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Teksty do medytacji od 17.02.2022 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 – DZIEŃ SIÓDMY:
1. Litania
2. Rozważanie
Święta Maryjo, módl się za nami

Wszyscy chrześcijanie należą do św. Józefa, bo Jezus i Maryja do niego należeli. - św. Leonard z
Porto Maurizio
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Należysz do Jezusa. Jezus pragnie, abyś wzrastał w cnocie i świętości, czyli wprawdziwej miłości Boga
i bliźniego. Aby tak się stało, musisz Go naśladować. Najlepiej jest naśladować Jego całkowite
zaufanie do Maryi i św. Józefa. Jezus się nie obraża, kiedy ludzie powierzają się Maryi i Józefowi.
Jak mógłby się obrazić? Pierwszy im się powierzył! On, bardziej niż ktokolwiek inny, chce, abyś
pokochał Maryję i św. Józefa. Pragnie, abyś ich kochał i był do nich podobny. Czy brat się obraża,
gdy jego młodsze rodzeństwo okazuje szacunek ich matce i ojcu? Któż się denerwuje, gdy inny
napisze piosenkę o jego matce i położy róże u jej stóp? Podobnie, czy syn się niepokoi, gdy ktoś
wychwala zalety jego ojca? Syn nie potępi człowieka, który oddał cześć jego ojcu. Przeciwnie,
usłyszy on pochwałę i zdobędzie ogromne uznanie syna. Tak właśnie Jezus jest gotowy postąpić
wobec tych, którzy czczą Maryję i św. Józefa. Jezus da im wszystko. Jezus jest gotów dać ci
wszystko! Jeśli więc syn jest gotów obdarować człowieka, który czci jego matkę i ojca, jakie dary da
mąż człowiekowi, który oddaje cześć jego żonie? Wystarczy tylko zwrócić się do św. Józefa, aby
się tego dowiedzieć. Święty Józef opróżni skarbiec w niebie dla tych, którzy oddają cześć Maryi,
jego małżonce! Święty Józef obficie pobłogosławi tym, którzy kochają i czczą Maryję. Dziewica
Maryja jest małżonką św. Józefa, jego królową i radością jego serca. Była jedyną kobietą, która
mogłaby kiedykolwiek zaspokoić jego czyste serce. Tak jak Adam nie był zaspokojony, dopóki nie
spoczął w stworzeniu podobnym do siebie (w Ewie), tak Józef znalazł spoczynek dopiero wtedy,
gdy znalazł Maryję. Kiedy ją poślubił, poświęcił się jej i przysiągł cenić jej kobiecość, a zwłaszcza jej
błogosławione dziewictwo. Był jej ukochanym, żywicielem, opiekunem i sługą. Święty Józef
szczerze pragnie, aby wszyscy czcili i kochali Maryję.
Święty Józef wzmocni twoją miłość do Maryi Dziewicy. Święty Józef jest tak bardzo zakochany w
Maryi, że pragnie, aby wszyscy zauważyli jej piękno. Czy istnieje mąż, który nie chciałby tego dla swej
żony? Czyż każdy mąż nie pragnie, aby jego żona była kochana i czczona przez innych? Który mąż
nie zrobiłby wszystkiego, co w jego mocy, aby zwiększyć szacunek okazywany jego żonie? Jeśli
pozwolisz św. Józefowi pogłębić swoją miłość do jego królowej, opróżni dla ciebie skarbiec nieba.
Ma dostęp do wszystkich jego klejnotów! Konsekracja św. Józefowi uczyni cię rycerzem Świętej
Królowej! Święty Józef wie, że dla Maryi warto żyć, walczyć i umierać. Jest Królową Królestwa
Niebieskiego. Walczyć dla niej to walczyć dla Króla. Święty Józef, najdzielniejszy spośród rycerzy, wie,
że to Królowa najpewniej, najłatwiej i najszybciej zaprowadzi go do Króla. Jego zadaniem jest
ujawnić tę prawdę duszom. Jednocześnie Maryja ma pełne zaufanie do szlachetnej miłości św.
Józefa, swojego rycerza. Całkowicie mu ufa. Święty Józef nauczy cię, jak zostać rycerzem Świętej
Królowej oraz jak uczynić cię zdolnym do zdobywania sercdla królestwa niebieskiego.
Sługa Maryi będzie czule oddany św. Józefowi, będzie próbował zasłużyć na opiekę tego wielkiego
świętego poprzez pobożny hołd szacunku i miłości. - bł. Wilhelm Józef Chaminade
O mój drogi ojcze, święty Józefie, pragnę Cię kochać taką miłością, jaką obdarza Cię Maryja. - bł.
Bartłomiej Longo
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Piątek - DZIEŃ ÓSMY:
1. Litania
2. Rozważanie
Święty Józefie, módl się za nami
I oto na progu Nowego Testamentu, jak niegdyś na początku Starego, staje para małżonków. Ale
podczas gdy małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło cały świat,
małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię.
Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej unii, w której objawia się Jego
wszechmocna wola oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego sanktuarium miłości i kolebki życia. –
św. papież Paweł VI
Małżeństwo stanowi rdzeń dzieła stworzenia i odkupienia. Tak jak stwierdził święty papież

Paweł VI, Adam i Ewa byli obecni na początku stworzenia (Stary Testament), a Józef i Maryja są
obecni na początku nowego dzieła stworzenia (Nowy Testament). Jezus to podkreślił, mówiąc o
królestwie niebieskim jak o uczcie weselnej (zob. Mt 22, 2). Słowa świętego papieża Pawła VI na
początku tego rozdziału są niezwykle głębokie. Do pewnego stopnia papież skłania się ku
koncepcji, że św. Józef jest głową rodziny Nowego Przymierza, tak jak Adam był głową rodziny
Pierwszego Przymierza. Ta fascynująca koncepcja rzadko jest rozważana w studiach teologicznych.
Zwykle, zastanawiając się nad nową głową rodziny ludzkiej (to jest nowym Adamem), myślimy o
Jezusie (zob. 1 Kor 15, 45), i bardzo słusznie. Jezus jest Bogiem. On sam odnawia ludzkość.
Niemniej jako głowa Świętej Rodziny św. Józef był głową naszej Głowy. Jest ojcem naszego
Zbawiciela, opiekunem Kościoła Świętego i naszym ojcem duchowym. Święty Józef jest nowym
Adamem. Święty Józef jest po Chrystusie nową głową rodziny ludzkiej. Tym samym zobowiązani
jesteśmy przestrzegać czwartego przykazania względem niego: „Czcij twego ojca i twoją matkę” (Wj
20, 12). Zaniedbanie w miłowaniu i oddawaniu czci św. Józefowi jest przewiną przeciwko Bogu. W
rzeczy samej, ojcostwo św. Józefa jest dla nas tak ważne, że zależy od niego nasz rozwój duchowy.
Jeśli sam Jezus wzrastał w mądrości i wiedzy dzięki ojcostwu św. Józefa, my też potrzebujemy jego
ojcostwa, aby pomogło nam zdobyć „strój weselny” potrzebny do wejścia na ucztę weselną w
niebie (Mt 22, 12). Święty Józef pomoże ci wejść na ucztę weselną w niebie. Odkąd wiemy, że św.
Józef nas kocha, a my w zamian czcimy go i miłujemy, możemy być pewni, że ułatwi nam dostać
się do nieba. Największym darem, jaki każdy ojciec może dać swoim dzieciom, jest pomoc w
osiągnięciu nieba. Nasz pierwszy ojciec (Adam) zmarnował szansę, którą dano jemu i wszystkim
jego dzieciom. Nieposłuszeństwo Adama spowodowało upadek całego stworzenia i
uniemożliwiło nam wejście do nieba. Z kolei ojcostwo św. Józefa wynosi nas i pomaga się tam
dostać. Święty Józef nas kocha, pomaga nam osiągnąć świętość i prowadzi na jedyną ścieżkę,
która prowadzi do nieba: do Jezusa. Święty Józef jest rozkoszą wszystkich świętych. Wszyscy święci
kochają św. Józefa. Nie znajdziemy ani jednego świętego, który by go nie kochał. Chociaż kult św.
Józefa rozwijał się powoli, żaden święty nie okazywał mu niechęci. Nie da się prawdziwie kochać
Boga i swojego bliźniego całym sercem, a więc być świętym, jeśli się gardzi mężem Maryi i ziemskim
ojcem Jezusa Chrystusa. Dostaniesz się do nieba, jeśli będziesz podobny do swojego ojca
duchowego w jego wiernej miłości. On pomoże ci zdobyć odpowiedni „strój”, czyli cnoty i
świętość niezbędne do wejścia na ucztę weselną w niebie.
Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem
ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.
Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski. Drugi Człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten
niebieski, tacy i niebiescy.A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Sobota - DZIEŃ DZIEWIĄTY
1. Litania
2. Rozważanie
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami
Bóg zadbał o to, aby Józef urodził się w rodzinie królewskiej; pragnął, aby był on szlachetny nawet
szlachetnością ziemską. W jego żyłach płynie krew Dawida, Salomona i wszystkich królów Judy. św. Piotr Julian Eymard
Święty Mateusz i św. Łukasz podają w ewangeliach, że św. Józef pochodzi z linii królów z rodu
Dawida. Prorocy Starego Testamentu zawsze nauczali, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida.
Maryja, nasza duchowa matka, prawdopodobnie również była potomkinią króla Dawida, ale
Nowy Testament nie wymienia jej przodków. Mateusz i Łukasz przedstawiają pochodzenie
Józefa, ponieważ pochodzenie Mesjasza od Dawida w linii męskiej było zapowiedziane i
niezbędne. Dlatego Mateusz i Łukasz zdecydowali się je podkreślić, bo chociaż Jezus nie był
biologicznym synem Józefa, był jego synem wedle prawa. A jako taki Jezus ma prawo być
nazywany potomkiem króla Dawida. „Zaślubiny” Józefa z Maryją – wydarzenie o wielkim
znaczeniu. Józef wywodził się z królewskiego rodu Dawida i jego zaślubiny z Maryją sprawiły, że
Synowi Dziewicy – Synowi Bożemu – w myśl prawa należał się tytuł „Syna Dawida”, co było
wypełnieniem proroctwa. - papież Benedykt XVI

Święty Józef był królem w Świętej Rodzinie. Nie był królem Nazaretu, Izraela ani żadnego innego
kraju. A ponieważ każdy mężczyzna jest królem we własnym domu, św. Józef był królem u siebie.
W domu, w Nazarecie, św. Józef był królem, Maryja była królową, a Jezus księciem, czekającym na
królestwo przygotowane dla Niego przez Jego Ojca Niebieskiego. Oczywiście Jezus jest
Królem Królów i Panem Panów, ale opatrznościowa miłość Boga wymaga, abyśmy uznali
panowanie św. Józefa w Świętej Rodzinie. Jezus sam dał nam przykład miłości synowskiej i
szacunku, jakijesteśmy winni św. Józefowi, naszemu ojcu duchowemu.
Święty Józef jest szlachetnym panem. Wielu świętych często z miłością nazywało św. Józefa
swoim „panem”. Święta Teresa z Ávili wyjątkowo często tak go nazywała. Żaden święty, używając
tego określenia, nie próbuje twierdzić, że św. Józef jest Bogiem. Święty Józef nie jest Bogiem.
Święci czasem używają określenia „pan” w odniesieniu do św. Józefa; jest to oznaką szacunku, z
jakim zwracamy się do dygnitarzy i władców. Święci są bogobojni i bardzo chętnie wyrażają swoje
synowskie przywiązanie do Maryi i Józefa w pobożnym języku. Na przykład Maryja jest nazywana
Madonną.(„Madonna” pochodzi od łacińskiego mea domina, czyli „moja pani”. To żeńska forma
słowa „pan”).
Skoro sam Bóg zechciał, abym był Ci posłuszny [św. Józefie], pozwól, żebędę Ci służył, oddawał Ci
cześć i kochał Cię jak mojego Pana i Mistrza. - św. Alfons Maria Liguori
Cały Kościół uznaje św. Józefa za opiekuna i obrońcę. Od setek lat różne cechy jego życia
zwracały uwagę wiernych. Właśnie dlatego od wielu lat lubiłem zwracać się do niego serdecznie
jak do „naszego ojca i pana”. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer
Zwracanie się do św. Józefa jako do „pana” ma również biblijne uzasadnienie. Pamiętacie Józefa
ze Starego Testamentu, tego sprzedanego w niewolę przez braci? Przy ponownym spotkaniu po
latach bracia nazywają go swoim „panem” (zob. Rdz 44), kiedy ratuje on rodzinę od głodu. Dla nas
św. Józef jest kimś więcej niż bratem; jest naszym szlachetnym ojcem duchowym. Jest naszym
kochającym ojcem duchowym i panem.
Szlachetny św. Józefie, raduję się, że Bóg uznał Cię za wartego zajęcia tego wybitnego stanowiska, na
którym, ustanowiony jako ojciec Jezusa, widziałeś tych, których rozkazów słucha niebo i morze, a
poddawali się Twojej władzy. - św. Alfons Maria Liguori
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Niedziela - DZIEŃ DZIESIĄTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Światło Patriarchów,módl się za nami
Jakże ja uwielbiam nazywać św. Józefa patriarchą chrześcijan i wybrańcem Boga! Czyż moglibyśmy
nie obdarować […] tym czcigodnym tytułem […] przede wszystkim tego, który odegrał tak ważną rolę
w tajemnicach naszego duchowego odrodzenia? - bł. Wilhelm Józef Chaminade
Określenie „patriarcha” oznacza ojca. Ojcowską światłość Boga przenikającą ojcostwo Józefa
zapowiadali wszyscy patriarchowie Starego Testamentu, a wszyscy ojcowie chrześcijaństwa są
wezwani do jej rozważania. Po Chrystusie św. Józef jest największym ze wszystkich patriarchów,
największym ze wszystkich ojców! Wyobraź sobie świętość wszystkich dawnych patriarchów, tę
długą linię następujących po sobie pokoleń, które tworzą tajemniczą drabinę Jakubową, z osobą
Syna Bożego na samym szczycie. Zobacz, jak wielkie były wiara Abrahama, posłuszeństwo
Izaaka, odwaga Dawida i mądrość Salomona. Potem, kiedy wyrobisz już sobie najlepszą opinię o
tych świętych, zauważ, że Józef jest na szczycie drabiny, przed świętymi, królami, prorokami,
patriarchami, że jest wierniejszy niż Abraham, posłuszniejszy, wspaniałomyślniejszy niż Dawid,
mądrzejszy niż Salomon, mówiąc krótko, przewyższa ich w łasce, ponieważ jest bliski jej źródła –
Jezusa śpiącego wjego ramionach. bł. Wilhelm Józef Chaminade

Święty Józef jest odbiciem Ojca świateł. W Liście św. Jakuba czytamy: Każde dobro, jakie otrzymujemy,
i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia
zmienności (Jk 1, 17). Na początku Bóg stworzył wielkie ciała jaśniejące na niebie: słońce, księżyc i
gwiazdy. Bez światła stworzenie odbyłoby się w ciemności. W Nowym Testamencie Ojciec
ustanawia nowe stworzenie w Chrystusie. Za pośrednictwem Chrystusa Ojciec wnosi swoje Boże
życie, miłość i światło w głąb naszych serc. Święty Józef i jego ojcostwo odgrywają bardzo ważną rolę
w cudownym planie Boga. Święty Józef jest doskonałym odbiciem Ojca świateł i pomaga nam
przyjąć światło Chrystusa. Jest przekazicielem światła. Przynosi nam Jezusa, prawdziwą Światłość
Świata. Święty Józef pomoże ci żyć w światłości Boga. Jesteś dzieckiem światłości. Jako
chrześcijaninowi Jezus daje ci udział w swojej światłości. Czyni z ciebie światłość świata (zob. Mt 5,
14–16). Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani
ciemności. (1 Tes 5, 5) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość,
i prawda. (Ef 5, 8–9)
Lumen Patriarcharum przeraża Szatana. W łacińskiej wersji Litanii do św. Józefa tytuł „Światłość
patriarchów” brzmi „Lumen Patriarcharum”. Diabeł nienawidzi św. Józefa i jego światłości. Inne imię
Szatana brzmi Lucyfer, co znaczy „nosiciel światła”. Lucyfer stracił światłość przez swoją pychę i
nieposłuszeństwo Bogu. Teraz Szatan żyje w ciągłej ciemności i brzydzi się światłem. Lęka się
naszego ojca duchowego, bo św. Józef jest skromnym stworzeniem z krwi i kości, a także
doskonałym odbiciem Ojca świateł. To św. Józef jest prawdziwym i odwiecznym nosicielem
światła, ikoną Boga Ojca. Po Jezusie i Maryi nikogo Szatan nie nienawidzi bardziej niż św. Józefa.
Trzymaj się blisko św. Józefa i krocz w światłości!
Chciałbym jeszcze skierować szczególną zachętę do ojców rodzin, gdyż św. Józef jest dla nich wzorem.
Może on ich nauczyć tajemnicy ich ojcostwa, on który czuwał nad Synem Człowieczym. - papież
Benedykt XVI
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Poniedziałek: DZIEŃ JEDENASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami
Jak żarliwie św. Józef musiał się modlić, aby poznać i jeszcze bardziej pokochać swoją
niepokalaną małżonkę. - bł. Gabriel Maria Allegra
Żaden mężczyzna nie był bardziej zakochany w kobiecie niż św. Józef w Maryi. Ileż godności i
świętości wymagało od niego bycie jej mężem! W głębi swojego kobiecego serca Maryja
wiedziała, że z tym mężczyzną jest bezpieczna. Był jej rycerzem i obrońcą. Każda żona pragnie
mieć takiego męża – delikatnego i troskliwego, który jest także dobrym ojcem. Kobiety zasługują
na silnych, opiekuńczych mężczyzn, a przy tym delikatnych, kochających i godnych zaufania. Każda
z nich pragnie znaleźć poczucie bezpieczeństwa w ramionach mężczyzny, który jest gotów oddać
za nią życie. Kościół i świat potrzebują takich mężczyzn jak św. Józef. Jeston wzorem męża. Święty
Józef był oblubieńcem Maryi. Podobnie każdemu ojcu powierzona jest tajemnica kobiety poprzez
swą własną małżonkę. Drodzy ojcowie, jak św. Józef szanujcie i kochajcie wasze żony oraz
prowadźcie wasze dzieci z miłością, poprzez waszą wyraźną obecność, ku Bogu, tam gdzie
powinny być. - papież Benedykt XVI
Każde katolickie serce pragnie mieć takich pasterzy jak św. Józef, takich księży i biskupów –
ojców duchowych – ludzi z zasadami, rycerskich wojowników, obrońców i opiekunów. Katolicy
oczekują, że ich księża i biskupi będą żarliwie się modlić, będą godni zaufania, łagodni, współczujący
i cnotliwi. Oblubienica Chrystusa, Kościół, zasługuje na to, aby mieć przewodników gotowych
walczyć z wilkami z miłości do swoich owiec, zabijać duchowe bestie i głosić prawdę z pasją, z
chrześcijańskim miłosierdziem i gorliwością. Święty Józef jest wzorem każdego ojcostwa. Jeśli
mężowie, ojcowie lub księża nie będą go naśladowali, to żaden z nichnigdy w pełni nie zrozumie,
co to znaczy być człowiekiem pełnym poświęcenia, kochającym mężem i ojcem, prawdziwie

męskim świętym.
Święty Józef jest wzorem męża i ojca. Powołaniem wszystkich mężczyzn jest służba tym, których
powierzono ich miłości i trosce. Dziś wielu mężczyzn o tym zapomniało, ale św. Józef pomoże im
sobie to przypomnieć. Wesprze ich, aby odzyskali świętość i rycerskość. Wielu z nich odkrywa w św.
Józefie wzór siły, wierności, bohaterstwa i cnoty. Jeśli mężczyźni – mężowie, ojcowie, księża i
biskupi – pójdą za przykładem św. Józefa, rodziny będą kochające i bezpieczne, mężowie będą
święci, księża będą pokonywali smoki, a biskupi znów staną się pasterzami dusz i filarami prawdy.
Święty Józef jest wzorem dla wszystkich mężczyzn. Prawdziwi mężczyźni są ludźmi zasad służącymi
innym. Prawdziwi mężczyźni kochają. Prawdziwi mężczyźni chronią kobiety i dzieci przed wszelkim
niebezpieczeństwem. Są gotowi umrzeć za swoje żony i dzieci. Święci księża i biskupi są gotowi
cierpieć i umrzeć za dusze powierzone ich opiece. Tacy księża i biskupi nie obawiają się szyderstw,
kpin, obmowy, biedy ani uwięzienia. Mężczyźni tacy jak św. Józef są gotowi stanąć do walki o to, co
kochają, o dobro, prawdę ipiękno. Może Kościół i rodziny znów zapełnią się takimi mężczyznami!
Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej
Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. - papież Leon XIII
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Wtorek - DZIEŃ DWUNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami
Było koniecznością, aby Boża opatrzność powierzyła ją [Maryję] opiece i trosce absolutnie
czystego mężczyzny. - św. Franciszek Salezy
Czystość jest cnotą. Bardzo ważną cnotą. Aby zachować czystość, trzeba mieć samokontrolę,
panować nad swoimi namiętnościami i seksualnością. Wbrew powszechnemu mniemaniu osoba
ćwicząca się w czystości nie tłumi ani nie odrzuca piękna seksualności człowieka. Wręcz
przeciwnie, czystość zachowuje ludzkie serce i ciało dla autentycznego samo ofiarowania się. Wszyscy
ludzie, bez względu na swoje powołanie w życiu, są wezwani do czystości. Czystość jest cnotą,
która chroni nas przed niewolnictwem naszych namiętności i postępowaniem jak nierozumne
zwierzęta. Celibat jest szczególną formą czystości. Bóg powołuje niektórych mężczyzn i kobiety do
celibatu przez wzgląd na królestwo niebieskie. Święty Józef jednocześnie zachował czystość i
celibat. Bóg go powołał, aby poślubił dziewicę poświęconą Bogu umysłem, ciałem i duszą.
Święty Józef był Przeczystym Stróżem Dziewicy.
Święty Józef i Maryja żyli w związku nazywanym Józefowym małżeństwem [lub białym – przyp.
tłum.]. Byli naprawdę mężem i żoną, ale nigdy nie podjęli współżycia fizycznego. Ich powołanie
polegało na zjednoczeniu serc, umysłu i duszy, lecz nigdy ciała. Oboje byli poświęceni Bogu i
zrezygnowali z naturalnego dobra dla dobra większego: zbawienia dusz. Święty Józef jest czystego
serca. Być czystym to mieć czyste serce. Nie zobaczy Boga serce człowiecze, jeśli nie jest czyste.
Serce św. Józefa jest przeczyste. Święty Józef przez dziesiątki lat wpatrywał się w oblicze Boga w
Jego wcielonym Synu. Poeci często mówią, że oczy są oknem duszy. Jeśli to prawda, to św. Józef
musiał mieć najczystsze i najbardziej przejrzyste oczy spośród wszystkich ludzi. W jego oczach i
sercu nie kryły się złe zamiary, były one czyste i pałały miłością do Jezusa i Maryi. Współczesnego
człowieka zaślepiła nieczystość. Świat popiera i promuje stosunki przedmałżeńskie, wspólne
zamieszkiwanie przed ślubem, antykoncepcję i wiele innych niemoralnych praktyk. Dziś czystość jest
cnotą zapomnianą. Nawet pary małżeńskie żyją w przekonaniu, że mają prawo zrobić z ciałem
współmałżonka, co im się podoba. Nie jest to prawdą. Czystość wymagana jest również w
małżeństwie, aby pary prawdziwie się kochały, zachowały godność i wzajemny szacunek. Twój
ojciec duchowy jest człowiekiem szlachetnym. Święty Józef jest pierwszym chrześcijańskim
wzorem szlachetności, drugim po Jezusie największym przykładem męskiej cnoty. Poślubił
najpiękniejszą kobietę na świecie, traktował ją z szacunkiem, godnością i czcią. Jakże inaczej
wyglądałby dziś świat, gdyby mężczyźni bardziej przypominali św. Józefa, chronili i bronili piękna

zamiast wykorzystywać i znieważać kobiecą tajemnicę. Bóg pragnie, aby wszyscy mężczyźni byli
podobni do św. Józefa. On jest pierwszym Przeczystym Stróżem Dziewicy. Większość mężczyzn
zostanie powołana do małżeństwa, a część do konsekrowanego celibatu. Oba powołania są
potrzebne. Bez małżeństwa nie ma dzieci. Bez księży nie ma sakramentów. Żonaci mężczyźni
powinni zachować w małżeństwie czystość. Księża i biskupi powinni naśladować św. Józefa w
czystej miłości do dziewiczego Kościoła. Powinni być opiekunami, obrońcami i strażnikami
powierzonego im piękna. Nie wolno im wykorzystywać i znieważać świętychtajemnic.
Józef, człowiek sprawiedliwy, zostaje wyznaczony na zarządcę tajemnic Bożych, na pater familias
i strażnika sanktuarium – panny młodej Maryi i ukrytego w niej Logosu. W ten sposób on [Józef]
staje się ikoną biskupa, któremu panna młoda jest przyrzeczona; ale nie jest do jego dyspozycji,
tylko pod jego opieką. - papież Benedykt XVI
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Środa – DZIEŃ TRZYNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Żywicielu Syna Bożego,módl się za nami
Pozycja św. Józefa jako męża i przybranego ojca daje świadectwo godności ojcostwa. - sł. Boży
József Mindszenty
Chrześcijanie wieloma różnymi terminami opisują ojcostwo św. Józefa. Bywa nazywany
prawnym, domniemanym, duchowym, dziewiczym i przybranym ojcem Jezusa. Chociaż w Nowym
Testamencie nie znajdziemy żadnego z tych tytułów, to wszystkie są uprawnione. Najczęściej
bywa nazywany przybranym ojcem. Zapewne dlatego, że nadał dziecku imię, co zgodnie z
odwiecznym żydowskim zwyczajem było prawnym obowiązkiem ojca.
Aczkolwiek Ty [św. Józefie] nie jesteś potrzebny do poczęcia i narodzin [dziecka], niemniej
będziesz potrzebny do [Jego] utrzymania; a Twoja pierwsza troska będzie dotyczyła Jego imienia.
- św. Albert Wielki
Prawnym obowiązkiem św. Józefa było nadanie Dziecięciu imienia wybranego Mu przez Boga.
Imię to zostało św. Józefowi objawione przezanioła, który mu oznajmił, że może bez obawy wziąć
Maryję i Dziecię w jej łonie pod swój dach i swoją opiekę. Rola św. Józefa w nadaniu imienia
Zbawicielowi jest szczególnie ważna. Ma potwierdzić światu, że zgodnie z prawem jest on ojcem
Jezusa. Godność św. Józefa wynika z jego przywileju bycia prawnym ojcem Wcielonego Syna
Bożego. Oto jest człowiek, którego Syn Boży nazywa ojcem, ten, któremu służy i któremu jest
posłuszny i przed którym klęka, byotrzymać ojcowskie błogosławieństwo. - św. Piotr Julian Eymard
Rola św. Józefa jako „przybranego ojca” Jezusa może nam się wydać jedynie czymś umownym, ale
język łaciński pozwala nam dokładniej ją zrozumieć. Po łacinie tytuł „przybranego ojca” nadany św.
Józefowi brzmi Filii Dei Nutricie. Znaczy to „Żywiciel Syna Bożego”. Widać od razu, że tytuł „ojca
zastępczego” to bardzo kiepskie tłumaczenie z łacińskiego oryginału. Nazwanie św. Józefa
przybranym ojcem Jezusa oczywiście jest ważne, ale należy podkreślić, że jego ojcostwo było czymś
więcej niż tylko ojcostwem wynikającym z przepisów prawa. Ojcostwo św. Józefa było
uprawnione, czułe, wierne i nieprzemijające. Ojcostwo duchowe św. Józefa trwa na wieki. Pełna
miłości relacja między ojcem duchowym a dzieckiem zostanie zachowana do końca świata. Innymi
słowy, Jezus pozostaje Synem Józefa nawet w niebie. W raju św. Józef już dłużej nie sprawuje
„legalnego” ojcostwa nad Jezusem, ale pozostaje jego relacja miłości, czułości i wierności
względem Syna, a także względem Mistycznego Ciała Jezusa. W przeciwieństwie do małżeństwa,
który to związek nie zostanie zachowany po naszej śmierci (zob. Mt 22, 30), duchowe ojcostwo
św. Józefa wobec Chrystusa i jego Mistycznego Ciała przetrwa na wieki. Ojcostwo duchowe, tak
jak macierzyństwo duchowe, będzie trwało zawsze. Gdyby było inaczej, Kościół nie mógłby nazywać
Jezusa „Synem Józefa”. Musiałby również przestać nazywać Maryję, która jest w niebie, naszą Matką
duchową.

Święty Józef zawsze będzie naszym ojcem duchowym. Co jest obowiązujące dla Jezusa, obowiązuje
również ciebie. Święty Józef pozostaje na zawsze twoim ojcem duchowym. Tak jak troszczył się o
Jezusa na ziemi, tak zadba o ciebie w trakcie twojej ziemskiej wędrówki. Święty Józef jest twoim
kochającym żywicielem, nauczycielem i obrońcą. Kiedy twoje życie na ziemi dobiegnie końca, św.
Józef nadal będzie twoim ojcem, nie na poziomie ziemskim, lecz duchowym. W niebie, już na
zawsze, będziesz znany jako dziecko św. Józefa.
Nikt nigdy nie będzie godny czcić Józefa, którego Ty, o prawdziwy jednorodzony Synu Ojca
Przedwiecznego, raczyłeś mieć za swojego przybranego ojca! - św. Efrem Syryjczyk
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.
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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