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Teksty do medytacji od 10.02.2022 r.
Kochani!
Jesteśmy wspólnotą, w której króluje Maryja. Zajmuje Ona szczególne miejsce w naszej
wspólnocie, ale nie przysłania nam Jezusa, wręcz przeciwnie, w sposób jasny i pewny Maryja
prowadzi nas do Jezusa. Maryja tworzyła z Jezusem Świętą Rodzinę, ale nie byli w tym sami.
Szczególne zadanie miał tam również św. Józef. Dlatego zapraszam Was wszystkich więc do oddania siebie i swoich rodzin w szczególną opiekę św. Józefa. Jest on opiekunem Kościoła i pogromcą duchów piekielnych.
Teksty, które będą nam towarzyszyć nie są mojego autorstwa, są one zaczerpnięte z
parafii pw. Św. Brata Alberta w Łodzi.
Jak powinna przebiegać praca osobista? Warto kolejny raz otworzyć swój zeszyt (jeżeli
go nie masz załóż koniecznie) i zacznij 33 dniowe przygotowanie.
Plan pracy osobistej obejmuje:
- Litania do św. Józefa,
- Teksty rozważań, z których zanotuj w zeszycie to co szczególnie do Ciebie dotarło,
- Modlitwa papieża Leona XIII do św. Józefa,
- akt ofiarowania się św. Józefowi.
Na owocną pracę, błogosławię +
ks. Damian, Pasterz
Modlitwy codzienne na zakończenie pracy indywidualnej:
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Modlitwa 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. Potężny 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 wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną
opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć
pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen
Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi
Mój ojcze i mój opiekunie, powierzam Ci się całkowicie, i aby dowieść mojego nabożeństwa do
Ciebie, poświęcam Ci dziś swoje oczy, swoje uszy, swoje usta, swoje serce, całą swoją istotę, bez
wyjątku. Zatem, o dobry ojcze, skoro jestem Twój, trzymaj mnie i strzeż jako swoją własność.
Amen.
Czwartek:
Są przynajmniej dwa ważne powody, dla których zawierzenie św. Józefowi może okazać się
bardzo pomocne.
Po pierwsze, potrzebujemy duchowego ojcostwa św. Józefa do pomocy w obronie
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małżeństwa i rodziny, które jak wszyscy widzimy, w ostatnim czasie są mocno
zagrożone.
Po drugie, każda rodzina potrzebuje na nowo ewangelizacji. Święty Józef to pierwszy
misjonarz, który razem z Jezusem i Maryją wędrując do Egiptu, chronił Najświętszą
Rodzinę przed złym Herodem. Niech także w obecnym czasie chroni nas przed złem i
pozwala z nowym zapałem opowiadać się zawsze po stronie dobra. Mocno wierzę w
orędownictwo św. Józefa i ufam, że Pan Bóg rozpali na nowo nasze serca i wzmocni
naszą gorliwość do wędrowania zaJezusem w posłuszeństwie głosowi Jego Ducha.
Pomyśl dzisiaj o swojej rodzinie, o problemach które w niej są. Pomyśl o swoim Tacie,
Mężu – przedstaw ich sylwetkę i ich problemy, męskie zranienia św. Józefowi.
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1. Litania
2. Rozważanie:
Po co powierzać siebie św. Józefowi? Kiedy Bóg pragnie wznieść duszę ku wysokościom, łączy ją ze
św. Józefem, dając jej mocną miłość ku temu dobremu świętemu. św. Piotr Julian Eymard.
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Chcesz się wznieść ku wysokościom życia duchowego? Trafisz tam, gdy zawierzysz św. Józefowi.
Wielu chrześcijan poświęciło życie Dziewicy Maryi, aby bardziej zjednoczyć się z Jezusem. Bez
wątpienia konsekracja Matce Bożej należy do najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić w naszym
życiu duchowym. Jej istotą jest pomoc w staniu się „drugą Maryją” dla Jezusa, wierną, miłującą i
ufną towarzyszką Zbawcy. Poświęcenie życia św. Józefowi działa bardzo podobnie. Powierzenie
siebie św. Józefowi pomoże ci stać się „drugim Józefem” dla Jezusa i Maryi. A więc powierzenie
się całkowite św. Józefowi pomoże ci stać się wiernym, miłującym i ufnym towarzyszem Jezusa i
Maryi! W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus „czynił postępy w mądrości, wlatach i w łasce u
Boga i u ludzi” (Łk 2, 52) pod czułą opieką swoich rodziców. I ty sam możesz czynić takie
postępy, jeśli powierzysz się ojcowskiej opiece św. Józefa.
Święty Bernard z Clairvaux wyjaśnia, jak to się dzieje. Ujmuje to tak: Kim i jakim człowiekiem był ten
błogosławiony Józef, można się domyślić z jego imienia; zasłużył, aby go czczono, aby weń wierzono i
nazywano ojcem Boga. Można się tego domyślić z samego jego imienia, które w tłumaczeniu znaczy
„Bóg doda”. Święty Józef „dodaje”. Ma dla ciebie ojcowską miłość, moc zwiększania obecności
Boga w twoim życiu i zabierania cię na wysokości w życiu duchowym. Przez stulecia ten sekret św.
Józefa pozostawał ukryty. Wiedzieli o nim święci, mistycy i kilku papieży. Teraz nasza kolej, żeby go
odkryć. Nadszedł czas św. Józefa! Kościół i świat coraz bardziej go potrzebują. Potrzebujemy go,
aby pomógł nam odwzajemnić miłość Jezusa i żyć cnotliwie. Rozpaczliwie potrzebujemy opieki
św. Józefa. Rodzina – fundament społeczeństwa – jest atakowana. Rodzina Boża – Kościół
katolicki – również doświadcza złośliwych napaści ze strony świata, wiernych, diabła i części
własnych synów. Potrzebujemy św. Józefa, żeby nas chronił. To nasz kochający i wybaczający ojciec
duchowy, święty, silny i gotowy nieść nam pomoc. Jest na zawsze związany z Jezusem, z Maryją i z
Kościołem. Chronił Świętą Rodzinę. Nas też będzie chronił, jeśli powierzymy się jego
ojcowskiemu sercu i duchowej opiece. Święty Józef jest twoim duchowym ojcem. Wszystkie dzieci
są podobne do swoich rodziców. Jesteś dzieckiem św. Józefa. Powinieneś być do niego podobny,
zwłaszcza naśladując jego cnoty oraz wierność Jezusowi i Maryi. Święty Józef odgrywa zasadniczą
(życiodajną) rolę w twoim wzrastaniu duchowym i dobrostanie. Taki jest sens zawierzenia św.
Józefowi.
Dobrze to wyjaśnia bł. Wilhelm Józef Chaminade: Święty Józef nie był biernym narzędziem w
wielkim dziele naszego zbawienia; odegrał bardzo aktywną rolę i właśnie dlatego został włączony w
dzieła miłosierdzia wcielonej Mądrości. Miłosierna miłość Boga dała ci św. Józefa na ojca
duchowego. Jesteś gotów dokonać postępu w życiu duchowym? Zbliżyć się do Jezusa i Maryi i
doświadczyć wzrastania w cnocie? Zwróć się do św. Józefa! Poświęcimy życie św. Józefowi.
Złożymy u jego stóp wszystko, czym jesteśmy, i wszystko, co mamy.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Sobota - DZIEŃ DRUGI:
1. Litania

2. Rozważanie
Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc z
długoletniego doświadczenia, jak wielkie dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga. Nigdy jeszcze
nie spotkałam nikogo, kto by prawdziwe miał do niego nabożeństwo i szczególną mu cześć
oddawał, a nie osiągnął coraz większych korzyści w cnocie, bo on w sposób dziwnie skuteczny
wspomaga każdą duszę, która się mu poleca. - św. Teresa z Ávili.
Z pewnością znasz św. Maksymiliana Kolbego, bohaterskiego zakonnika, który oddał życie za
innego więźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Święty Maksymilian był żarliwym
apostołem Matki Bożej i propagował akt zawierzenia Maryi. W roku 1917 założył Rycerstwo
Niepokalanej. Ale czy słyszałeś o o. Józefie Kentenichu, innym wielkim apostole oddania życia
Matce Bożej? W roku 1941 gestapo aresztowało o. Kentenicha i uwięziło w Koblencji. Hitlerowcy
z jakichś powodów nie zamierzali wywozić go do obozu koncentracyjnego, ale o. Kentenich,
żarliwy wyznawca Matki Bożej, zażądał, aby go wysłano do Dachau. Pragnął ofiarować swoje
cierpienia, abywesprzeć w ten sposób Ruch Szensztacki, który zainicjował w 1914 roku.Założył to
maryjne dzieło, ponieważ chciał głosić cnoty Matki Bożej i dzięki oddaniu Maryi przemienić świat.
Ojciec Kentenich spędził w Dachau trzy lata. Metoda zawierzenia Maryi o. Kentenicha znana jest
jako „przymierze miłości”. Wierzył on, że przymierze miłości zawarte z Maryją naprawi świat dzięki
przeobrażeniu członków Ruchu w „objawienia” Matki Bożej. Oczywiście, nie miał na myśli
dosłownych objawień – członkowie Ruchu poprzez naśladowanie cnót Maryi mieli stać się Jej
odbiciem i ukazywać Jej obecność w świecie. Kościół i świat potrzebują takich objawień! Kościół i
świat potrzebują także „objawień” św. Józefa: kobiet i mężczyzn, którzy będą promieniowali
cnotami św. Józefa, zwłaszcza jego wierną miłością męża i ojca. W świecie prześladowanym
ideologią gender i zamętem wokół małżeństwa i rodziny takie „objawienia” Maryi i św. Józefa są
bardzo potrzebne. Pomóc w tym może zawierzenie św. Józefowi i naśladowanie jego cnót.
Litania do św. Józefa przygotuje cię do całkowitego oddania się swojemu ojcu duchowemu i
nauczy cię, jak naśladować jego cnoty. Litania pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Modlili się
nią niezliczeni święci. Wersję, którą ty będziesz się modlił, zaaprobował i promulgował święty
papież Pius X w 1909 roku. Dzięki Litanii do św. Józefa poznasz cnoty i cuda swojego ojca
duchowego i staniesz się „objawieniem św. Józefa” na świecie.
Chronię się w twych ramionach [św. Józefie], abyś mógł mnie prowadzić ścieżką cnót. - św.
Klemens Maria Hofbauer
Święty Józef jest twoim wzorem umiłowania Jezusa, Maryi i dusz. Wzory należy naśladować.
Poprzez naśladowanie cnót św. Józefa zaczniesz przypominać swój wzór i wywierać ogromny
wpływ na świat. Cnoty św. Józefa staną się twoimi cnotami. Staniesz się „drugim Józefem”.
Wybitne cnoty [św. Józefa] stanowią jego zasługę i staje się on dla nas wzorem. - bł. Wilhelm
Józef Chaminade
Święty Józef jest naszym przewodnikiem i wzorem. Ponieważ mamy takie samo powołanie jak
on, musimy żyć jego życiem, praktykować jego cnoty i przyjąć jego ducha. - św. Piotr Julian
Eymard
Kochajmy Jezusa ponad wszystko, kochajmy Maryję jako naszą matkę; ale czy moglibyśmy
powstrzymać się od kochania Józefa, który był tak blisko zjednoczony z obojgiem, Jezusem i
Maryją? I czy możemy go bardziej uczcić, niż naśladując jego cnoty? Co czynił w swoim życiu,
oprócz rozważania, poznawania i wielbienia Jezusa, nawet wśród codziennego trudu? Patrzcie
więc, oto nasz wzór! św. Magdalena Zofia Barat
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Niedziela - DZIEŃ TRZECI
1. Litania
2. Rozważanie:
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Nasz Ojciec Niebieski miał tylko jednego świętego, który reprezentował Go na ziemi. Dlatego
obdarował swojego ulubionego Świętego wszystkim, czym mógł, i wyposażył we wszystko, co jest

potrzebne, aby był Jego godnym przedstawicielem - św. Piotr Julian Eymard.
Bóg Ojciec cię kocha. Kocha cię tak bardzo, że posłał na świat swojego jedynego Syna, aby cię
zbawił. Twoje zbawienie nie było jednak jedynym celem, dla którego Ojciec posłał Jezusa na ziemię.
Posłał swojego Syna, aby cię zbawił i uczynił dzieckiem Bożym. Za pośrednictwem Jezusa możesz
więc zawołać: „Abba, Ojcze!”. Zostałeś stworzony po to, aby być dzieckiem Bożym. To jedyny
powód twojego istnienia. Do Ojca prowadzi tylko jedna droga: Jezus Chrystus (zob. J 14, 6). Tylko
Jezus ma moc zaprowadzić cię do Ojca. A jednocześnie, dzięki miłosiernej miłości Boga, św. Józef
odgrywa bardzo ważną rolę w twoim duchowym rozwoju i podróży przez życie.
Zawierzenie św. Józefowi zwiększa obecność Ojca w twoim życiu. Poznajemy tę prawdę z życia
samego Jezusa. Kiedy Ojciec Niebieski posłał swojego Syna na świat, aby nas zbawił i uczynił Jego
dziećmi, wybrał jedynego świętego, godnego reprezentować Go na ziemi: św. Józefa. Jezus,
mieszkając pod jego dachem i będąc jego Synem, dał nam najlepszy przykład całkowitego
zawierzenia św. Józefowi. Jezus kochał swojego ziemskiego ojca, był mu posłuszny i naśladował
go. Święty Józef jest jedynym człowiekiem, którego Jezus kiedykolwiek nazwał ojcem; Jezus
cieszył się, że jest znany jako „syn Józefa” (J 6, 42). My też powinniśmy traktować jako zaszczyt
to, że możemy być jego dziećmi. Jeśli, zgodnie z planem Ojca, Jezus potrzebował św. Józefa, o
ileż bardziej my go potrzebujemy!
Ojcostwo św. Józefa zwiększyło obecność Ojca Niebieskiego w życiu Jezusa. Warto od razu
wyjaśnić: św. Józef nie jest Bogiem. Nie może dodać niczego do Boskiej i odwiecznej komunii
istniejącej między Bogiem Ojcem a Bożym Synem. Święty Józef nie może również poprawić zdolności
Jezusa – jako Istoty Boskiej – wiecznego dawania świadectwa obecności Ojca Niebieskiego. Święty
Józef został raczej wybrany, aby zastępować Boga Ojca zgodnie z wymaganiami ludzkiej natury
Jezusa.
Bóg Ojciec nie ma ludzkiej natury. Za każdym razem, gdy Jezus widział św. Józefa, słyszał jego słowa,
przyglądał się jego pracy albo był świadkiem jego czystej miłości do Maryi, ludzka natura Jezusa
widziała doskonałe odbicieOjca Niebieskiego.
Bóg postanowił uczynić Józefa swoim najbardziej rzeczywistym wizerunkiem na ziemi,
depozytariuszem wszystkich praw Jego Boskiego ojcostwa, mężem szlachetnej Dziewicy, Pani
aniołów i ludzi. - bł. Wilhelm Józef Chaminade.
Boski Ojciec pragnie uczynić dla ciebie wszystko to, co uczynił dla Jezusa. Bóg Ojciec pragnie, abyś
się powierzył miłującej, ojcowskiej opiece św. Józefa w podobny sposób, w jaki Bóg powierzył
mu ludzką naturę Jezusa. Bóg zaplanował takie zawierzenie św. Józefowi – zarówno Jezusa, jak i
członków swojego Kościoła z całej wieczności; nic nie stało się przypadkowo. Święty Józef jest
cieniem Ojca Niebieskiego. Był dla Jezusa Jego wizerunkiem i odbiciem. Bóg Ojciec pragnie, abyś i
ty przyjął św. Józefa jako ojca duchowego. Wyłącznie w Jezusie możemy zobaczyć najdoskonalszy
obraz miłosierdzia i miłości Jego Ojca (jak sam powiedział: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” [J
14, 9]), ale Jezus pragnie również dzielić się z nami tym, który był dla niego ziemskim wizerunkiem
Jego Ojca Niebieskiego. Ten święty człowiek [św. Józef] miał tak wielką godność i cześć, że
Przedwieczny Ojciec w swojej hojności obdarzył go podobieństwem do swojego pierwowzoru św. Bernardyn ze Sieny .
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Poniedziałek - DZIEŃ CZWARTY:
1. Litania
2. Rozważanie:
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Święty przykład Jezusa Chrystusa, który w czasie swojego pobytu na ziemi tak bardzo czcił św. Józefa
i był mu posłuszny za jego życia, powinien wystarczyć, by rozpalić wszystkie serca nabożeństwem
do tego świętego. - św. Alfons Maria Liguori
Znasz zdanie „Do Jezusa przez Maryję”? To cudowny wyraz nabożeństwa ukuty we wczesnym
wieku XVIII przez św. Ludwika Marię de Montfort. W swoim dziele Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik nauczał, że Maryja jest najpewniejszą,
najłatwiejszą i najszybszą drogą dotarcia do Jezusa. Aby zaszczepić to przesłanie w sercach ludzi, św.
Ludwik żarliwie propagował Różaniec i poświęcenie życia Maryi. Ciekawe, że we wszystkich swoich

pismach zaledwie kilka razy wspomina św. Józefa. Dlaczego? Czyżby go nie kochał? Przeciwnie,
św. Ludwik de Montfort bardzo kochał św. Józefa. Podobnie jak wszyscy święci. Nie pozostawił
żadnego ważnego nauczania na ten temat, ponieważ do jego czasów Kościół nie opracował
teologii św. Józefa. W religijnym życiu Kościoła dopiero w połowie XIX wieku, sto lat po św.
Ludwiku, zaczęto lepiej rozumieć wielkość św. Józefa. Gdyby św. Ludwik nauczał na ulicach
dzisiejszej Francji, prawdopodobnie słyszano by, jak wychwala cuda św. Józefa. Mógłby nawet
dodać osobę św. Józefa do swojego słynnego zdania, wołając: „Do Jezusa przez Maryję i Józefa!”.
Jezus pragnie, abyś poznał i pokochał Jego matkę i ojca. Maryja i Józef tworzą najwierniejszy
obraz Jezusa; dzięki temu mogę wyznaczyć najkrótszą drogę do świętości: „Dla mnie żyć to Jezus,
to Maryjai Józef”. - sł. Boży François Xavier Nguyĕn Văn Thuân
Dwoje największych świętych chrześcijaństwa to Maryja i św. Józef. Konsekracja św. Józefowi
naturalnie wywodzi się z chrzcielnego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi i z synowskiego
poświęcenia się Maryi. Dzięki poświęceniu św. Józefowi, twojemu ojcu duchowemu, możesz się
poświęcać każdej osobie należącej do Świętej Rodziny! W naszych czasach małżeństwo i rodzina
są bez przerwy zaciekle atakowane. Jezus i Maryja pragną, abyś zawierzył św. Józefowi, ponieważ
żaden ojciec ani mąż nie wie więcej od niego o świętości małżeństwa i rodziny ani o miłości
gotowej do wyrzeczeń, jakiej wymaga się od ojców i mężów. Kontynuuje z nieba swoją ojcowską
misję. Jest naszym stróżem, kochającym opiekunem i nieustraszonym obrońcą – wzorem
świętego ojcostwa. Po Chrystusie św. Józef jest wzorem heroicznej męskości i obrońcą
małżeństwa, czystości i samego życia. Konsekracja św. Józefowi jest kluczem do pokonania
antropologicznego zamętu tak rozpowszechnionego w naszych czasach. Dzięki uważnej, wiernej
miłości i trosce św. Józefa wszystkie ideologie i idole skruszą się i padną na kolanaprzed Jezusem
Chrystusem! Jakichże doznałeś radości, mając zawsze przy sobie Boga samego, patrząc, jak przed
Nim kruszą się bałwany Egiptu. - bł. January Maria Sarnelii
Konsekracja św. Józefowi wzmocni twoją miłość do Jezusa! Całe życie i misja św. Józefa są
ukierunkowane na Jezusa. Święty Józef nigdy nie podkreśla swojej osoby. Jego rola polega na
prowadzeniu wszystkich do Jezusa tak, jak robi to Maryja. Maryja była przeznaczona na
Niepokalaną Matkę Zbawiciela; św. Józef został wybrany na ziemskiego ojca Zbawiciela i naszego
ojca duchowego. Został on obdarowany wszystkimi łaskami potrzebnymi do wykonania swojej
misji, a misja ta obejmuje pogłębienie naszej relacji z Jezusem. Józef pierwszy zaniósł Jezusa
Chrystusa do Egiptu, a potem do Judei. I tak wyznaczył dla nas ścieżkę apostołów, którzy głosili
jego imię Żydom i poganom. – św. Hilary z Poitiers.
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Wtorek: DZIEŃ PIĄTY:
1. Litania
2. Rozważanie:
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Jak wielkie jest jego [św. Józefa] zjednoczenie z Bogiem, jak wzniosły jego dar modlitwy, jak
cudowne kierowanie się Duchem Świętym! - bł. Wilhelm Józef Chaminade
Duch Święty chce, żebyś poznał i pokochał św. Józefa. Duch Święty więcejzdziałał w życiu św. Józefa
niż któregokolwiek innego świętego, z wyjątkiem życia Matki Bożej. Ziemski ojciec Jezusa nigdy
niczego nie zrobił, nie szukając wcześniej wskazówek Ducha Świętego. Posłuszeństwo wobec
Ducha Świętego umożliwiło mu porozumienie z Bogiem nawet podczas snu.
Święty Józef pragnie, abyś był posłuszny Duchowi Świętemu i dał się poprowadzić ku świętości.
A właściwie, czym jest świętość? Czy to jakiś nieosiągalny szczyt duchowy, którego nie masz nadziei
osiągnąć? Nie, to nie tak. Świętość to życie w miłującej bliskości z Bogiem. Mówiąc dokładniej,
świętość to przestrzeganie dwóch wielkich przykazań: miłości Boga i bliźniego, unikanie grzechu,
życie w cnocie i trwanie w łasce uświęcającej. To nie jest możliwe bez obecności w twoim życiu
Ducha Świętego.
Gdziekolwiek jest obecny św. Józef, tam jest obecny Duch Święty. ŚwiętyJózef powiedziałby ci, że
jeśli chcesz być napełniony Duchem Świętym, jedna rzecz jest bezwzględnie konieczna: modlitwa.
Bez modlitwy nigdy nie będziesz w bliskości z Bogiem. Bez modlitwy nie uda ci się postępować

zgodnie ze wskazówkami Ducha Świętego.
Jeśli chcesz być świętym, musisz naśladować św. Józefa. Masz zachować serce pałające miłością
do Boga i bliźniego poprzez oddanie się gorliwemu życiu wewnętrznemu. Nie wpadaj w panikę po
przeczytaniu tych słów. Nie musisz zostać zakonnikiem lub zakonnicą. Świętość jest dla
wszystkich. Jednocześnie pamiętaj, że bez względu na swoje powołanie, świętość mogą osiągnąć
jedynie ci, którzy się modlą i prowadzą czynne życie wewnętrzne, rozpalane i podtrzymywane przez
sakramenty, napędzane modlitwą i życiem w miłości bliźniego.
Święty Józef jest wzorem życia wewnętrznego dla wszystkich swoich dzieci. Święty Józef nie był
kapłanem, a jest świętszy niż wszyscy kapłani, w tym nawet święty patron proboszczów Jan Maria
Vianney. Po Jezusie i Maryi św. Józef był najświętszym, najbardziej rozmodlonym i najcnotliwszym
człowiekiem na świecie. Unikał wszystkiego, co mogłoby sprawić przykrość Duchowi Świętemu. Jak
to robił? Z pomocą modlitwy. Dzięki niej doskonalił się w cnotach wiary, nadziei i miłości, jak
również w takich cnotach moralnych, jak roztropność, powściągliwość, sprawiedliwość i
męstwo.
Zauważmy, że całe życie św. Józefa było wewnętrzne i ukryte w Bogu; było tak mało znane światu, że
zaledwie kilku świętych autorów o nim wspomina, a na temat jego śmierci nie ma żadnych
przekazów. Jego życie było życiem modlitwy, cichej pracy i ciągłego poświęcenia, a jednocześnie
promieniało chwałą wszystkich cnót. - św. Józef Sebastian Pelczar
Nie było cichszego niż św. Józef i nigdy nie będzie. A przecież możesz zostać „drugim Józefem”
w świecie. Możesz stać się dla innych jego „objawieniem”. Jeśli będziesz naśladować jego
oddanie modlitwie i życiu wewnętrznemu, staniesz się podobny do swojego duchowego ojca.
Konsekracja św. Józefowi zwiększy obecność Ducha Świętego w twoim życiu. Jeśli oddasz się św.
Józefowi, Duch Święty rozpozna go w tobie i wleje nadzwyczajne łaski w twoje serce, umysł i
duszę. Możesz zostać świętym! Poproś Ducha Świętego, aby uczynił cię „drugim Józefem”. Módl się
do Ducha Świętego, aby napełnił cię łaskami podobnymi do tych, którewlał w ojcowskie serce św.
Józefa.
Dusze szczególnie wrażliwe na działanie Boskiej miłości słusznie widzą w Józefie świetlany
przykład życia wewnętrznego. - św. Jan Paweł II
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Środa: - DZIEŃ SZÓSTY:
1. Litania
2. Rozważanie:
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
To on [św. Józef] jest głową Świętej Rodziny, ojcem trójcy na ziemi, która przypomina Świętą
Trójcę w niebie. - św. Piotr Julian Eymard
Święta Trójca jest rodziną, Świętą Rodziną. Pragnie, abyś do niej należał. Aby ci to ułatwić,
stworzyła odpowiednik Trójcy na ziemi – ziemską trójcę. Składa się ona z Jezusa, Maryi i św. Józefa.
W pewnym sensie stanowi ona pierwszy Kościół. Członkowie tej rodziny przygotują cię do
członkostwa wBożej, wiecznej rodzinie w niebie.
Święty Józef jest ojcem trójcy ziemskiej. Wielu świętych porównywało ziemską trójcę (Jezusa,
Maryję i Józefa) do Trójcy niebiańskiej (Ojca, Syna i Ducha Świętego). Oczywiście to porównanie ma
swoje ograniczenia. Maryja i św. Józef nie są istotami boskimi, a Duch Święty nie jest matką.
Niemniejporównanie to jest ważne, bo uczy nas czegoś o Bożej rodzinie Trójcy. Święty Franciszek
Salezy przedstawia nam przenikliwe spostrzeżenia na ten temat. Pisze tak: Nie ma żadnych
wątpliwości, że św. Józef został obdarzony wszystkimi darami i łaskami niezbędnymi do misji, którą
Ojciec Przedwieczny zechciał mu poruczyć, do zajmowania się wszystkimi domowymi i
doczesnymi troskami naszego Pana, do kierowania swoją rodziną, która składała się tylko z
trzech osób, uosabiając przed nami tajemnicę Przenajświętszej i Najgodniejszej Uwielbienia
Trójcy. Nie da się ich prawdziwie porównać pod żadnym względem, z wyjątkiem naszego Pana,
który jest jedną z osób Najświętszej Trójcy, gdyż dwie są jedynie stworzeniami; a jednak możemy

powiedzieć, że była to trójca na ziemi reprezentująca pod pewnymi względami Trójcę
Przenajświętszą.
Święty Franciszek Salezy uczy nas w tym rozważaniu pewnej bardzo ważnej prawdy. Pięknie ukazuje,
że trójca z Nazaretu (Jezus, Maryja i św. Józef) reprezentuje niebiańską Trójcę (Ojca, Syna i
Ducha Świętego) i właśnie dlatego składa się jedynie z trzech osób. Innymi słowy, Jezus nie miał
biologicznych braci ani sióstr. Kościół katolicki nauczał tej prawdy od zawsze. Ale uczył również, że
Trójca w niebie i trójca na ziemi pragną, abyś został członkiem ich rodziny poprzez przybranie!
Powiedzmy to wprost: nigdy nie staniesz się istotą boską. Ani ty, ani ja nie jesteśmy Bogiem, i
nigdy Nim nie będziemy. Bóg jednak pragnie wprowadzić nas do życia rodzinnego Trójjedynego
Bóstwa poprzez przysposobienie duchowe. Tak się dzieje w trakcie chrztu świętego. Jako członki
Mistycznego Ciała Chrystusa, Kościoła zostajemy włączeni do Bożej rodziny na ziemi, Świętej
Rodziny. Bycie członkiem Świętej Rodziny na ziemi przygotowuje nas do wejścia do Świętej Rodziny
w niebie.
Jeśli chcesz należeć do rodziny Trójcy w niebie, musisz być dzieckiem św. Józefa na ziemi. Święty
Józef, nasz ojciec duchowy, pomoże ci stać się prawdziwym dzieckiem Ojca Niebieskiego. Święty
Józef nauczy cię kochać, modlić się, poświęcać i pracować. Nauczy cię, jak spełniać wolę Boga.
Ścieżka do nieba jest wybrukowana cnotami, a św. Józef da ci ojcowski przykład świętości. Z jego
świętą pomocą twoje przejście do Trójcy w niebie będzie łatwe. Przynależenie do rodziny z
Nazaretu – zaakceptowanie św. Józefa jako ojca, Maryi jako matki, a Jezusa jako brata – jest
najpewniejszym,najłatwiejszym i najszybszym sposobem zostania członkiem rodziny Trójcy w niebie.
Co to był za zaszczyt [dla św. Józefa] wejść w związek z rodziną Ojca Niebieskiego, zostać trzecią
osobą stworzonej trójcy. - bł. Wilhelm Józef Chaminade
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie

Ogłoszenia
1. Przypominamy o obowiązkowej modlitwie Anioł Pański w intencji o otwartość na charyzmaty i ich przyjmowanie dla wszystkich członków wspólnoty przez ręce Maryi oraz zachęcie Pasterza do postu w intencji wspólnoty 12 dnia miesiąca.
2. Posługa modlitwą wstawienniczą prowadzona w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz.
od 17.00 do 18.00 w salce Miriam (główny budynek DD Tabor, poziom -1). Zapisy przez formularz na stronie internetowej www.miriam.rzeszow.pl. Kolejny dyżur w tym m-cu wypada
16 lutego br. (środa).
3. Zaplanowany na dzień 26.02.2022r. Dzień Skupienia dla Wspólnot Katolickiej Odnowy w
Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej odbędzie w innym terminie.
Przypominamy o Regulaminie korzystania z Pogotowia Modlitewnego dla członków naszej
Wspólnoty:
a. Na telefon pogotowia modlitewnego wysyłamy intencje za siebie, swoją rodzinę i przyjaciół, w
nagłych potrzebach m.in.: choroby, zagrożenia zdrowia lub życia. Pamiętajmy, że diakonia modlitewna codziennie modli się osłonowo za każdego członka Wspólnoty.
b. Za pozostałe osoby, intencje można umieszczać na portalu zywawiara.pl.
c. Intencja powinna zawierać imię osoby omadlanej oraz za co konkretnie będziemy się modlić.
d. Intencje przesyłamy w godz. od 08.00 do 20.00 (w sytuacji zagrożenia życia, o każdej porze).
Max. liczba znaków 160 (1 SMS).
e. Nie udostępniamy otrzymanych intencji osobom spoza Wspólnoty.
f. Podpisujemy się imieniem i nazwiskiem.
g. Intencje ogólne niezgodne z regulaminem nie będą przekazywane (np. intencja Bogu wiadoma). h. Informacje przekazywane są przez Pasterza, Liderów i Animatorów.
i. Aktualizacja danych dokonywana jest raz na tydzień.
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