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ist apostolski Papieża ukazuje aktualność postaci św.
Józefa dla „wzbudzenia miłości do tego wielkiego
Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego
wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego
zaangażowania”(Patris corde). Więc, „Wszyscy wierni,
poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa,
Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać
pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą
współczesny świat” (Dekret o Penitencjarii Apostolskiej
8.12.2020).
My, oblaci św. Józefa, musimy zaangażować się w
wykorzystanie naszych zasobów, zarówno ludzkich, jak i
strukturalnych, aby dostrzegać w Opiekunie Odkupiciela
„orędownika, podporę i przewodnika w trudnych chwilach”
(Patris corde, 1).
„W tym celu Rada Generalna powołała Komitet
Koordynacyjny, który rozpocznię współpracę między
współbraćmi zajmującymi się różnymi realiami i
posiadającymi różne umiejętności w dziedzinie teologicznej,
duszpasterskiej i społecznej. Głównym zadaniem Komitetu
jest zaangażowanie współbraci i wiernych, poprzez
propagowanie ogólnych inicjatyw oraz rozpowszechnianie
wiadomości i materiałów, za pośrednictwem środków
masowego przekazu i kanałów społecznościowych” (List
okólny z 6 stycznia 2021 r.).
Kalendarz ten jest efektem pracy Komitetu Koordynacyjnego
w Roku św. Józefa. Na spotkaniach internetowych w dniach
17 grudnia i 13 stycznia zgromadzili się wszyscy członkowie
komitetu.

San José
„Syn Wszechmogącego
Boga przychodzi na
świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się
tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony,
chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg
ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która
odnajduję w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić
Jej życie, ale który zawsze będzie troszczył o Nią i o
Dzieciątko. Zatem św. Józef nie może nie być
Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest
kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a
jednocześnie zacieśnione jest macierzyństwo
Maryi”
- Patris corde, 5
„Pójdźmy razem do św. Józefa i módlmy się za
siebie nawzajem, a nasz święty patron niech
uzyska od Boga wszelkie stosowne łaski”
- L 234
„Przed i po święcie św. Józefa w 1891 r.
Słyszymy w naszych uszach starożytne
wezwanie faraona: Idźcie do Józefa. Marello
czyni to wezwanie swoim i kieruje do swoich
dzieci, zapraszając ich do powiększenia
rodziny czcicieli św. Józefa. Również i my,
pomyślmy w tych dniach o wielkiej rodzinie
Józeficko Marelliańskiej i wszystkich
polecajmy św. Józefowi.”
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08 Wtorek
•
•
•

150-lecie patronatu św. Józefa
Papież Franciszek ogłasza Rok św. Józefa
Dekret Penitencjarii Apostolskiej

25 Piątek
"„Najpierw widzimy, jak Jezus rodzi się w tej
ciemnej i nędznej grocie w ubogim towarzystwie
Marii i Józefa. Wszystko jest nędzne, biedne,
smutne, i wszystko to sprawia, że nasze serce jest
smutne. Ale natychmiast pojawia się niebiańskie
światło, które przychodzi, aby oświetlić tę ciemną
grotę z wielkim blaskiem, a ogromne zastępy
anielskie przychodzą, aby oddać chwałę Słowu
Wcielonemu i śpiewać Gloria in excelsis Deo...”
- Nauczanie 13.1.89, p. 89

27 Niedziela

•

Odpust zupełny dla oblatów
Intencja modlitwy za prowincję
„święta Rodzina" (Italia sud)
„Św. Józef i Maryja razem tworzyli jedno serce,
ożywiane tym samym duchem, który był
duchem Jezusa”
– Nauczanie 15.3.89, s. 60
-2-

„Tak jak Bóg uczynił to z Maryją,
gdy objawił Jej swój plan zbawienia,
podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez
sny, które w Biblii,
jak i u wszystkich ludów starożytnych,
uważane były za jeden ze środków,
za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę.”
- Patris corde, 3

Piątek 01

„A Maryja? Bez Ciebie, najdroższa Matko, jak
moglibyśmy mieć serce, aby wyruszyć, biedne
dzieci, niezbadanymi ścieżkami?”
- L 26

-3-

06 Środa
„Pierwsi czciciele Dzieciątka Jezus:
Maryja i Józef”
- L 251

WYJAZD PIERWSZYCH OBLATÓW
DO PERU (1948)
Intencja modlitwy za Prowincję „Santo
Toribio de Mongrovejo”

13 Środa
• SPOTKANIE KOMITETU I PRZEDSTAWICIELI
PROWINCJI

23 Sobota

„Dzisiaj jest Święto Małżonków i prosimy
Świętych Małżonków Maryję i Józefa, aby byli
przykładem i wspierali nas na drodze świętości”
- Nauczanie 23.1.87., p. 319

-4-

„W nauczaniu Marello Święci Małżonkowie byli
przede wszystkim „przykładem i pomocą”do życia
wspólnotowego Braci św. Józefa i byli jednymi z
najbardziej obchodzonych świąt we wspólnocie.
Do tego pierwszego znaczenia dodaje się
obowiązek przedstawiania z coraz większą
pilnością Świętych Małżonków Maryi i Józefa jako
wzorów rodzin chrześcijańskich.”

Intencja modlitwy za prowincję „Świętych
Małżonków” (USA)
Początek dwuletniego okresu duchowości komunii
• Powierzenie Zgromadzenia św. Józefowi
• Odpust zupełny dla oblatów, oblatek i świeckich
Józeficko Marelliańskich
•

Wtorek 26
Oblaci św. Józefa narodzili się jako ukoronowanie marzenia św.
Józefa Marello, który próbował założyć obok męskiej gałęzi
zgromadzenie żeńskie o tej samej duchowości (Patrz O.
Dalmaso, Biografia Bł. Józefa Marello, str. 1134-1137). Jego
projekt został zablokowany przez nominację na biskupa, co
uniemożliwiło mu zrozumienie jego intuicji, ale oddał
wszystko z powrotem w ręce Boskiej Opatrzności (tamże). I tak
w 1994 roku na XIII Kapitule Generalnej Oblatów narodziły się
Oblatki św. Józefa i zostały sformalizowane jako żeńska gałąź
Zgromadzenia, „tak aby duchowość józeficko-marellińska
mogła być przeżywana także przez kobiety konsekrowane,
ubogacając Kościół tym darem uświęcenia i apostolstwa,
zainspirowanym od św. Józefa, Strażnika Odkupiciela"
(Postanowienie Kapituły, XX).
-5-

febrero 2021
SWIETY JÓSEF
„Święty Józef jest ojcem, który zawsze był
miłowany przez lud chrześcijański(…)” „Ufność
ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu „Ite
ad Ioseph”, które odwołuje się do czasu głodu w
Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on
odpowiedział: „Udajcie się do Józefa i, co on wam
powie, czyńcie” (Rdz 41, 55)”
- Patris Corde, 1
„Powierzmy się chwalebnemu św.
Józefowi, przewodnikowi i nauczycielowi
życia duchowego, wzorowi życia ukrytego.
On także znalazł się w takich samych
warunkach jak my w swoim życiu
rodzinnym, zawsze oddanym pracy i
utrzymaniu Rodziny. Naśladujmy go w
praktykowaniu tych ukrytych cnót i
wspólnych, które są tak miłe Bogu.”
- Nauczanie, 15.3.1889, p. 60.

To jest nasza duchowość.
Modlitwa osobista i wspólnotowa
• Konstytucje art. - modlitwa wspólnotowa
•
•

-6-

Wtorek 02
Dzień życia konsekrowanego
„Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z
siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej
ofiarności. Także w kapłaństwie i życiu
konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju
dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to
małżeńskie, czy to w celibacie, czy też w
dziewictwie, nie osiąga dojrzałości daru z siebie,
zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to
zamiast stawać się znakiem piękna i radości
miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i
frustrację.”
- Patris corde, 7
„Wstepujac do Zgromadzenia św. Józefa, trzeba
będzie wyrzec się świata i siebie samego,
całkowicie poświęcić się Bogu z zachowaniem Jego
świętych przykazań i praktyką rad
ewangelicznych, aby naśladować wzór św. życia
zakonnego, mając nieustannie przed oczami ten
Boski Wzór, który Ojciec Przedwieczny przez swoje
miłosierdzie chciał zesłać światu, aby uczył drogi
do Nieba.”
- Zasady 1892, 1

•
•

Konsekracja chrzcielna
Odnowa oddania się Bogu w profesjach zakonnych

-7-

13 Sobota

•
•

rocznica jego śmierci: Msza Święta i
spotkanie.
Program w Domu Generalnym
prezentowany i transmitowany przez
zoom o 15.00 w Rzymie

17 Środa
Dzień pokuty: post i
powstrzymanie się od mięsa
•

Rocznica święceń biskupich św. Józefa Marello
w kościele Niepokalanego Poczęcia przy via Veneto
w Rzymie, 1889

18 Czwartek

•

specjalne inicjatywy studyjne (31 dni - lub miesiąc
marca - poświęcone św. Józefowi o. Tarcisio
Stramare), modlitwa i miłość

-8-

“W marcu prosimy świętego Józefa o glebokie
zjednoczenie sie z Jezusem. Święty Józef jest
właścicielem domu w Nazarecie, a także moim i
naszego domu
- Nauczanie, 1.3.88, p. 186

São José
„Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego
co kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który
stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką
naszej niezdolności do zaakceptowania własnej
słabości, własnej kruchości.”
- Patris corde, 2
“„Przyłączmy się do Jezusa i pocieszmy Jego czułe
Serce: Jezus obejmuje zagubioną owcę, niesie ją na
swoich ramionach, troszczy się o jej rany i
zadrapania, nakładając swoje boskie balsamy;
ziemski pasterz będzie miał również swoje
balsamy i maści, ale jego moc jest bardzo
ograniczona; Jezus natomiast może wszystko, a
balsamy, które nakłada na ręce kapłanów w
sakramencie pokuty, skutecznie leczy każdą ranę”
- Nauczanie 4.7.86, p. 295
-9-

Doświadczyc Bożego miłosierdzia i przebaczenia
wybaczamy bratu?
• dlatego tak ważne jest, aby spotkać się z
Miłosierdziem Bożym, zwłaszcza w sakramencie
pojednania, doświadczając prawdy i czułości.
•
•

01 Poniedziałek
POCZĄTEK OBECNOŚCI
OBLATÓW W POLSCE (1980)
intencja modlitewna za Prowincję
„Miłosierdzia Bożego” w Polsce

10 Środa

• Sugeruje się przygotowanie i wykorzystanie
nowenny św. Józefa napisanych przez współbraci

12 Piątek
•

1. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
PROFESÓW CZASOWYCH - z zoomem 15.00
(czasu włoskiego)

14 Niedziela
(1878)
- 10 -

Intencja modlitwy za całe Zgromadzenie, a w
szczególności za Prowincję „Św. Józefa Marello”

Wtorek - Czwartek 16 - 18
•

Triduum międzyzgromadzeniowe za
pośrednictwem zoomu i mediów społecznościowych w
ramach przygotowań do uroczystości św. Józefa

Czwartek 18

• dzień umartwienia i pokuty: „Jako pomoc w
modlitwie należy poswiecic sie skupieniu i ciszy oraz
wyrzeczeniu podczas posiłków"(RG, 24)

Piątek 19

• Powierzenie
Zgromadzenia św. Józefowi
• Odpust zupełny dla
oblatów, oblatek i świeckich
Józeficko Marelliańskich

- 11 -

20 Sobota
•

•

Actuación en conmemoración del P.
Tarcisio Stramare, primer aniversario
de su fallecimiento. Santa Misa y
encuentro comunitario
Programa en la Casa Generalicia
presentado y via zoom a las 15h (hora
de Roma)

25 Czwartek
„Święto Zwiastowania, to również poprzez
ucestnictwo św. Józefa, który nieświadomie
otrzymał od Boga wiele łask, wspólnie ze swoją
Oblubienicą, ignorujac wielką tajemnicę.”
- L 212

26 Piątek
•

•

wspomnienie pierwszego ogłoszenia papieskiego
zatwierdzenia Zgromadzenia i ślubu złożonego z tej
okazji przez Radę Generalną (1909).
Indult: można odprawić Mszę Świętą ku czci Matki
Bożej Bolesnej

28 Niedziela

- 12 -

SWIETY JÓSEF
„W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: „Wstań,
weź Dziecię i Jego Matkę, i uchodź do Egiptu;
pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”(Mt 2,13).
Józef nie wahał się, był posłuszny, nie
zastanawiając się nad trudnościami, które
napotka „Wstał w nocy, wziął Dziecię i Jego Matkę
i udał się do Egiptu, gdzie pozostał aż do śmierci
Heroda” (Mt 2, 14-15)."
- Patris Corde, 3
“„Dobrobyt Zgromadzenia zależy całkowicie od
posłuszeństwa; dlatego, stąd każdy współbrat
musi dbać o dobro Zgromadzenia, tak, pamiętając
o radach, jakich Chrystus udzielił wszystkim,
którzy chcą Go naśladować, aby się zaprzeć siebie,
dla [Oblata] nic nie będzie bardziej drogie niż
posłuszeństwo.”
- Zasady 1892, 4

•

Przyjrzyj się sobie w swietle zasad poznanch w
nowicjacie, dotyczących praktyki posłuszeństwa
w naszym życiu

- 13 -

01 WIELKI CZWARTEK

02 WIELKI PIĄTEK

03 WIELKA SOBOTA

04 PIERWSZĄ NIEDZIELĘ
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Sobota 17
•

II SPOTKANIE FORMACYJNE DLA BRACI
ZAKONNYCH
O 15:00 w Rzymie - przez zoom

Niedziela 25

Dom św. Józefa jest naszą
powołaniową propozycją,
abyśmy stali się prawdziwymi
uczniami Jezusa:
„Wśród ludu
chrześcijańskiego nie brakuje
tych dusz, które nawet dzisiaj odrywają się od
świata z miłości do Jezusa Chrystusa. Czy znasz
jakąś z tych dusz, które są skłonne połączyć się z
innymi, aby móc powiedzieć ze św. Piotrem:
„Zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą”?
- L 107
„Dom św. Józefa jest otwarty.”
- L 108

- 15 -

SWIETY JÓSEF
“Jednym z aspektów, który charakteryzuje
świętego Józefa i który był podkreślany od czasu
pierwszej encykliki społecznej, Rerum novarum
Leona XIII, jest jego zwiazek z pracą. Święty Józef
był ciesla, który uczciwie pracował, aby zapewnić
utrzymanie swojej rodziny. Od niego Jezus
nauczył się wartości, godności i radości tego, co
znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem
własnej pracy.”
- Patris Corde, 6
„Życie św. Józefa było pochłonięte pracą,
ćwiczeniami pobożności i modlitwą, z wola
calkowitego poswiecenia sie pracy, aby utrzymać
Dzieciątko Jezus i Maryję. Takie musi być życie
oblatów św. Józefa, połączenie życia pobożnego,
nauki i pracy”
- Zasady 1892, 6
„Pobożność, nauka i praca: program, który
wymaga uporządkowanego życia i stałego
zaangażowania. Współczesnymi terminami
mówimy: życie modlitwy, formacja ciągła,
apostolat.”

- 16 -

Sobota 01

SWIETY JÓSEF Robotnik

Święto liturgiczne + Profesje
•
•

Powierzenie Zgromadzenia
św. Józefowi
Odpust zupełny dla oblatów,
oblatek i świeckich Józeficko
Marelliańskich

Czwartek 06
WYJAZD PIERWSZYCH
OBLATÓW DO BOLIWII (1948)
intencja modlitwy za delegację boliwijską

Piątek 07
•

rocznica Listu Apostolskiego w formie „Motu
Proprio” „VOS ESTIS LUX MUNDI” (w celu
uniknięcia wykorzystywania seksualnego w ogóle, a
zwłaszcza wobec nieletnich)

„Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji
innych, bez wykluczania, takimi jakimi są,
zastrzegając szczególnie umiłowanie dla słabych,
ponieważ Bóg wybiera to, co słabe (por. 1 Kor 1,
27), jest „ojcem sierot i wdów opiekunem” (Ps
68,6) i nakazuje miłować cudzoziemców”
- Patris Corde, 4
- 17 -

13 Czwartek:
DEKRET O UNII Z OBLATAMI ŚW.
JÓZEFA Z KODUNGALLUR (1982)
Intencja modlitwy za Prowincję „Saint
Thomas” (Indie)

26 Niedziela

20 Czwartek
•

Sugeruje się użycie nowenny Św. Józefa Marello.
Wskazane jest przygotowanie nowych pomocy.

23 Niedziela

•

Odpust zupełny dla oblatów, oblatek i świeckich
Józeficko Marelliańskich

26 Środa

- 18 -

Piątek 28

• dzień umartwienia i pokuty: „Jako pomoc w
modlitwie należy praktykować przedłużone chwile
skupienia i ciszy, a także wyrzeczenia podczas
posiłków” (RG, 24)
Uwaga: Gdy jest niemozliwe sprawowac uroczystosc, prznosi sie
ja na pierwszy dzien wolny od uroczystości, wymienionych w
tabeli pierwszeństwa pod numerami 1-8. Dlatego obchody
Uroczystości Św. Józefa Marello, której nie bylo mozliwe
sprawowac 30 maja (Trójca Święta), przenosi się na dzień
poprzedni, sobotę 29.

Sobota 29

• Odpust zupełny dla tych,
którzy odwiedzają jeden z
naszych kościołów lub kaplic i
odmawiają Ojcze nasz i Credo
w intencji Ojca Świętego
(Enchir. Indulgentiarum, 68)

Niedziela 30

- 19 -

SWIETY JÓSEF
„ 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 interwniuje ufając
twórczej odwadze tego człowieka, który
przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca,
gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje
stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej
gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat
Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7).”
- Patris Corde, 5

Potwierdzając centralne miejsce świętego Józefa w
historii zbawienia, papież Franciszek pokazuje, jak Bóg
wybrał twórczą moc najskromniejszych, aby obalić
przytłaczającą logikę siły i mocy.
„Trzeba prosić św. Józefa o spokój, równość
ducha. Tego, który był zawsze ten sam i wydawał
polecania Jezusowi, Mądrości Ojca”
- Nauczanie 20.5.84, p. 147

- 20 -

Niedziela 06

„Kiedy idziemy do Komunii świętej, myślimy,
że Jezus przychodzi do nas jako małe Dzieciątko,
a potem modlimy się do Świętego Józefa,
aby pomógł nam go przyjąć,
tak jak On trzymał Go w ramionach.”
- Nauczanie, „Sentenze morali”, pp. 218-219

Piątek 11

„Serce Jezusa jest moim azylem.”
- Nauczanie, p. 214
„Naśladując świętego Józefa, oblaci zatroszczą się
o czułe nabożeństwo do Najświętszego Serca
Jezusa i zobowiązują się do szerzenia Jego
Królestwa, dając je poznać i kochać szczególnie w
Jego Sakramencie Miłości, przyjmując je często jak
również udzielając innym Komunii św.”
- Zasady 1892, 1, RG 3

•

•

SPOTKANIE FORMACYJNE
NOWICJUSZY I POSTULANTÓW, o godz.
15.00 w Rzymie przez zoom
Temat: Święty Józef przyjaciel i opiekun
Najświętszego Serca
Odpust zupełny dla oblatów, oblatek i świeckich
Józeficko Marelliańskich
- 21 -

• Zalecane

tradycyjne
praktyki:
Adoracja
Eucharystyczna, Litania do Najświętszego Serca,
Modlitwa o uświęcenie Kapłanów i Procesja

12 Sobota
•

KONFERENCJA NA TEMAT KAPITUŁY
GENERALNEJ jako wyrazu komunii
Zgromadzenia - obecna w Domu Generalnym
i przez zoom dla wszystkich współbraci

14 -19 Poniedziałek - Sobota
•

Rada Zgromadzenia (Paestum lub przez zoom)

25 Piątek
•

SPOTKANIE
FORMACYJNE
DLA
KLERYKÓW (po angielsku) przez zoom godz. 15:00
(czasu rzymskiego)

26 Sobota
• SPOTKANIE FORMACYJNE DLA
KLERYKÓW (po hiszpańsku, włosku i
portugalsku), godz. 15:00 (czasu rzymskiego)
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SWIETY JÓSEF
„Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków
uprzednich. Ufa słowom Anioła. «Szlachetność
jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości
to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym
świecie, w którym przemoc psychologiczna,
słowna i fizyczna w stosunku do kobiet jest
oczywista, Józef okazuje sie mężczyzna pelnym
szacunku, delikatny, który – choć nie ma
wszystkich informacji – opowiada się za
reputacją, godnością i życiem Marii. A wobec jego
wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł
mu wyborze, oświetlając jego osąd.”
- Patris Corde,4

„Nie można naśladować św. Józefa bez czczenia i
miłości jego ukochanej żony Marii; dlatego każdy
Brat powinien mieć synowskie zaufanie do Maryi,
biorąc Ją jako Najdroższą Matkę i do Niej,
zwracając się w każdej potrzebie.”
- Zasady 1892, 1
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„Każdy niech czerpie inspirację z przykladu
Świętego Józefa, który jako pierwszy na ziemi dbał
o interesy Jezusa, który troszczył się o Niego jako
niemowlę, chronił go jako dziecko i był ojcem.”
- L 83
„Św. Józef chciał być tak pokorny, aby nigdy nie
był brany pod uwagę, zawsze w cieniu i w ukryciu,
a wszystkie zasługi przypisywał Maryi, swojej
Oblubienicy.”
- Nauczanie, 13.1.89, p. 92

12 Poniedziałek
• 90. rocznica poświęcenia im
SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA ASTI
Dom Macierzysty - Uroczystość; dla innych domów
pamięci
• Odpust zupełny dla rodziny Józefickiej
•

16 Piątek
WYJAZD PIERWSZYCH
OBLATÓW NA FILIPINY (1915)
Intencja modlitwy za Prowincję „Św. Józefa"
(Filipiny)
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Sobota 24
• SPOTKANIE ŚWIECKICH JÓZEFICKO
MARELLIAŃSKICH przez zoom
25 - 29

ROCZNICA PIERWSZEJ
KAPITUŁY GENERALNEJ
(1921)

Uchwały I Kapituły Generalnej:
•

Budowa Sanktuarium San Giuseppe (Asti)

Stowarzyszenie współpracowników świeckich
• Joseph Czasopismo (pierwszy numer opublikowany
w styczniu 2022 r.)
•
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São José
„Postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest
cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go,
chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego
śladami. (…) „Widziałeś też i na pustyni: Pan
niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę,
którą szliście”(Pwt 1,31). Tak Józef sprawował
ojcostwo przez całe swe życie.”
- Patris Corde,7

„Powierzmy się wielkiemu świętemu Józefowi,
który chciał być tak pokorny,
aby nigdy nie był brany pod uwagę,
zawsze w cieniu i w ukryciu, a całą zasługę
przypisywał Maryi, swojej Oblubienicy.
O tak, ten, który wybawił Jezus z rąk tego
okrutnego Heroda tu na ziemi również zechce
ocalić nasze dusze od podstępnego gniewu tego
piekielnego wroga i uzyska tę piękną cnotę
pokory.”
- Nauczanie, 13.1.89, p. 92
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Środa 11
• WYKŁAD NA TEMAT

REDEMPTORIS CUSTOS +
PATRIS CORD (angielski),
15.00 w Rzymie
• SPOTKANIE DLA

WSPÓŁBRACI, przez zoom
Niedziela 15

Środa 18
wykład na temat Redemptoris custos +
Patris corde (hiszpański) - o 15:00 w Rzymie
• SPOTKANIE DLA WSPÓŁBRACI, przez
zoom
•
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<ão José

“„W najbliższą uroczystość mojego Patrona,
świętego Józefa, gorąco polecę Opiekunowi
wiernemu Świętej Rodziny, te, której zostaję
Ojcem i nad która, jak nad wszystkim
chrześcijaninami, miał opiekę Bożą. Niech spojrzy
z upodobaniem na dusze, które są najbardziej
jemu oddane, (...) że w wyjątkowy sposób starają
się naśladować w swoich wspólnotach święte
przykłady Rodziny z Nazaretu.”
- L 170
„Bp Józef Marello, jako nowo wyświęcony biskup,
odpowiadając zakonnicy z diecezji Acquese, która
złożyła mu najlepsze życzenia z okazji św. Józefa.
Jego wzrok powędrował do nowej diecezji, gdzie
miał objac posługe i w stronę całego
chrześcijaństwa, ale w sposób szczególny
zatrzymał się na zgromadzeniach zakonnych:
„które próbują naśladować w swoich wspólnotach
święte przykłady Rodziny z Nazaretu. Módlmy się
do św. Józefa, aby chronił w szczególności nasze
Zgromadzenie i wszystkie nasze Wspólnoty,
Wspólnoty Oblatów św. Józefa i wszystkich
członków Rodziny Józeficko Marelliańskiej.”
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Środa - Środa 08 - 22
• KURS DUCHOWOŚCI
Przez zoom, z konferencją od 15-17.30
• Propozycja dla Włoch: Pielgrzymka razem z Marello
do Rzymu i Pompei

Wtorek 14

• dzień umartwienia i pokuty: „Jako pomoc w

modlitwie należy praktykować przedłużone chwile
skupienia i ciszy, a także wyrzeczenie podczas
posiłków” (RG 24)

Środa 15
Patronka naszych powołań
„Maryja tuli nas do swej piersi jak dzieci w tej
uroczystej chwili i im więcej ją kosztowaliśmy,
tym bardziej zaczęła nas kochać z intensywnością
i żarem. Miara Jej bólu była zatem miarą Jej
miłości. Matka tak pokochała świat, że dała
swojego jedynego syna.”
- Nauczanie, 7.4.89, p. 115
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17 Piątek:
WYJAZD PIERWSZYCH
OBLATÓW DO BRAZYLII (1919)
Intencja modlitwy za prowincję 'Nossa Senhora
do Rocio' (Brazylia)

19 Niedziela
•

Rocznica święceń kapłańskich św. Józefa
Marello w katedrze w Asti, 1868

23 Czwartek
• WYKŁAD NA TEMAT REDEMPTORIS
CUSTOS + PATRIS CORDE (włoski) przez
zoom

24 Piątek
•
•

Ten dzień jest (opcjonalnym) wspomnieniem
Najświętszej Maryi Panny Miłosierdzia.
Sanktuarium w Vallone (Antignano d'Asti) jest
poświęcone temu maryjnemu tytułowi, bardzo
drogiemu naszemu Założycielowi, do tego stopnia, że
chciał tam odprawić drugą Mszę św. 21 września
1868 r., Po wielu latach jako dziecko i jako kleryk
szedł na modlitwę sam lub z rodziną. Następnie
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•

(1882) kupi małe Sanktuarium Vallone i powierzy je
swoim „dzieciom”, aby się nim opiekowały i uczyniły
prawdziwym miejscem modlitwy do Maryi.
Proponuje się odprawienie Mszy wotywnej ku czci
Matki Bożej Miłosierdzia (obecny w mszale
maryjnym „Msze o Najświętszej Maryi Pannie”, nr
43).

Niedziela 26
•

Rocznica beatyfikacji Założyciela w Asti
(1993)
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São José

„Wzrost Jezusa” w mądrości, wieku i łasce”(Łk 2,
52) dokonał się w kontekście Świętej Rodziny na
oczach Józefa, który miał wielkie zadanie
„wychowania”, to znaczy karmienia, ubierania i
kształcenia Jezusa w prawie i rzemiośle, zgodnie z
obowiązkami powierzonymi ojcu.”
- Redemptoris Custos, n. 21
“"Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoja
funkcję wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje
ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się
„bezużyteczny”, gdy zobaczy, że dziecko staje się
autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach
życia, gdy postawi się w sytuacji Józefa, który
zawsze wiedział, że to dziecko nie jest jego
własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego
opiece. Przecież to właśnie sugeruję Jezus, gdy
mówi: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, ten
w niebie.” (Mt 23,9)
- Patris Corde, 7
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„Samo kultywowanie intelektu nie wystarczy i
często powoduje szkody, jeśli jednocześnie serce
nie jest wychowane po chrześcijańsku [...]
Wychowywać duszę to oświetlać ją światłem
prawdy, zapalac świętym ogniem boskiej miłości,
prowadzic ja ku dobru i wiecznemu zbawieniu.”
- List pasterski 4, 4.2.1892
•

W październiku Odpust PLENARNY dla tych,
którzy pobożnie odmawiają przynajmniej trzecią
część różańca w kościele, rodzinie, wspólnocie lub
innym spotkaniu duchowym. W innych
okolicznościach uzyskuje się odpust częściowy
(Enchiridion Indulgentiarum, 17).

Simposio internacional con universidades de Roma
(propozycja do zdefiniowania)

Środa 06
•

REKOLEKCJE NA TEMAT ŚW. JÓZEFA i
encykliki „FRATELLI TUTTI” przez zoom
(propozycja do zdefiniowania)

• Sympozjum o św. Józefie (Brazylia) przez
zoom (propozycja do zdefiniowania)

• Duszpasterskie Spotkanie Edukacyjne przez
zoom (propozycja do zdefiniowania)

Niedziela 17

„Kto współpracuje w krzewieniu wiary, czyniąc
wiele uczynków miłosierdzia, pomagając wielu
nieszczęśliwym w potrzebach duchowych i
doczesnych (...) otrzyma najwyższe miłosierdzie.”
- List pasterski 7, 8.2.1895
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„Wszyscy czerpią inspirację z jego wzoru św.
Józefa, który jako pierwszy na ziemi dbał o
interesy Jezusa, który zachował go dla nas jako
niemowlę i chronił go jako dziecko i był na miejscu
Ojca w pierwszej trzydziestce lat jego życia na
ziemi ... O Święty Józefie, Strażniku Jezusa i nasz
Obrońco, przyjmij nas jako swoich towarzyszy w
posługach, na które zasłużyłeś na ziemi.”
- L 83
„Towarzystwo św. Józefa z 1872 r. jest pierwszą
realizacją józeficką naszego Założyciela i po raz
pierwszy pojawia się w jego pismach jako
Pawłowy wyraz troski o sprawy Jezusa (por. Flp
2,20-21), stosując ją do świętego Józefa, który
jako pierwszy oddał swoje życie i samego siebie
opiece Jezusa, jesteśmy wezwani do pełnienia
posługi głoszenia Jezusa i jako prawdziwi oblaci
musimy to czynić naśladując świętego Józefa.”

ODPUST ZUPEŁNY W INTENCJI NASZYCH ZMARŁYCH
OD 1 DO 8 LISTOPADA: zwiedzanie cmentarza i
modlitwa za zmarłych
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Wtorek 02
•

wizyta w kościele i odmawianie Ojcze nasz i
wierzę intencje Ojca Świętego

SWIETY JÓSEF

„Św. Józef Opiekun Świętej Rodziny tak
dobrze wie, jak wykorzystać dary dla swoich
czcicieli w ich codziennych potrzebach, aż
doprowadzi ich do bram nieba.”
- L 235

Środa 03
•

Pamiętajcie o zmarłych współbraciach i
dobroczyńcach - organizowac w ramach prowincji
„Każdego roku w naszych wspólnotach
odprawiana jest Msza św. W intencji wszystkich
braci zmarły i jeden dla Dobroczyńców”
- RG 25

Czwartek 04
WYJAZD PIERWSZYCH OBLATÓW
DO MEKSYKU (1951)
intencja modlitwy za Prowincję „Nuestra
Señora de Guadalupe” (Mekysku)
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09 Wtorek

POCZĄTEK MISJI OBLATÓW W
NIGERII (1990)
Intencja modlitwy za Prowincję „Matki Bożej
Królowej Nigerii” (Nigeria)

10 - 12 Środa -Piątek
•

SPOTKANIE FORMATORÓW - STUDIUM
RATIO FORMATIONIS przez zoom

13 Sobota

•

•

W naszych Niższych Seminariach: ŚWIĘTO. W
pozostałych
domach:
WSPOMNIENIE
OBOWIĄZKOWE
Część wspólne o świętych - części własne z prawa
zgromadzenia

14 Piątek

„Pan w swojej wielkoduszności często woli
pozostać z tyłu i pomoc innym, aby uczynki
miłosierdzia poprzedzily uczynki poboznosci, a
raczej godzi sie przypypisac pierwszym wartość i
zasługę drugich.”
- L 231
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Piątek 19
• POWSTANIE POBOŻNEGO ZWIĄZKU
OSÓB JÓZEFICKICH (1921)
•
•

Intencja modlitwy dla wiernych zrzeszonych w
ruchu Józeficko Marelliańskim
Spotkanie na temat wymiaru społecznego dla
współbraci, świeckich i wolontariuszy

Niedziela 21

Czwartek 25

Piątek 26

• W naszych nowicjatach: ŚWIĘTO
• W pozostałych domach: WSPOMNIENIE
OBOWIĄZKOWE.
Propozycja do zdefiniowania:

27 Sobota lub 28 Niedziela:
• MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE
MŁODZIEŻY
• SYMPOZJUM NA TEMAT ŚW. JÓZEFA WE
WŁOSZECH (międzynarodowe)
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„Dla tych, którzy z jakiegokolwiek powodu ... nie
mogą aspirować do stanu kościelnego lub
zakonnego, a mimo to chcą ściśle podążać za
Boskim Mistrzem, przestrzegając rad
ewangelicznych, jest otwarty dom św. Józefa, w
którym moze pozostać w nim w ukryciu, w cichej
pracy, naśladując ten wielki przyklad życia
ubogiego i ukrytego, i gdzie będzie miał okazję stać
się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa.”
- L 108
„To punkt wyjścia, z którego św. Józef Marello
myśli o zgromadzeniu. To również punkt wyjścia
Zgromadzenia Oblatów św. Józefa. Cel jest jasno
zarysowany, którym jest Jezus, i wzór, aby do
Niego dotrzeć, którym jest Święty Józef:
Cnoty właściwe świętemu Józefowi są
wyszczególnione przez dwa przysłówki i trzy
przymiotniki: ukrytość, cichość, pracowitość,
życie ubogie i w cieniu. Rozmyślac nad nimi jeden
po drugim pomaga nam dostosować się do
nauczania Założyciela, który uczynił je
programem naszego życia.”
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Niedziela 08

(Do programu)

O. John Attulli, dyrektor Międzynarodowego Centrum
Józeficko Marelliańskiego - koordynator
O.Alberto Santiago, dyrektor Ruchu Józefickiego
O.Luigi Testa, osoba do kontaktu w sprawie
współpracy z innymi zgromadzeniami józefickimi
Pani Maria Lourdes Ramirez - osoba kontaktowa dla
świeckich Józeficko Marelliańskich.
S. Katherine G. Corilla Tapia - osoba kontaktowa dla
Sióstr Oblatek św. Józefa.
O.Guido Miglietta, redaktor czasopisma Joseph
O. José Antonio Bertolin, osoba kontaktowa w
dziedzinie teologicznej
O. Jayson Endaya, osoba kontaktowa ds.
Duszpasterskich
O. Michael Odubela, osoba do kontaktu w sprawach
społecznych
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Dodatkowo i we współpracy:
O. Ian Yacat i O. Tenson Chalona, odpowiedzialni za
komunikację i kanały społecznościowe
Referencyjny współbrat z Prowincji / Delegacji /
Misji:
- O. Aldrich Gamboa (San Giuseppe Marello)
-

O.Vincenzo Grossano (Święta Rodzina)

-

O. Noel Magtaas (St.Józef)

-

O. Mauro Negro (Nossa Senhora do Rocio)

-

O. Brian Crawford (Święci Małżonkowie)

-

O. Rollber Monzón Contreras (Santo Toribio de
Mogrovejo)

-

O. Raúl Matías Lugo (Nuesta Señora de Guadalupe)

-

O. Stanisław Kozik (Miłosierdzie Boże)

-

O. Sefin Padamadan (św. Tomasz, Indie)

-

O. John Alabi (Matka Boża Królowa Nigerii)

-

O. Wiesław Trojanowski (Boliwia)

-

O. Devanil Ferreira (Mozambik)
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ite ad ioseph!

