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Szczęśliwy, kto sobie Patrona,  Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi…
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Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem Świętego Józefa. 
Jak sam napisał w Liście Apostolskim Patris Corde: „W 150. rocz-
nicę ogłoszenia przez bł. Piusa IX [św. Józefa] 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 cią-
gu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć 
[…] dotykającego nas kryzysu”. Św. Józef, o którym Ewangelie 
mówią stosunkowo niewiele staje się dzisiaj dla nas podobny do 
wielu zwykłych, często wręcz zapomnianych osób, których imiona 
nie pojawiają się w gazetach i wiadomościach „na wielkiej sce-
nie”, ale „wspierają i tkają” nasze życie. Mowa tu o wszystkich 
cichych i pokornych pracownikach i wolontariuszach niosących 
przez swoje „małe gesty” codzienną, ukrytą pomoc w czasie pan-
demii. Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, człowieka codziennej 
obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i prze-
wodnika 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.

Z wdzięcznym modlitewnym na-
stawieniem papież Franciszek opisuje 
w dalszej kolejności ojcostwo św. Józe-
fa. Przede wszystkim św. Józef jest oj-
cem umiłowanym. Patronuje on wielu 
kościołom, zakonom i katolickim dzie-
łom realizowanym w świecie. Nasza 
cześć, jaką otaczamy świętego Cieślę 
z Nazaretu streszcza się w biblijnych 
słowach: „Idźcie do Józefa”. Tak jak 
praprzodek św. Józefa – Józef syn Jaku-
ba – wydziedziczony przez braci ocalił 
cały kraj egipski od klęski, tak samo 
nasz św. Józef, choć pozbawiony ojco-
wizny w Betlejem staje się zarządcą 
całego Kościoła ratującym Państwo 
Boże w różnych kryzysach. Św. Józef, 
któremu w tamtych czasach przysłu-
giwała absolutna władza nad rodziną, 
nie skorzystał z tych praw stając się 
ojcem czułym. Józef widział, jak Jezus 
wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi”. Po-
dobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, 
tak i on „uczył Go chodzić, biorąc Go 
za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który 
podnosi dziecko do policzka, pochyla 
się nad nim, aby go nakarmić”. Dora-
stający Jezus widział w Józefie czułość 
Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, 
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go 
boją”. Trzeba pamiętać, że nasze zba-
wienie wypełnia się „w nadziei, wbrew 
nadziei”. Zbyt często myślimy, że Bóg 
polega tylko na tym, co w nas dobre 
i zwycięskie, podczas gdy w istocie 
większość Jego planów jest realizowa-
na wśród naszych słabości i pomimo 
nich. Podobnie jak zbawienie dokona-
ło się w momencie największej słabo-
ści Syna Bożego jakiej doświadczył na 
krzyżu. Podczas spowiedzi Duch Świę-
ty z czułością wydobywa nasze słabo-
ści na światło dzienne. Czułość jest 
najlepszym sposobem dotykania tego, 
co w nas kruche. Wskazywanie palcem 
i osąd, który stosujemy wobec innych, 
są bardzo często oznaką naszej nie-
zdolności do przyznania się do własnej 
słabości, własnej kruchości. Jedynie 
czułość uchroni nas od postawy oskar-
życiela, którym jest zły duch. 

Św. Józef jest także ojcem posłusz-
nym. We śnie Pan Bóg objawił mu, 
co ma zrobić wraz ze swoją rodziną 
i Opiekun Jezusa podporządkował się 
temu całkowicie. Jak bardzo należa-
łoby uczyć się takiej postawy w cza-
sach, kiedy małżonkowie, rodzice mają 
zawsze swoje własne plany na dzieci 

,,Ite ad Ioseph”, 
obraz z Bazyliki Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Rzymie
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i ich życie, bez oglądania się na Boga 
– Dawcę wszelkiego życia. Posłuszeń-
stwo św. Józefa względem woli Bożej 
objawionej mu w snach było jego mę-
skim fiat, podobnie jak fiat Maryi było 
posłusznym przyjęciem roli Matki Zba-
wiciela. W tym samym duchu można 
nazwać św. Józefa ojcem przyjmują-
cym. Boże Macierzyństwo Maryi było 
początkowo czymś niezrozumiałym 
dla św. Józefa; swoistym nieporozu-
mieniem, ale przyjął on w całości wolę 
Bożą. W dzisiejszych czasach najmniej-

sza przeciwność i niezrozumienie rodzi 
bunt, a przemoc jest najczęściej reak-
cją na nieporozumienia między ludź-
mi, także w małżeństwach. Stosunek 
Józefa do Woli Bożej nie jest bierną 
akceptacją, która byłaby wyrazem ci-
chego sprzeciwu. Józef nie wyjaśnia, 
ale akceptuje trudne dary Boże w spo-
sób aktywny, w czym przejawia się jego 
cnota męstwa. Męstwo jest odpowie-
dzią na wezwanie anioła: „Józefie synu 
Dawida, nie bój się!” Męstwo polega 
na stawieniu czoła i przyjęciu życia ta-
kiego, jakim jest, co znaczy uczynieniu 
w mężnym sercu miejsca na ewentual-
ny nieprzewidywalny i przeciwstawny 
naszym planom element życia i misji. 
Wiara nie polega na znajdowaniu ła-
twych i pocieszających słówek, ale na 

stawieniu czoła z otwartymi oczami 
temu, co przynosi życie. W tej posta-
wie św. Józefa ujawnił się jeszcze jeden 
rys Jego osoby, a była i jest nim twór-
cza odwaga. Polega ona na wydobywa-
niu z siebie nowych możliwości w celu 
sprostania napotkanym trudnościom. 
Dobra Nowina Ewangelii przekazana 
św. Józefowi nie była utopią i mrzonką. 
Była prawdą mówiącą, że choć świat 
zdaje się podlegać przemocy ziem-
skich despotów, to Bóg zawsze znaj-
dzie drogę do zrealizowania swojego 

Planu Zbawienia. Bóg nigdy człowieka 
nie opuszcza, czasem tylko pokłada uf-
ność w człowieku i w tym, co ów może 
wymyślić i zdziałać. 

Św. Józef nazywany jest także czło-
wiekiem pracy. Praca w oczach Bożych 
jest uczestnictwem człowieka w Dzie-
le Stworzenia i Zbawienia. Posiadanie 
pracy daje człowiekowi poczucie god-
ności i stabilizacji, dlatego jest to do-
bro, z którego nikt nie powinien być 
wykluczony. Powierzamy św. Józefowi 
wszystkich tych, którzy stracili swoją 
pracę przez kryzys, jaki pojawił się na 
skutek pandemii. 

Jan Dobraczyński nazywa osobę 
i misję św. Józefa „Cieniem Ojca”. Przez 
Jego osobę i zaangażowanie Bóg poka-
zał, że cały czas towarzyszył swojemu 

Z SERCEM OJCA 
- PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚW. JÓZEFIE

Boskiemu Synowi. Opatrzność Boża 
wyraża się w posyłanych osobach, któ-
re okazują miłość i opiekę potrzebują-
cym. Z tego powodu w modlitwie na-
zywamy św. Józefa Opatrznościowym 
Stróżem Bożej Rodziny. Papież słusz-
nie zauważył, że panuje współcześnie 
kryzys ojcostwa. Mężczyzna bowiem 
staje się ojcem nie w momencie po-
jawienia się dziecka, ale przez odpo-
wiedzialne podjęcie troski o nie. Duch 
ojcostwa potrzebny jest w związku 
z tym w Kościele. Już św. Paweł zauwa-

żył, że dobry pasterz staje się ojcem 
dla wiernych: „Choćbyście mieli dzie-
siątki wychowawców, nie macie wie-
lu ojców”. Matka daje życie każdemu 
człowiekowi, a niestety ojciec staje się 
często nieobecny. Choć nie bierze on 
bezpośrednio udziału w narodzinach 
potomstwa, to jednak podejmując 
odpowiedzialność i troskę przez całe 
życie – jak napisał Apostoł Narodów 
– „rodzi w bólu” swoje dzieci „aż Chry-
stus się w nich ukształtuje”. To zadanie 
może zostać spełnione przez wspól-
notę chrześcijańską zwłaszcza wobec 
odrzuconych i doświadczających bez-
pośrednio kryzysu ojcostwa. Postawa 
ojcostwa to dar z samego siebie, który 
za każdym razem odsyła do wzniosłe-
go wzoru Ojcostwa Bożego. 

Nie pozostaje więc nam nic innego, 
jak tylko błagać św. Józefa o wszelkie 
potrzebne łaski na trudny czas, który 
przeżywamy, a zwłaszcza o łaskę nad 
łaskami, czyli o nasze nawrócenie. Do 
niego kierujemy więc naszą modlitwę:

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.

ks. dr Bartłomiej Krzos

Święta Rodzina, obraz Murilla
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Nakreślenie duchowej sylwetki św. 
Józefa z Nazaretu jest zadaniem niezwy-
kle trudnym i w pewnym sensie zuchwa-
łym. Trudność ta wynika z jednej strony 
ze szczupłości danych źródłowych, zaś z 
drugiej – z apokryficzno-hagiograficz-
nej patyny, jaką chrześcijańska pobożna 
tradycja w przeciągu wieków pokryła 
biblijny obraz św. Józefa, próbując w ten 
sposób zaspokoić pobożną ciekawość 
odnośnie do tej niezwykłej Postaci. Z ko-
lei szczególne miejsce, jakie Opatrzność 
Boża wyznaczyła św. Józefowi w historii 
zbawienia, sprawia, że próba analizy du-
chowej fizjonomii Opiekuna Jezusa gra-
niczy wprost z zuchwałością.

W kilkunastu wierszach, jakie w su-
mie ewangeliści Mateusz i Łukasz po-
święcają tej Postaci, oprócz opisu jego 
czynów, jedyną bezpośrednią charakte-
rystyką postaci jest przymiotnik „spra-
wiedliwy”, użyty w kontekście Jego po-
stawy względem Maryi: „Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem sprawiedliwym 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić ją potajemnie” (Mt 1, 
19). Wydawać by się mogło, że ten je-
den przymiotnik nie daje możliwości 
pełnego ukazania duchowej sylwetki 
Świętego Patriarchy. Jednakże w świe-
tle bogatej konotacji biblijnej pojęcia 
„sprawiedliwy” (hebr. sdq; gr. dikaios), 
Postać ta odsłania swą duchową fizjo-
nomię przynajmniej w takich zarysach, 
dzięki którym może się ona stać tak-
że dla współczesnego chrześcijanina 
wspaniałym wzorem do naśladowania.

Taką metodę dedukcji przymiotów 
św. Józefa z tego, co Pismo św. mówi o 
sprawiedliwych, stosowało wielu staro-
żytnych i współczesnych józefologów. 
Za pierwszy i chyba najobszerniejszy 
patrystyczny komentarz do tytułu Józe-
fa jako człowieka sprawiedliwego uwa-
ża się wypowiedź św. Jana Chryzostoma. 
Tą metodą posługuje się przede wszyst-
kim oficjalne nauczanie Kościoła odno-

śnie do tej niezwykłej Postaci. Kwinte-
sencję tego nauczania stanowi w jakimś 
sensie znana powszechnie Litania do 
św. Józefa, zatwierdzona do publiczne-
go odmawiania przez św. Piusa X w 1909 
roku. Składa się ona z trzech grup we-
zwań, których wyraźne ślady znajduje-
my już w encyklice Leona XIII Quamqu-
am pluries (z 15 VIII 1889). W pierwszej 
grupie jest mowa o funkcji Józefa, jaką 
miał On do spełnienia na ziemi. We-
zwania „Przesławny potomku Dawida” 
i „Światłości patriarchów” nawiązują 
do jego królewskiego pochodzenia oraz 
znaczenia, jakie to pochodzenie miało 
w przygotowaniu nadejścia Mesjasza. 
Dwa następne wezwania: „Oblubień-
cze Bogarodzicy” i „Przeczysty stróżu 
Najświętszej Dziewicy” wskazują Jego 
postawę względem Maryi. Natomiast 
stosunek do Jezusa obrazują kolejne 
dwa wezwania: „Żywicielu Syna Boże-
go” i „Troskliwy obrońco Chrystusa”. 
Pierwszą grupę zamyka ogólne we-
zwanie: „Głowo Najświętszej Rodziny. 
Druga, centralna grupa sześciu wezwań 
litanijnych wprost przedstawia cnoty 
św. Józefa, wyrażone w stopniu najwyż-
szym. Na pierwszym miejscu Litania 
wymienia sprawiedliwość Świętego, a 
następnie wynikające z niej: czystość, 
roztropność, męstwo, posłuszeństwo i 
wierność. W ostatniej grupie, składają-
cej się z jedenastu wezwań litanijnych, 
cztery pierwsze mówią o św. Józefie 
jako wzorze do naśladowania („Zwier-
ciadło cierpliwości”, „Miłośniku ubó-
stwa”, „Wzorze pracujących” i „Ozdobo 
życia rodzinnego”), zaś pozostałe sie-

dem mówi o Jego funkcji opiekuńczej 
względem dzieci Kościoła („Opiekunie 
dziewic”, „Podporo rodzin”, „Pociecho 
nieszczęśliwych”, „Nadziejo chorych”, 
„Patronie umierających”, „Postrachu 
duchów piekielnych” i „Opiekunie Ko-
ścioła świętego”).

Litanię do św. Józefa można więc 
uznać za jego oficjalny portret ducho-
wy, jaki Kościół przedstawia wiernym, 
aby poznawali tę jakże ważną obok 
Maryi postać w historii zbawienia, jak 
również by naśladując domniemanego 
ojca Jezusa, uczyli się właściwych po-
staw względem Boga objawiającego się 
w Chrystusie, względem Kościoła, bliź-
nich i samych siebie.

Przyglądając się bardziej z bliska 
litanijnemu portretowi św. Józefa, na-
leży zwrócić uwagę na implikacje wy-
pływające z biblijnych konotacji przy-
miotnika „sprawiedliwy”, którym – jak 
wspomnieliśmy – św. Mateusz charak-
teryzuje duchową sylwetkę Patriarchy. 
To pozwoli nam dostrzec także inne 
Jego przymioty,  wynikające ze  sprawie-
dliwości,  a  więc  przede wszystkim Jego 
świętość.

JÓZEF - 
CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY

Charakteryzując duchową sylwetkę 
św. Józefa, ewangelista Mateusz wcale 
nie przypadkowo posłużył się przymiot-
nikiem „sprawiedliwy”, który należy do 
zbioru kluczowych pojęć biblijnych, słu-
żących do ukazania przede wszystkim 
postawy Boga względem swego ludu. 
W pojęciu „sprawiedliwości” zawierają 

SYLWETKA DUCHOWA 
ŚW. JÓZEFA Z NAZARETU
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się również wszystkie te postawy, jaki-
mi winien odznaczać się człowiek żywej 
wiary, który odpowiada na objawiające 
się miłosierdzie Boga.

 „Sprawiedliwy” w Biblii
Wiele razy na kartach Starego i No-

wego Testamentu jest mowa o tym, że 
„Bóg jest sprawiedliwy i kocha spra-
wiedliwość” (Ps 11, 7). Jeszcze dobit-
niej wyraża tę prawdę Mądrość Syra-
cha („Sam tylko Pan uznany będzie za 
sprawiedliwego”— Syr 18, 2; por. Rz 3, 
10), a także prorok Izajasz („Bóg spra-
wiedliwy i zbawiający nie istnieje poza 
Mną” — Iz 45, 21). W tym znaczeniu 
atrybut sprawiedliwości odnosi się 
nade wszystko do Boga, jak również 
do zapowiedzianego Mesjasza (por. 
Za 9, 9). Potwierdzają to liczne teksty 
Nowego Testamentu, jak na przykład 
mowa św. Szczepana, który zarzuca 
swoim oprawcom, że „pozabijali na-
wet tych, którzy przepowiadali przyj-
ście Sprawiedliwego” (Dz 7, 52). Po-
dobnie św. Piotr wytyka Izraelitom, że 
zaparli się Świętego i Sprawiedliwego, 
a wyprosili ułaskawienie dla zabójcy 
(Dz 3, 14; por. 1 P 3, 18).

O Jezusie jako sprawiedliwym 
Boga pisze św. Jan Apostoł (por. 1 J 1, 9; 
1 J 2, 1; Ap 16, 5), a także św. Łukasz w 
Dziejach Apostolskich (por. Dz 22, 14). 
Prawdę tę wyznają nawet poganie, jak 
na przykład Piłat i jego żona (por. Mt 
27, 19. 24), a także setnik pod krzyżem 
(por. Łk 23, 47).

Natomiast Jezus w duchu starote-
stamentalnych proroków Ojca w niebie 
nazywa sprawiedliwym (por. J 17, 25), a 
także wszystkich tych, którzy szcze-
rym sercem szukają królestwa Bożego, 
gdyż obok pokoju i radości w Duchu 
Świętym, właśnie sprawiedliwość jest 
jednym z głównym atrybutów króle-
stwa Bożego (por. Mt 5, 20; 6, 33; 13, 43. 
49; Rz 14, 17; 1 Kor 6, 9; Jk 3, 18; 2 P 3, 13). 
Ludziom sprawiedliwym i zatroskanym 

o sprawiedliwość  Jezus  obiecuje  hoj-
ne  błogosławieństwo (por. Mt 5, 6. 10) i 
często upomina się o taką postawę (Mt 
23, 23; Mk 2, 17; Łk 11, 42; 16, 15).

Wiele spośród postaci biblijnych 
zostało nazwanych sprawiedliwymi 
ze względu na ich życie opromienione 
dziełami miłymi Bogu. Za pierwszego 
sprawiedliwego sam Jezus uznał Abla 
(Mt 23, 35), który z racji swej wiary zło-
żył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, 
wzbudzając jego zazdrość (por. Hbr 11, 
4; 1 J 3, 12). Do grona sprawiedliwych 
bez wątpienia należy Abraham, gdyż 
odznaczał się heroiczną wiarą, co tak 
mocno podkreśla m.in. św. Paweł (por. 
Rz 4, 2-3. 9. 22; Ga 3, 6). Św. Jakub Apo-
stoł stwierdza, że wiara Abrahama zo-
stała mu poczytana za sprawiedliwość 
„i został nazwany przyjacielem Boga” 
(Jk 2, 23). Dodać należy, że Abraham 
jako człowiek sprawiedliwy okazał się 
również wielkim przyjacielem grzesz-
nych ludzi. Zaświadcza o tym opis jego 
modlitwy wstawienniczej za miesz-
kańcami Sodomy, których czekała za-
głada (por. Rdz 18, 23-32). W świetle 
tego bardziej czytelne staje się twier-
dzenie św. Jakuba Apostoła, iż „wielką 
moc posiada wytrwała modlitwa spra-
wiedliwego” (Jk 5, 16). Taką niezwykłą 
mocą wiary odznaczali się również 
Noe i Lot, o których wspominają tek-
sty nowotestamentalne. Jak pisze au-
tor listu do Hebrajczyków, Noe „stał 
się dziedzicem sprawiedliwości, którą 
otrzymuje się przez wiarę” (Hbr 11, 7; 
por. 2 P 2, 5). Również Lot, który po-
dobnie jak Abraham okazał gościnę 
Bożym wysłańcom i nie poddał się 
rozpustnej obyczajowości swoich 
współmieszkańców (por. Rdz 19, 1-9), 
został nazwany sprawiedliwym (por. 2 
P 2, 7).

Na kartach Nowego Testamentu 
także nie brak postaci, którym słowo 
Boże nadaje tytuł „sprawiedliwy”. Ta-
kimi byli m.in. Elżbieta i Zachariasz, 

rodzice św. Jana Chrzciciela (Łk 1, 6), 
Symeon i Anna (Łk 2, 25), Józef z Ary-
matei — członek Wysokiej Rady (Łk 
23, 50), jak również setnik Korneliusz 
z Dziejów Apostolskich (10, 22) i wie-
le innych osób. Bliższe zapoznanie się 
z ich życiem i działalnością wyraźnie 
wskazuje, że odznaczali się oni żarli-
wą modlitwą, pobożnością, dobrocią, 
uczynkami miłosierdzia (por. Mt 25, 
37), wiernym zachowywaniem Bożych 
przykazań, a nade wszystko żywą i 
głęboką wiarą. Odnośnie do tego św. 
Paweł pisze, że między sprawiedliwo-
ścią   Bożą   a   wiarą   zachodzi   związek   
przyczynowo – skutkowy, gdyż „spra-
wiedliwość Boża od wiary wychodzi i 
ku wierze prowadzi”, dlatego można 
powiedzieć, że „sprawiedliwy z wiary 
żyć będzie” (Rz 1, 17; por. Rz 3, 22). In-
nymi słowy, „sprawiedliwość osiągana 
jest przez wiarę” (Rz 10, 6; por. Rz 10, 
10). Jedna i druga, to znaczy sprawie-
dliwość i wiara – jak wynika z nauki 
św. Pawła –  są owocem działania ła-
ski Bożej, a ściślej Ducha Świętego, i 
prowadzą do uświęcenia (por. Ga 5, 5). 
Są więc atrybutami nowego człowie-
ka (por. Ef 4, 24), to znaczy szczególną 
cechą dzieci światłości (por. Ef 5, 9).

Skoro – jak powiedzieliśmy – 
Ewangelista Mateusz kreśli ducho-
wą sylwetkę św. Józefa jakby jednym 
pociągnięciem pędzla, którym jest 
sprawiedliwość, to tym samym nie 
tylko wpisuje go w szereg wybit-
nych postaci biblijnych, ale zdaje się 
sugerować szczególne wyniesienie 
Opiekuna Jezusa. Do niego zatem w 
stopniu najwyższym odnosić się będą 
wszystkie przymioty biblijnych po-
staci określanych mianem sprawiedli-
wych, a więc przede wszystkim wiara 
zarówno w jej wymiarze poznawczym 
jak i wolitywnym, objawiająca się w 
heroicznym posłuszeństwie wobec 
objawionej sobie woli Bożej.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
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Marzec – miesiąc św. Józe-
fa, tak go kojarzę od dawna… 
Do Uroczystości Świętego Jó-
zefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny w dniu 19 marca, 
przygotowujemy się zawsze 
przez 9-dniową nowennę oraz 
post ścisły w wigilię Uroczy-
stości (czyli tak jak do każde-
go naszego święta patronal-
nego), ale oprócz tego przez 
cały miesiąc marzec odma-
wiamy wspólnotowo Litanię 
do św. Józefa. 

Litanię tę, również wspólnoto-
wo, odmawiamy także w każdą śro-
dę, bo środa to dzień tygodnia po-
święcony temuż Świętemu. Opiece 
św. Józefa powierzone są dzieła 
apostolskie Zgromadzenia i każde 
prace, które Siostry codziennie wy-
konują. Polecając św. Józefowi po-
słannictwo Zgromadzenia i swoje 
codzienne obowiązki, w każdą śro-
dę Siostry pamiętają w modlitwie o 
wszystkich pracujących, szczegól-
nie w trudnych i niebezpiecznych 
warunkach oraz o bezrobotnych, 
poszukujących pracy, bezdomnych 
i głodujących. W dobie obecnej 
pandemii, szczególnie serdecznie 
także o służbie zdrowia, służbach 
mundurowych, żołnierzach i wo-
lontariuszach. 

W tym roku pańskim AD. 2021, 
gdy papież Franciszek Listem apo-
stolskim „Patris corde” ogłosił w 
Kościele Rok Świętego Józefa, jesz-
cze częściej sięgamy po modlitwy 
i lekturę dotyczącą opieki i Osoby 
Świętego Józefa. W regulamin dnia 
dopisane zostało wspólnotowe od-
mawianie Litanii do św. Józefa nie 
tylko w środy, ale każdego dnia, a 
List apostolski „Patris corde” wy-
dany przez papieża Franciszka z 
okazji 150. Rocznicy ogłoszenia św. 
Józefa Patronem Kościoła Świę-
tego, stał się miłą lekturą Sióstr i 
sprawił, że od nowa sięgamy chęt-
nie po równie ważne i piękne treści 
o św. Józefie zawarte w Adhortacji 
apostolskiej św. Jana Pawła II „Re-
demptoris custos” o Świętym Jó-
zefie i jego posłannictwie w życiu 
Chrystusa i Kościoła.

W n. 32 tejże Adhortacji, św. Jan 
Paweł II pisał: „Jest moim gorącym 
życzeniem, aby niniejsze przypo-
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mnienie postaci św. Józefa odnowiło 
w nas także pamięć tej modlitwy, jaką 
przed stu laty mój Poprzednik Leon XIII 
polecił do niego zanosić. Z pewnością 
bowiem modlitwa ta, a przede wszyst-
kim sama postać Józefa z Nazaretu 
nabiera dla Kościoła naszych czasów 
szczególnej aktualności w związku z 

nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa. 
Sobór Watykański II na nowo uwrażliwił 
wszystkich na „wielkie sprawy Boże”, 
na tę „ekonomię zbawczej tajemnicy”, 
w której Józef w sposób szczególny 
uczestniczył. Polecając się przeto opie-
ce tego, któremu Bóg sam „powierzył 
straż nad swymi najcenniejszymi i naj-
większymi skarbami”, równocześnie 
uczymy się od niego służyć „zbawczej 
ekonomii”. Niech św. Józef stanie się 
dla wszystkich szczególnym nauczycie-
lem uczestnictwa w mesjańskiej misji 
Chrystusa, która jest w Kościele udzia-
łem każdego i wszystkich: małżonków i 
rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy 
też z jakiejkolwiek innej pracy, osób po-
wołanych do życia kontemplacyjnego, 
jak i do apostolstwa. Mąż sprawiedliwy, 
który nosił w sobie całe dziedzictwo 
Starego Przymierza, równocześnie zo-
stał wprowadzony przez Boga w po-
czątki Przymierza Nowego i Wiecznego 
w Jezusie Chrystusie. Niech nam ukazu-
je drogi tego zbawczego Przymierza na 
progu Tysiąclecia, w którym ma trwać i 
dalej się rozwijać „pełnia czasu” zwią-
zana z niewysłowioną tajemnicą Wcie-
lenia Słowa. Niech św. Józef wyprasza 
Kościołowi i światu, każdemu z nas, 
błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”.

Papież Franciszek w 150. Rocznicę 
tamtego wydarzenia również pragnie 
zwrócić nasze myśli i serca do św. Jó-
zefa. Przypomina nam np., że: „Święci 
pomagają wszystkim wiernym do osią-
gnięcia świętości i doskonałości wła-
snego stanu. Ich życie jest konkretnym 
dowodem na to, że można żyć Ewan-
gelią. Jezus powiedział: „uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokorny ser-
cem” (Mt 11, 29), a święci są z kolei wzo-

rem życia do naśladowania. Św. Paweł 
wyraźnie zachęcał: „bądźcie naśla-
dowcami moimi!” (1 Kor 4, 16). Święty 
Józef mówi o tym poprzez swoje wy-
mowne milczenie. (…) Nie pozostaje 
nic innego, jak tylko błagać św. Józefa 
o łaskę nad łaskami: o nasze nawróce-
nie”. I zakończył List piękną modlitwą, 

która na łamach „Rewerzanki” już była 
publikowana, więc jej w tym momen-
cie przytaczać nie będę.

Każda z Sióstr – Córek św. Francisz-
ka Serafickiego, na swój własny, indy-
widualnie wypracowany sposób czci 
św. Józefa i modli się za Jego przyczy-
ną w różnych potrzebach swoich oraz 
tych, którzy proszą nas o modlitwę. Na 
pewno uzbierałoby się na ten temat 
wiele wspaniałych świadectw. Ja na-
tomiast próbowałam pokusić się o na-
świetlenie tej drugiej, nieco formalnej 
strony nabożeństwa Sióstr do św. Jó-
zefa, Patrona naszego Zgromadzenia.

Patronat i opiekę św. Józefa, bez 
względu na osobiste i prywatne 
upodobania co do Świętych, zlecił 
nam, swoim duchowym córkom, Oj-
ciec Założyciel, bł. ks. Antoni Rewe-
ra, wskazując tegoż Świętego jako 
jednego z patronów tworzącej się 
nowej rodziny zakonnej. Redagu-
jąc konstytucje dla Zgromadzenia 
(Regułę życia Córek św. Ojca Fran-
ciszka), Jego opiece – wespół ze św. 
Franciszkiem z Asyżu, jako Patro-
nom drugorzędnym, (bo pierwszy-
mi są: Najświętsze Serce Pana Je-
zusa w Ogrójcu konające i Matka 
Najświętsza Niepokalana), polecił 
całe Zgromadzenie oraz wszystkie 
dzieła apostolskie. W formule ślu-
bów zakonnych, które miały Siostry 
w przyszłości składać, umieścił św. 
Józefa tuż po Matce Najświętszej, 
jako świadka podejmowanych zo-
bowiązań: „W obecności Matki Naj-
świętszej (pierwotnie: Matki Boskiej 
Anielskiej) i Jej Błogosławionego Ob-
lubieńca św. Józefa” (art. 19 Reguły). 
Siostrom opiekującym się chorymi 
wskazywał na uciekanie się po po-

moc do św. Józefa, „który otrzymał od 
Boga łaskę szczególną wspomagania 
chorych i konających” (art. 390) – to 
tak tylko na przykład, bo ograniczone 
są ramy niniejszego „opracowania”.

Warto wziąć sobie za Patrona i 
Orędownika św. Józefa. Wielu Świę-
tych i wiele osób obok nas żyjących 

czyniło tak i czyni obecnie. Św. Te-
resa Wielka np. zapewniała nas, że: 
„Nie pamiętam, bym Go o co bądź w 
święto Jego nadaremnie błagała, i nie 
mogę myśleć bez podziwiania i bez 
dziękczynienia o łaskach, jakie mi Bóg 
wyświadczył, o niebezpieczeństwach 
z jakich mnie wybawił, za przyczyną 
Świętego Józefa”. Nie godzi się tutaj 
chwalić, ale właśnie od Tejże Świętej 
„powzięłam myśl” o tak gorącym na-
bożeństwie do św. Józefa i odtąd za-
wsze staram się to nabożeństwo tak 
właśnie praktykować. Jestem więc 
wśród grona wielbicieli św. Józefa i 
kończąc to swoje małe rozważanie 
chcę Go poprosić o pomoc i ojcow-
ską opiekę, o której pouczył nas tak 
pięknie Ojciec Święty Franciszek we 
wspomnianym Liście „Patris corde”. 
Moja modlitwa (zakończenie) pt. „post 
scriptum” nie z tego jednak Listu po-
chodzi…

„Józefie Święty!
Ciebie już tu na ziemi

Za twe liczne cnoty
Czciły i uwielbiały
Najświętsze Istoty,

Jako Głowę Najświętszej
Ze wszystkich Rodziny,

Sławną przez swoje ciche,
Ale wzniosłe czyny!
A dziś bezustannie
Niebo niesie całe

Doskonałą cześć, miłość,
Podziękę i chwałę;

Lecz nie gardź tym skromniutkim
Złożonym Ci wiankiem,

Westchnij za autorką
Przed Bożym Barankiem”.

s. Klara cfs

O KULCIE ŚW. JÓZEFA 
OKIEM CÓRKI ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
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Zbliża się dzień 19 marca, kiedy cały 
Kościół będzie sławił św. Józefa, Oblu-
bieńca NMP. Nasze Zgromadzenie Có-
rek św. Franciszka Serafickiego będzie 
obchodzić swoje święto patronalne. To 
skłoniło mnie do refleksji, aby sławić 
Boga w św. Józefie, który jest Arcydzie-
łem Bożego stworzenia, Arcydziełem 
Ducha Świętego. Pragnę dziękować Bogu 
za św. Józefa i za to, że jest moim opieku-
nem w codziennej posłudze zakonnej „ku 
Bogu w bliźnim”.

Św. Józef – wzór życia
 konsekrowanego
 i chrześcijanina.

Po kilkunastu latach życia zakon-
nego znowu spoglądam na św. Józefa. 
Ale patrzę  na Niego już trochę inaczej. 
Z wielką miłością i czcią – jako wzór ży-
cia konsekrowanego. Zawsze w każdą 
środę i cały miesiąc marzec lubię po-
chylać się nad litanią do św. Józefa, któ-
ra ma osobną litanię imion i wezwań, 
określające Go, ukazujące bogactwo 
Jego świętości, wielkość i potęgę Jego 
wstawiennictwa u Boga.

Ktoś mi podarował w ostatnich 
dniach broszurkę z rozważaniami do 
poszczególnych wezwań litanii do św. 
Józefa. Autor rozważań wydobywa po-
stać św. Józefa aktywnie obecną w dzie-
jach zbawienia, cieszącą się wybraniem 
u Boga, bliską ludziom i przez nich wiel-
ce umiłowaną. 

Patrząc na moje współsiostry, do-
strzegam jak lubią zwracać się do św. 
Józefa i mówić do Niego słowami lita-
nijnych wezwań. Ja również mam szcze-
gólne upodobanie w tych wezwaniach, 
które odnoszą się do ślubów zakonnych.

 Przecież mówię z wielką pokorą: 
Józefie najposłuszniejszy, Józefie naj-
czystszy, Józefie miłośniku ubóstwa, 
Józefie opiekunie dziewic. Litanijne we-
zwania wypowiadane przeze mnie nie 
potrafią jednak wyrazić w pełni tych 
relacji, jakie mnie łączą ze św. Józefem. 
Są to bowiem relacje o wielkiej głębi 
i o silnym ładunku uczuciowym. Śmiem 
twierdzić, że wraz z moimi siostrami 
kocham św. Józefa, pozostaję z Nim 
w modlitewnej zażyłości i potrafię Go 
do swoich próśb przekonać.

Myślę, że dla oddania tego, co łączy 
siostry ze św. Józefem, trzeba by wpro-
wadzić do litanii jeszcze inne wezwanie: 
Józefie, wzorze życia konsekrowanego. 
Pewnie zapytasz, co by ono miało wyra-

żać… Otóż wyrażać by miało życie du-
chowe, do którego my siostry zakonne 
jesteśmy powołane, a które w sposób 
doskonały realizował św. Józef. Każde-
go dnia pragnę jak On spełniać wszyst-
ko to, do czego Bóg mnie powołał. 
Przekreślać swoje plany i marzenia na 
przyszłość, aby podporządkować swoją 
wolę woli Boga, a dokładniej wolę Boga 
uczynić swoją wolą. 

Każda siostra zakonna jest
 siostrą, ponieważ poznała,
 że Bóg tak chce, a Św. Józef 

prowadzi ją za rękę…

Codzienność, choć nie bywa przy-
jemna i prosta, domaga się ode mnie, 
bym zostawiła wszystkie swoje plany 
i zawsze szła za powołaniem, którym 
mnie Bóg obdarzył, abym przyjęła for-
mę życia konsekrowanego w służbie 
Bogu i ludziom. 

Zauważyłam, że odkąd codziennie 
zwracam swą myśl w stronę św. Józe-
fa, On pomaga czynić ze mnie Oblu-
bienicę Chrystusa... Stawać się darem 
dla wszystkich... I chociaż to trwanie 
w zawierzeniu Bogu na wzór św. Józefa 
bywa trudne, bo ukochany Bóg lubi się 
czasem ukrywać, jakby Go w ogóle nie 
było, to jednak zawsze wołam do Niego, 
chociaż On milczy…

Zapewne tak czynił św. Józef. Cią-
gle szukał Oblicza Boga w ciszy, cza-
sem doświadczał pokusy. Myślał, czy 
to wszystko, całe Jego życie nie jest 
pomyłką. Dlatego jako siostra zakonna 
wierzę słowom Jezusa, że każdy, kto dla 
Jego imienia opuści ojca i matkę, sto-
kroć tyle otrzyma i życie wieczne odzie-
dziczy.

Życie zakonne siostry w komunii 
oblubieńczej z Jezusem biegnie 

w ukryciu, milczeniu, jak życie św. 
Józefa. On jest dla siostry umoc-
nieniem, pociechą, argumentem, 
że życie konsekrowane ma sens 

i wartość, ale że jest również da-
rem miłości, jest znakiem i świa-

dectwem Boga dla świata.

Kolejnym moim odkryciem jest 
powiązanie Słowa Bożego z osobą 
św. Józefa. Ukazuje Go jako wzorzec 
ucznia Jezusa Chrystusa, jako wzo-
rzec chrześcijanina. I dwa elementy 

są tu istotne: miłość i pokora. O tej 
miłości mówi prorok Ozeasz. Miłości 
pragnę, nie krwawej ofiary. Te słowa 
Bóg wkłada w usta proroka i każe mu 
mówić je wszystkim ludziom. Miło-
ści pragnę – o tej miłości uczył Jezus 
Chrystus. Jest to jedna podwójna mi-
łość: będziesz miłował Boga i bliźnie-
go swego, jak siebie samego. Św. Józef 
był tą miłością cały przeniknięty. Któż 
tak, jak św. Józef, miłował Maryję i lu-
dzi, których spotykał w swoim otocze-
niu? Wzorzec chrześcijanina, ucznia 
Pana: po tym poznają, że jesteście mo-
imi uczniami, jeśli się będziecie wza-
jemnie miłowali.

To znowu sprawdzian dla mnie… 
siostry zakonnej. Przecież ode mnie Bóg 
oczekuje czegoś więcej…

„Kto nie znalazł jeszcze mistrza, 
niech sobie św. Józefa weźmie za 

mistrza i przewodnika, a pod jego 
kierownictwem nie zbłądzi”.

I drugi element: pokora. Widzimy ją 
w Ewangelii. Błogosławieni cisi, bo oni 
posiądą ziemię. Św. Józef, cichy, pokor-
ny, posiadł ziemię. Do dzisiaj jest nie tyl-
ko wspominany, ale jest też przyzywany 
i z zachwytem w niego się wpatrujemy. 
Św. Józef coraz bardziej posiada zie-
mię w tym sensie, że mieszkańcy ziemi 
w coraz większej liczbie Józefa poznają 
i do Józefa się zwracają, żeby modlić się 
do Pana Boga. 

Miłość Boga i człowieka i pokora 
– oto fundamenty życia chrześci-
janina, a wzorcem jest św. Józef.

Św. Józef w życiu zakonnym ma 
wielkie znaczenie w rozwoju życia we-
wnętrznego.

Zawsze zachwyca mnie ten „Mil-
czący Święty”, który nie wypowiedział 
w Piśmie św. żadnego słowa. Stanowi to 
dla mnie przykład i naukę w pracy oraz 
modlitwie, bowiem nasze czasy odzna-
czają się nadmiarem hałasu i słów, co 
grozi obniżeniem poziomu życia we-
wnętrznego.

Są ludzie, którzy boją się milczenia, 
ponieważ lękają się znaleźć sam na sam 
ze sobą. 

Św. Józef nie bał się samotności, po-
nieważ każda chwila Jego życia była wy-
pełniona obecnością Bożą. 



9Z życia Zgromadzenia 

Patrząc na św. Józefa uświada-
miamy sobie, że dla zachowania 

milczenia nie jest rzeczą ko-
nieczną zamykanie się w klasz-

torze. Można w głębi serca 
nosić swoją klauzurę.

Wydaje się, że w zakonie mam 
prościej… Już sama miłość do Boga, 
która mnie przyprowadziła do fur-
ty klasztornej, skłania do myślenia 
o Nim. Do szukania, spotykania, da-
wania siebie. Przecież dziecko nie 
przestaje myśleć o mamie, gdy ona 
jest nieobecna przy nim. Zakochani 
nie zapominają o sobie, nawet jeśli 
zajęcia ich  rozdzielają.

Dlatego myślę, że św. Józef jest 
doskonałym wzorem życia we-
wnętrznego dla osób konsekrowa-
nych. Autentyczne życie wewnętrzne 
to nic innego jak ustawiczna wspól-
nota życia z Chrystusem, trwanie 
w Jego Obecności. Jednak równowa-
ga między życiem czynnym a kon-
templacyjnym jest osiągalna dla lu-
dzi, którzy zdobyli właściwy stopień 
miłości.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
jak bardzo Kościół potrzebuje świa-
dectwa osób życia konsekrowane-
go, które wyrażają swoją obecnością 
„Jest Pan Bóg”, dlatego prosimy każ-
dego dnia św. Józefa, aby wypraszał 
u Boga dar nowych powołań zakon-
nych dla każdego zgromadzenia.

W szczególny sposób codziennie 
prosimy, by nie zabrakło autentycz-
nych świadków trwałej miłości do 
Chrystusa w naszej franciszkańskiej 
wspólnocie zakonnej.

Dobremu Bogu, przez ręce 
św. Józefa, niech będzie cześć 

i chwała, teraz i na wieki wie-
ków. Amen.

Św. Józefie – módl się za nami !
Jeżeli czujesz w sercu pragnienie, 

przez ślub czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa, swoje życie uczynić da-
rem dla Boga w Jego Kościele, służąc 
Mu w naszym zgromadzeniu, zapra-
szamy do kontaktu z nami:

s. Julia Kalarus 
(referentka powołaniowa)

tel. 790583354
s.kalarusjulia@interia.pl

PIEŚNIĄ 
WESELA PRZEŻYWAMY 
O ŚW. JÓZEFIE 
MIESIĄC TWÓJ…
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Widzimy,  jak Pan Bóg zaufał świę-
temu Józefowi, skoro powierzył mu tak 
bardzo odpowiedzialne zadanie. Święty 
Józef nie jest teoretykiem, nie kieruje 
się mówieniem, ale wsłuchany w każde 
słowo Boga i Najświętszej Maryi Panny 
odznacza się konkretnym działaniem. 
Jest posłuszny. Mogę zapewnić każdego 
o tym, że święty Józef, mimo iż jest mil-
czącym, odznacza się potężnym dzia-
łaniem, potężnym wstawiennictwem u 
Boga.  Święta Teresa z Avila zwykła po-
wtarzać: „Nie pamiętam, bym kiedykol-
wiek, aż do tej chwili prosiła go, o jaką 
rzecz, której by mi nie wyświadczył”. 

Z własnego doświadczenia mogę 
zapewnić, że święty Józef jest wielkim 
świętym. Trzeba go prosić... Jedna z 
sióstr mi powiedziała, że ludzie nawet 
nie wiedzą, jak wiele święty Józef może 
wyprosić. Czyż Pan Bóg, który wybrał 
go na Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny i Opiekuna Pana Jezusa może mu 
czegoś odmówić?

Przed wstąpieniem do zgromadze-
nia, nigdy nie miałam nabożeństwa do 
świętego Józefa, ani nawet o nim nie 
myślałam. Był  dla mnie jak i dla wielu 
ludzi świętym. Moja przyjaźń ze świę-
tym Józefem rozpoczęła się w postu-
lacie. Imię zakonne s. Józefa przyjęłam, 
ponieważ bardzo kocham św. Józefa. 
Każde imię zobowiązuje, ale ja nie wy-
obrażam sobie innego patrona. 

Wiedziona jakimś wewnętrznym 
pragnieniem, kupiłam sobie gipsową 
figurkę świętego Józefa, która, mimo że 
jest już trochę obita, nadal codziennie 
mi towarzyszy. Z chwilą poświęcenia 
dany święty staje się obecny w naszym 
życiu, tak było ze świętym Józefem - 
cichym, milczącym, zawsze słuchają-
cym. Do świętego Józefa zawsze mogę 

zwracać się ze wszystkim: ze sprawami 
materialnymi i duchowymi, nie tylko ze 
swoimi, ale również z potrzebami in-
nych. Nie zapomnę, jak jeden z księży 
poprosił mnie, żebym pomodliła się do 
świętego Józefa, bo brakowało mu pie-
niędzy na remont kościoła. Modliłam 
się do świętego Józefa i potrzebujący 
dostał znaczną sumę pieniędzy. Przy-
szła na konto 19 marca... Święty Józefie, 
dziękuję Ci, że nie pozostawiasz tych, 
którzy dbają o świątynie. 

Świętemu Józefowi  mogę polecać 
również inne moje sprawy i problemy. 

Nie jest łatwo pisać o 
świętym, a raczej o po-
tężnym świętym, który 

na kartach Ewangelii nie 
powiedział ani jednego 
słowa. To właśnie Jego 

Pan Bóg wybrał na Opie-
kuna Pana Jezusa 

i Oblubieńca Najświęt-
szej Maryi Panny.

Zawsze w cichy, dyskretny sposób  
wysłuchuje mnie... Świętego Józefa 
doświadczam również, a może przede 
wszystkim,  jako mojego niebieskie-
go przewodnika duchowego. Polecam 
każdemu, szczególnie w tym roku, roku 
świętego Józefa, aby obrał sobie świę-
tego Józefa za przewodnika w pracy nad 
sobą, w zmaganiu się z własnymi grze-
chami i słabościami.  Nie będzie zawie-
dziony...

Kończąc zachęcam każdego do mo-
dlitwy za jego wstawiennictwem. 

s. Józefa Rogacz

Święty Józef... 
Patron wielu...
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Bł. Antoni czcicielu św. Józefa…

założyciel ZGROMADZENIA

Boże, któryś błogosławionego kapłana Antoniego 
ubogacił niezwykłymi cnotami, 

w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty, 
gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia 

Twego, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to,
o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej 
SANDOMIERZ, 14 września 1999 r. 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem 
błogosławionego Antoniego Rewery,

 proszony jest o powiadomienie: 
Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego

 ul. Leszka Czarnego 6, 27-600 Sandomierz

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK 
ZA WSTAWIENNICTWEM 

BŁ. KS. ANTONIEGO REWERY

W CV bł. ks. Antoniego Rewery pojawiła się również notka: „od 
27.03.1934 roku decyzją bpa W. Jasińskiego została przeniesiona parafia 
z Sandomierskiej katedry do kościoła św. Józefa a pierwszym probosz-
czem został mianowany ks. prałat Antoni Rewera, który tę funkcję bardzo 
gorliwie pełnił do 16.03.1942 roku”. Posługa proboszcza u ,,św. Józefa” 
była ukoronowaniem kapłańskiej posługi w Sandomierzu, wyzwaniem, 
aby ukazywać Perłę ziemi Sandomierskiej – Teresę Izabelę Morszty-
nównę i zaświadczyć ,,nie mogę zawieść zaufania moich parafian”. 
Droga na Golgotę – Oświęcimia i Dachau dla ks. Antoniego rozpoczę-
ła się przed ołtarzem w kościele św. Józefa, gdzie został aresztowany 
przez gestapo. W tej drodze zapewne towarzyszyli mu święci i błogo-
sławieni, których tak wielką czcią otaczał i zachęcał do przyzywania ich 
wstawiennictwa. Na tej drodze nie zabrakło również św. Józefa, który 
odbierał cześć od proboszcza sandomierskich parafii. 

s. Wiesława CFS

Św. Józef, patron parafii 

Parafia św. Józefa w Sandomierzu. 
Fot. Ewa Sierokosz

Msza św. w kościele św. Józefa w Sandomierzu, 
sprawowana przez ks. Antoniego Rewerę. 

Fot. Arch. Zgromadzenia



MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy 
Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. 
Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez 

ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj 
łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym 
wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. 

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potęż-
ny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami 
ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło 
Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszel-
kiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przy-
kładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć 
wieczną szczęśliwość w niebie.  Amen.


