowany ojciec głęboko wpłynął na życie Jezusa a także
wpłynął na jego pracę misyjną jako głosiciel Dobrej Nowiny.

Św. Józef jest kochającym ojcem, ponieważ Bóg ofiarował mu łaskę, tego “co wielu
proroków chciało usłyszeć a nie usłyszeli; a on nie tylko go widział, słuchał go, ale również
mógł go nieść w swoich ramionach, prowadził go w jego pierwszych krokach, obejmował go,
całował, troszczył się o niego”. Św. Józef jest kochającym ojcem, ponieważ był całkowicie
zjednoczony z Jezusem i Maryją, stąd też uczestniczył w sposób szczególny w zbawieniu
ludzkości. 

1� Teologiczna refeksja o św. Józefe

2� Bernard z Clairvaux, zakonnik cysterski (1090-1153), doktor Kościoła, flozof
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Św. Józef jest kochającym ojcem gdyż jak nauczał papież Leon XIII, Bóg go wybrał “jako
męża Maryi, i nie dał jej Józefa tylko jako towarzysza życia, świadka jej dziewictwa,
opiekuna jej czystości, ale również poprzez małżeństwo dał uczestniczyć w jego wyjątkowej
godności”. Św. Józef jest kochającym ojcem, ponieważ w towarzystwie swojej małżonki,
przewyższył wszystkich Świętych, aniołów w łasce i chwale, będąc najbardziej kochanym
przez Boga świętym. Najbardziej kochającym ponieważ, stał najbliżej i był zjednoczony
z naszym Zbawicielem i Maryją swoją małżonką i uczestniczył najbardziej ze wszystkich
świętych w jego świętości. Św. Józef jest kochającym ojcem ponieważ, nie ma innego niż on,
który w towarzystwie Maryi został przeznaczony do troski, opieki, wychowania
człowieczeństwa w Chrystusie. 

Papież Franciszek potwierdza, że św. Józef jest kochającym ojcem, ponieważ jest ojcem
który od zawsze był kochany przez lud chrześcijański, świadczy o tym fakt, że wiele
kościołów na całym świecie jest dedykowanych jemu; również powstało wiele zgromadzeń
zakonnych, stowarzyszeń, grup kościelnych, które wzorują się na jego duchowości i noszą
jego imię, jak również jest wiele przedmiotów świętych przedstawiających naszego świętego.
“Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła
go jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie
łaski, o które prosiła; zainspirowana swoim doświadczeniem, Święta zachęcała  innych do tej
pobożność” (Patris corde, pkt 1). Motyw o którym wspomniał papież Franciszek skłania nas
do stwierdzenia, że św. Józef miał głęboki wpływ na pobożność ludową, głoszenia kazań,
interpretację Ojców i pisarzy kościelnych lub wyrażanie myśli Bożej w sztuce i w liturgii.

Pobożność względem św. Józefa rozwijała się na przestrzeni wieków a kulminacją było
ogłoszenie św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego; jest obecny w Magisterium Kościoła
poprzez różne dokumenty wśród nich należy wymienić Adhortację apostolską Redemptoris
Custos św. Jana Pawła II i List Apostolski Patris corde papieża Franciszka; ale jeszcze dzisiaj
jak pisał św. Jan Paweł II “mamy powody, aby polecić każdemu człowiekowi św. Józefa”.
Stąd aktualność pobożności w stosunku do św. Józefa realizuje się w zaproszeniu do kochania
Jezusa ze wszystkich sił, a w sposób szczególny bezwarunkową miłością względem woli
Bożej. 

Staje się rzeczą niemożliwą, aby w kilku słowach napisać o rozważaniach pisarzy
pochodzących z Ameryki Łacińskiej3, czy Ojców Kościoła a przede wszystkim nieżyjącego

już Oblata św. Józefa o. Stramare osj, nawet gdybyśmy mieli je tylko cytować. Św. Józef
przez wieki był ojcem kochającym w sercach wiernych i kontynuuje tą misję, również
poprzez wysiłek poznania go lepiej co dokonywało się w ostatnich 70 latach poprzez
inicjatywy rozwinięto temat św. Józefa poprzez stworzone Centra Studiów Józefologicznych,
Sympozja, Kongresy itd.

3� Autor wymienia tutaj takich pisarzy jak: Caetano, Suarez, Francesco de Sales, Alápide, Isolani, Gerson, Cartagena, 

Lépcier, Gauthier
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Ten szacunek dla naszego kochającego ojca rozprzestrzenił się na cały świat poprzez
liczne Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Apostolskich, które noszą jego imię,
których jest ich prawie 200, i rozszerzyły swoją aktywność na cały świat, poświęcając się
różnym działaniom takim jak wychowanie religijnym młodzieży, a wśród nich są Oblaci św.
Józefa lub Józefici Murialdo zajmujący się pracującą młodzieżą. Oprócz tych zgromadzeń
męskich i żeńskich powstały Stowarzyszenia, Bractwa i Instytutu, które noszą imię naszego
świętego. Wszystko to ukazuję, że jest dla nas kochającym ojcem. Trzeba również dodać
liczna państwa, miasta, diecezje, miejsca, osoby  które są poświęcone naszemu Świętemu.

Św. Józef jest kochającym ojcem dla nieskończonej liczby świętych, jak Franciszek Salez4,

który zadeklarował, że św. Józef “jest świętym mojego serca, ojcem mojego życia i moją
miłością”. Św. Leonardo da Porto Maurizio5, wielki czciciel św. Józefa, radził chrześcijanom:

“Cieszcie się pobożni czciciele św. Józefa, ponieważ raj jest blisko was; schody, które
prowadzą do niego mają trzy stopnie: Jezus, Maryja, Józef. W jaki sposób wchodzisz
i schodzisz po tych stopniach: kiedy wchodzisz, to wszystkie twoje prośby trafiają w ręce św.
Józefa; Józef przekazuje je Maryi a ona Jezusowi. Schodząc odpowiedzi wychodzą od Jezusa,
który przekazuje je swojej Matce Maryi a Maryja ofiaruje Józefowi. Jezus robi wszystko dla
Maryi, ponieważ jest jej dzieckiem; Maryja okrywa wszystko w swoim płaszczu matczynym,
a Józef może uczynić wszystko jako człowiek sprawiedliwy, mąż i ojciec". 

Nie możemy zapominać, że Józef jest kochającym ojcem dla Oblatów św. Józefa, poprzez
inicjatywę Ojca Założyciela św. Józefa Marello, który chciał, aby jego Zgromadzenie miało
Go za swojego patrona i przykład a w konsekwencji, aby jego członkowie byli nazywani
“Oblatami św. Józefa”, którzy jako Oblaci winni nauczyć się rozpowszechniać pobożność
w stosunki do tego świętego. Marello chciał, aby każdy zakonnik jego Zgromadzenia brał
inspirację z przykładu św. Józefa, który jako pierwszy na ziemi troszczył się o sprawy Jezusa.
Nauczał, że jego członkowie są wezwani do podążania za Boskim Mistrzem poprzez
zachowanie rad ewangelicznych i jako cel mają być ukryci i cisi w naśladowaniu tego
wielkiego przykładu życia ubogiego i prostego. Uczył swoich Oblatów, aby w swoim życiu
odtworzyli charakterystyczne cnoty św. Józefa takie jak zjednoczenie z Bogiem, pokora,
ukrytość, praca, troska o sprawy Jezusa.

Ta sama pobożność do kochającego ojca  w odniesieniu do św. Józefa była widoczna 
w wypowiedziach św. Pawła VI, który wzruszał się pokorą opiekuna Zbawiciela, mówiąc:
“Cóż bardziej pokornego, prostszego, milczącego, ukrytego może nam zaofiarować
Ewangelią ukazując Józefa blisko Maryi i Jezusa? Patrząc na świadectwo w Ewangelii, Józef
przedstawia się nam wyrazistymi rysami skrajnej pokory; skromny, ubogi, ukryty i mały
rodzimy pracownik, który nic nie ma szczególnego i nie zostawia w Ewangelii żadnego
swojego słowa”. 

4� Doktor Kościoła, biskup Genewy, założyciel zakonu wizytek, żył w latach 1567-1622

5� Włoski franciszkanin, żył w latach 1676-1751
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Rzeczywiście, papież Franciszek wspomina w swoim liście, że Teresa d'Avila
zaadoptowała św. Józefa jako swojego adwokata, orędownika i dodawała innym odwagi, aby
wszyscy wybrali Go za swojego Patrona. Teresa jest jedną z największych świętych, która
miała pobożność skierowaną do św. Józefa. Jeszcze jako młoda osoba w wieku 21 lat wstąpiła
do Karmelu a wieku lat 23 z powodu skrajnego ubóstwa ciężko zachorowała. Została
cudownie uzdrowiona, mówiąc, że jest to cud św. Józefa i od tego momentu zawierzyła mu
całe swoje życie. Po chorobie powie swoim siostrom: “widziałam bardzo jasno, że uzdrowił
mnie On, mój ojciec i orędownik, który cudownie mnie uzdrowił i ocalił moją duszę. Jego
pomoc przyniosła mi wiele dobra, które nawet nie prosiłam”. Dla niej św. Józef był mistrzem
modlitwy i radziła wiernym mówiąc, że: “Kto nie ma mistrza modlitwy, niech weźmie go
jako przewodnika a z pewnością nigdy się nie zawiedzie”. 

 
Ukochany ojciec św. Józef jest rzeczywiście tym świętym “dyskretnym, ukrytym

w codziennej obecności”; zyskał wielki przywilej bycia miłosiernym pośrednikiem u Boga,
jak definiował Pius IX w swoich dokumentach. Jemu cała nasza chwała a on jest dla nas
kochającym ojcem.

Pytania do własnej medytacji 

1- Jak ukazać miłość do św. Józefa w naszym życiu i w naszym powołaniu? 

2- Czy możemy wskazać niektóre środki konkretne dzięki którym św. Józef stanie się
bardziej kochanym i znanym wśród wierzących XXI wieku? 

3- Wyrażenie miłości Jezusa do Józefa wyrażało się także w jego czynach podczas
posługi, które odzwierciedlają to czego doświadczył od swojego ojca (w/g nauczania św.
Pawła VI); jak możemy ukazać ową miłość w naszych codziennych relacjach z drugim
człowiekiem?  

- O. José Antonio Bertolin osj 

(tł. ks.roman osj)

Zadanie na miesiąc

Przeczytam:

 drugi rozdział Ewangelii św. Łukasza, pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza 

  podczas wieczornej modlitwy odmówię modlitwę zaproponowaną przez papieża
Franciszka w Patris corde:
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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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