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Teksty do medytacji od 24.02.2022 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 CZTERNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie

Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami
On [św. Józef] chroni tych, którzy oddają mu cześć i towarzyszy im w ichwędrówce przez życie –
tak jak chronił i towarzyszył Jezusowi, kiedy dorastał. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer
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Święty Józef żarliwie chronił Jezusa od chwili, gdy anioł mu zapowiedział,że będzie ojcem Mesjasza,
aż do wydania ostatniego tchnienia w ramionach Syna i Maryi. Święty Józef zawsze bronił swojego
Syna przed wszelkim niebezpieczeństwem. Był sumiennym strażnikiem, chroniącym, broniącym i
poświęcającym wszystko dla Jezusa i dla Jego bezpieczeństwa. Taką samą opieką otoczył swoją
żonę. Chronił oboje tak, jak powinien to robić kochający ojciec i wierny mąż. W niektórych
tłumaczeniach Litanii do św. Józefa tytuł „Troskliwy Obrońca Chrystusa” (po łacinie Christi defensor
sedule) brzmi „Gorliwy Obrońca Chrystusa” lub „Uważny Obrońca Chrystusa”. Oba tłumaczenia
są do przyjęcia i mają zbliżone znaczenie – wiadomo, św. Józef bronił Jezusa. Jako dziecko św. Józefa
możesz mieć absolutną pewność, że twój duchowy ojciec pragnie również gorliwie bronić ciebie.
Święty Józef troskliwie broni ciebie. Ojcowska misja św. Józefa jeszcze nie została zakończona. Praca
ojca nigdy się nie kończy. Ojciec czeka, aż jego dzieci znajdą się bezpiecznie w domu. W niebie
św. Józef już nie musi pilnować i chronić Jezusa. Ale ty przecież jeszcze tam nie jesteś.
Potrzebujesz więc ochrony św. Józefa. Twój ojciec duchowy wie, co możezaszkodzić twojej duszy.
Pragnie cię strzec i pomóc ci dotrzeć bezpiecznie do domu. Nigdy cię nie opuści. Twoja rola
polega na pełnym powierzeniusię jego troskliwej opiece i na nieuleganiu zwątpieniu.
Nasze przeznaczenie ma w swoich rękach Józef. Józef, strażnik swojego Pana i małżonek
Królowej, Józef, przybrany ojciec Jezusa i głowa Świętej Rodziny, raczył w swej łagodności przyjąć
nas za swoje dzieci i pozwala namnazywać się ojcem. - bł. Wilhelm Józef Chaminade
Nie masz się czego obawiać, gdy św. Józef stoi u twego boku. Czego można się bać przy takim
gorliwym obrońcy jak twój ojciec, który cię kocha? Święty Józef trzymał w ramionach Stwórcę
Wszechświata. Karmił Stwórcę nieba. Odgrywając swoją rolę ziemskiego ojca Jezusa, z miłością
wydawał polecenia Synowi Bożemu. Niebiosa i ziemia były mu posłuszne. Całe piekło drży przed
nim ze strachu!
Imię Józefa jest imieniem, które będzie nas chroniło przez całe nasze życie. - bł. Wilhelm Józef
Chaminade
Święty Józef wzmocni naszą żarliwą miłość do Jezusa. Święty Józef jako twój ojciec i wzór, nauczy
cię żarliwie bronić Chrystusa. Jeśli jesteś wiernym uczniem Jezusa Chrystusa, świat będzie cię
krytykował, nienawidził, wyśmiewał i szydził z ciebie – często będzie to czyniła twoja własna
rodzina i przyjaciele. Będziesz bardzo cierpiał, ale twoje świadectwo prawdy, wierność Jezusowi,
będzie ważniejsze. Święty Józef pomoże ci być żarliwym świadkiem prawdy o Jezusie Chrystusie.
Twoja obrona Chrystusa musi być wspaniała. Powinieneś zawsze starać się bronić osoby oraz
imienia Jezusa Chrystusa przeciwko wszelkim bluźnierstwom, zniewagom i świętokradztwom.
Musisz bronić Kościoła, jego nauczania i sakramentów przeciwko wszelkim atakom, herezjom i
fałszerstwom. Bronić Kościoła to bronić Chrystusa. Musisz być podobny do swojego ojca
duchowego, zawsze gotowy poświęcić siebie z miłości do prawdy. Tak jak św. Józef ty też
możesz przyprowadzić do Jezusa wiele dusz.
Jakże szczęśliwi i błogosławieni są ci, których Ty [św. Józefie] kochasz i których bierzesz pod
opiekę! - bł. Wilhelm Józef Chaminade
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Piątek - DZIEŃ PIĘTNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami
Jezus i Maryja nie tylko naginali swoją wolę do woli Józefa, ponieważ był głową Świętej Rodziny,

ale z miłości poddawali mu również swoje serca. - św. Piotr Julian Eymard
Dziś nazywanie mężczyzny głową rodziny jest źle widziane. Bóg jednak nie przejmuje się
poprawnością polityczną. Stworzył rodzinę i wyznaczył ojców na głowy swoich rodzin. Nie, to nie
oznacza, że mężczyźni są lepsi od kobiet. Największa istota ludzka, która kiedykolwiek żyła na
świecie, nie była mężczyzną, lecz kobietą. To Maryja, Matka Boga. (Jezus jest Osobą Boską). Jezus i
Maryja byli szczęśliwi, że w ich domu decydujący głos ma św. Józef. Dlaczego obecnie tak wielu ludzi
czuje się obrażonych tym określeniem? Niestety, jest to często skutkiem emocjonalnego, fizycznego
lub seksualnego znęcania się ojca nad dziećmi. Takie nadużycia sprawiają, że Bogu pęka serce. A
jednak kryzys męskości można odwrócić, jeśli tylko mężczyźni zaczną naśladować św. Józefa. Jego
ojcowski przykład świadczy o tym, że siła, autorytet i zwierzchnictwo mają służyć innym.
Głowy ogniska domowego zostały obdarowane Józefem, niedościgłym wzorem ojcowskiej
uważności i troski. - papież Leon XIII
Mężowie i ojcowie powinni naśladować św. Józefa. Rodziny na całym świecie doświadczą
rewolucji świętości, jeśli mężowie zaczną naśladować św. Józefa. Ludzie przestaną uważać
najważniejsze fragmenty Nowego Testamentu za obraźliwe, lecz uznają je za życiodajne. Żony
niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową
Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we
wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu
sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego,
lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto
miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do
własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego
Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym
ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, W końcu więc
niechaj również każdy z was tak miłuje swoją żonę jak siebie samego! A żona niechaj ze czcią się
odnosi do swojego męża. (Ef5, 22–33)
Uczyń św. Józefa duchową głową swojej rodziny. Przynieś do domu figurę lub piękny wizerunek
św. Józefa. Umieść go w eksponowanym miejscu i często wzywaj jego wstawiennictwa w życiu
rodziny. Z czasem zobaczysz różnicę.
Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was w
Chrystusie! Jednoczy was z Chrystusem! „Tajemnica to wielka!” (Ef 5, 32). To Bóg „obdarzył was
swoją miłością”. On do was przychodzi i jest obecny wśród was, mieszka w waszych duszach.
Mieszka w waszych rodzinach! W waszych domach! O tym wiedział dobrze św. Józef. Nie wahał się
zawierzyć Bogu siebie i swojej Rodziny. W mocy tego zawierzenia spełnił do końca misję, jaką
powierzył Mu Bóg wobec Maryi i Jej Syna. Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie
zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. - św. Jan Paweł II
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Sobota - DZIEŃ SZESNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami
Jak najsłuszniej nazwany sprawiedliwym, jest jaśniejącym przykładem tej chrześcijańskiej
sprawiedliwości, która winna przenikać życie społeczne. - papież Pius XI
Co to znaczy, że św. Józef jest sprawiedliwy? Święty Josemaría Escrivá dostarcza nam wspaniałej
odpowiedzi: Święty Józef był zwyczajnym człowiekiem, któremu Bóg powierzył dokonanie
wielkich rzeczy. Zrobił dokładnie to, czego Pan od niego chciał, w każdym wydarzeniu, które
składało się na jego życie. Właśnie dlatego Pismo Święte wychwala Józefa, że był „sprawiedliwym
człowiekiem”. Po hebrajsku „człowiek sprawiedliwy” był dobrym i wiernym sługą Boga, wypełniał

boską wolę (zob. Rdz 7, 1; 18, 23–32, Ez 18, 5; Prz 12, 10); lub tym, kto był szanowany (Tb 7,6 i
9,6) i miłosierny wobec swego bliźniego. Zatem człowiek sprawiedliwy kocha Boga i dowodzi
swojej miłości, przestrzegając przykazań Bożych i prowadząc swoje życie w służbie dla swoich
braci, swoich bliźnich. A co z tobą? Czy jesteś sprawiedliwy? Czy kochasz Boga? Przestrzegasz Jego
przykazań, postępujesz z czcią i miłosierdziem wobec bliźniego? Święty Józef wzmocni w tobie
cnotę sprawiedliwości. Teologowie definiują cnotę sprawiedliwości jako „oddawanie drugiemu
tego, co mu się należy”. Na przykład w naszej relacji z Bogiem jesteśmy Mu winni wdzięczność za
nasze istnienie i powinniśmy oddawać Mu chwałę za Jego dobroć. Postępujemy sprawiedliwie
wobec Boga, oddając Mu to, co Mu się należy, czcząc Go, zwłaszcza uczestnicząc we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane. Jeśli tego nie robimy, nie kochamy Boga; nie postępujemy
sprawiedliwie wobec Boga; nie oddajemy Mu tego, co Mu się należy. Dla św. Józefa bycie
człowiekiem sprawiedliwym oznaczało przestrzeganie przepisów prawa religii żydowskiej. Przepisy te
wymagały od niego podróży do Jerozolimy trzy razy w roku – to daleka droga z Nazaretu – i
uczestnictwa w różnych rytuałach i uroczystościach. Natomiast ty zapewne mieszkasz blisko
kościoła katolickiego. Jeśli nie możesz spędzić jednej godziny w tygodniu, dziękując Bogu i
oddając Mu cześć, to Boga nie kochasz ani nie oddajesz Mu tego, co Mu się należy. Nie jesteś
człowiekiem sprawiedliwym.
We Mszy Świętej nie chodzi o księdza czy wiernych ani o chór. Chodzi oodwzajemnienie miłości i
oddawanie Bogu tego, co Mu się należy. Tak, to prawda, że księża mogliby wygłaszać ciekawsze
kazania, muzyka liturgiczna mogłaby być bardziej wzniosła i inspirująca. Zawsze przyjemnie jest
zobaczyć na mszy znajome twarze. Nawet jeśli stwierdzisz, że kazania niepodnoszą cię na duchu,
muzyka cię rozprasza, a kongregacja jest duchowo martwa, musisz sobie przypomnieć, że nie
chodzi o nich, tylko o twoje sprawiedliwe i pełne miłości postępowanie wobec Boga. Nie ma
lepszego sposobu wyznania Bogu „Kocham Cię”, podziękowania Mu czy oddania czci niż
uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej. „Eucharystia” znaczy „dziękczynienie”.
Nie tylko wobec Boga mamy z miłości postępować sprawiedliwie. Musisz także innym oddać to,
co im się należy. Oddajesz? Kochasz, czcisz i szanujesz Maryję, swoją matkę duchową? Kochasz,
czcisz i szanujesz św. Józefa, swojego ojca duchowego? Traktujesz członków swojej rodziny z
miłością, szacunkiem i godnością? Co z twoimi sąsiadami, współpracownikami i wszystkimi, z
którymi masz codziennie do czynienia? Jeśli jesteś pracodawcą, czy proponujesz uczciwe
wynagrodzenie? Pamiętaj o złotej zasadzie: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im
czyńcie” (Łk 6, 31). Twój ojciec duchowy postępował sprawiedliwie i z miłością wobec każdego,
ty więc też powinieneś tak postępować.
Czy chcesz wiedzieć, dlaczego Józefa nazywano sprawiedliwym? Ponieważ posiadał w stopniu
doskonałym wszystkie cnoty. - św. Maksym z Turynu
Ewangelie opisują św. Józefa jako Sprawiedliwego. Nie ma większejpochwały cnoty ani wyższego
hołdu zasługom, jakie można zastosować wobec człowieka. - święty papież Paweł VI
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Niedziela: DZIEŃ SIEDEMNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Józefie najczystszy, módl się za nami
Czy ktoś kiedykolwiek pojmie, jak wielki musiał być w cnocie dziewictwa ten [św. Józef], którego
Ojciec Przedwieczny wyznaczył na strażnika, a raczej towarzysza dziewictwa Maryi? – św.
Franciszek Salezy
W litanii loretańskiej Maryja jest nazywana „Matką najczystszą”. W Litanii do św. Józefa naszego ojca
duchowego również nazywamy „najczystszym”. Żadnego innego świętego nie możemy wzywać
jako najczystszego, sprawiedliwego, najmężniejszego, najroztropniejszego, najposłuszniejszego,
najwierniejszego czy posiadającego jakieś inne cnoty. Oboje, Maryja i św. Józef, posiadają te cechy w
najwyższym stopniu, częściowo dlatego, że ich serca jako męża i żony są jednością. „Gdzie jest

skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12, 34). Święty Józef ma trzy skarby: Jezusa, Maryję i
ciebie. Te trzy skarby zajmują całe serce św. Józefa. Jest ono sercem kochającego ojca, a ty masz do
niego dostęp. Czyste serce św. Józefa jest twoim domem. W katolicyzmie, kiedy mówimy o
oddaniu się Sercom Jezusa i Maryi, właściwie odnosimy się do oddania się osobom Jezusa i
Maryi. KochamyŚwięte i Przeczyste Serca, często przedstawiamy je w sztuce, ponieważ kochamy
osoby Jezusa i Maryi. Podczas gdy kult Serca Jezusa i Maryi jest od dawna ugruntowany w Kościele –
każde ma swoje osobne święto liturgiczne kult serca św. Józefa nie został w pełni rozwinięty. Być
może kiedyś będziemy obchodzili święto liturgiczne poświęcone jego sercu, ale tylko Bóg zna
przyszłość. Bez względu na to, czy tak się stanie, wszystkie dzieci pragną mieć ojca, którego serce
(osoba) jest silne, opiekuńcze i łagodne. Święty Józef ma takie serce. Ma serce ojca, króla,
wojownika i czystego rycerza. Jego czyste serce bije z miłości do ciebie. Święty Józef pomoże ci
mieć czyste serce. Największym złem, jakie dręczy serca współczesnych mężczyzn, jest żądza. Świat
przepełniają działania niemoralne, powodowane żądzą. Te czyny bardzo obrażają Boga, rujnują
rodziny i wołają o pomstę do nieba. Czyż Matka Boża nie ostrzegała św. Hiacynty z Fatimy, że
wiele dusz pójdzie do piekła przez grzechy cielesne? W tej bitwie o czystość wszyscy muszą się
zwracać do św. Józefa. Jeśli mężczyzna lub kobieta boryka się z żądzą, musi się zwrócić do św.
Józefa. Jeśli pokusy przeciwko czystości dręczą twój umysł, serce i duszę, biegnij do swojego ojca
duchowego. Przylgnij do św. Józefa! Twój ojciec potrafi wzmocnić cnotę czystości w twoim sercu i
doprowadzić cię do prawdziwej, cnotliwej miłości Boga i bliźniego. Pokonasz żądzę i zwyciężysz
grzech, jeśli schronisz się pod ojcowskim płaszczem św. Józefa. Trudno się modlić, kiedy jesteś
wystawiony na pokusy przeciwko czystości, ale jeśli tylko wezwiesz jego świętego imienia, św.
Józef będzie walczył za ciebie. Zwłaszcza mężczyźni powinni naśladować czyste serce św. Józefa.
Świat potrzebuje mężczyzn, którzy kochają swoje żony, tak jak św. Józef kochał Maryję. Jeśli
mężczyźni będą szanowali swoje żony tak, jak szanuje się świątynię, rodziny się podźwigną,
demony zostaną zgładzone, a zło naszej epoki, które atakuje godność osoby ludzkiej, polegnie.
Naśladowanie św. Józefa rozpocznie rewolucję świętości na całym świecie.
A że Bóg może bardziej wsłuchiwać się w nasze modlitwy i szczodrze, bezzwłocznie obdarzyć
swój Kościół pomocą, sądzimy, iż będzie głęboko pożyteczne dla ludu chrześcijańskiego, jeśli
będzie nieustannie wzywał z wielkim nabożeństwem i zaufaniem, wspólnie z Dziewicą Maryją –
Matką Bożą, jej przeczystego małżonka, błogosławionego Józefa.- papież Leon XIII
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Poniedziałek - DZIEŃ OSIEMNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami
Ależ trzeba roztropności, aby nauczyć Boga, jak być dzieckiem chętnie mu [św. Józefowi]
posłusznym przez trzydzieści lat! - bł. Wilhelm Józef Chaminade
Czym jest roztropność? We współczesnych czasach wielu traktuje ją jak wadę lub występek. Jeśli
ktoś jest ostrożny lub przezorny w kwestiach moralnych, często bywa nazywany świętoszkiem.
Roztropność jednakże jest cnotą – szczególnie ważną cnotą. Katechizm Kościoła katolickiego
zawiera bardzo dokładną definicję roztropności: Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum
praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru
właściwych środków do jego pełnienia… Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani
z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum; kieruje ona innymi cnotami,
wskazując im zasadę i miarę.
Święty Tomasz z Akwinu nauczał, że roztropność jest „najważniejszą z wszystkich cnót”. Jej rola
polega na panowaniu nad innymi kardynalnymi (ważnymi) cnotami: umiarkowaniem,
sprawiedliwością i męstwem. Pozbawiony roztropności człowiek będzie albo zbyt pobłażliwy,
albo zbyt surowy. Roztropność służy za przewodnika i „woźnicę”, pomagając duszy uniknąć
błędnych skrajności. Roztropność jest cnotą królów i władców. Bez roztropności żaden
przywódca nie może się wykazać umiarkowaniem, sprawiedliwością i męstwem. Święty Józef,
król Świętej Rodziny i twój ojciec duchowy, jest (po Jezusie) najroztropniejszym z wszystkich ludzi. W
każdej sytuacji życiowej jest wzorem roztropności. Modlił się i czekał, aż Bóg mu wyjawi tajemnicę

stanu błogosławionego jego żony. Uczył Boga-człowieka i w każdej sytuacji pozwalał, aby to
roztropność kierowała jego krokami.
Roztropność św. Józefa była roztropnością nadprzyrodzoną. – bł. Wilhelm Józef Chaminade
Nadprzyrodzona roztropność różni się od roztropności ludzkiej. Ludzka roztropność kieruje
człowiekiem tak, aby unikał trudności, cierpienia i niewygód. Z kolei roztropność
nadprzyrodzona nie dąży do unikania cierpienia. Przyjmuje krzyż z miłości i zawsze dąży do
większego dobra. Dzięki łasce Bożej roztropność św. Józefa była nadprzyrodzona i heroiczna. Zanim
objawiono światu mądrość krzyża, św. Józef dobrowolnie i z ochotą przyjął cierpienia dla dobra
innych. Zanim odsłonięto przed duszami tajemnicę współodkupieńczego cierpienia, św. Józef
przeżył je z miłości.
Święty Józef wzmocni w tobie cnotę roztropności. Święty Józef pomoże ci ćwiczyć się w
nadprzyrodzonej roztropności. W każdej sytuacji będzie cię uczył, jak kierować się roztropnością,
jak działać, aby nie licząc się z własnym cierpieniem, zawsze dążyć do tego, co jest słuszne ze
względu namiłość Boga i bliźniego.
Święty Józef uczy nas, że roztropność to prawidłowa wiedza o rzeczach, które trzeba zrobić, albo
szerzej, wiedza o rzeczach, które powinny być zrobione i o rzeczach, których należy unikać. - sł.
Boży John A. Hardon
Człowiek posiadający ludzką roztropność pod wpływem snu nigdy by nie wstał z łoża i nie uciekł
do Egiptu z żoną i z małym dzieckiem. Szybko skarciłby człowieka, który by obwieścił jego żonie,
że jej serce miecz przeniknie, a jej Syn będzie przyczyną podziałów w narodzie. Święty Józef nie jest
jednak kimś zwyczajnym. Mocą Ducha Świętego jest człowiekiem o nadprzyrodzonej roztropności.
Rozważa, modli się, rozeznaje i działa.
Roztropność jest jego przewodnikiem. Ze św. Józefem cnotanadprzyrodzonej roztropności stanie
się również twoim udziałem.
Mistrz, jakim on [św. Józef] jest, pozostaje zawsze roztropnym i wiernym sługą. Święty Józef,
pochodzący z rodziny królów Judei, prowadzi biedne życie w ukryciu. Ponieważ jego
przeznaczeniem było zostać niejako opiekunem i ojcem słabego i pokornego Boga, musiało tak się
stać, żeby był do niego podobny. – bł. Wilhelm Józef Chaminade
3. Wypisz w zeszycie to co do Ciebie najbardziej dotarło.
4. Modlitwy na zakończenie
Wtorek: DZIEŃ DZIEWIĘTNASTY:
1. Litania
2. Rozważanie
Józefie najmężniejszy, módl się za nami
Tak doskonale był on [św. Józef] martwy dla świata i dla ciała, że nie pragnął niczego, tylko rzeczy
niebiańskich. - św. Brygida Szwedzka
Święty Józef nie pragnął niczego, tylko rzeczy niebiańskich. Żył całkowicie dla miłości Jezusa Chrystusa
i, po Maryi, był najwierniejszym Jego uczniem. Bycie wiernym uczniem Jezusa wymaga odwagi.
Wielu chętnie za Nim podąża, kiedy jest to łatwe, ale niewielu jest gotowych pójść za Nim, gdy jest
trudno i źle. Święty Józef zawsze był wierny, zawsze odważny. W różnych tłumaczenia Litanii do
św. Józefa, tytuł „najmężniejszy” jest przełożony jako „najdzielniejszy” albo „najsilniejszy”. Te trzy
tytuły mają w zasadzie takie samo znaczenie: św. Józef był odważny i nieustraszony. Niczego się
nie bał oprócz obrażenia Boga i wykazał się niezwykłym męstwem, chroniąc Jezusa i Maryję.
Męstwo jest cnotą kardynalną, która wzmacnia wolę, daje człowiekowi odwagę i niezłomne
postanowienie wypełnienia woli Boga, nawet mimo wielkiego cierpienia.
Święty Józef jest odważny. Źródłosłowiem angielskiego słowa courage – odwaga – jest cour, co
znaczy „serce”. Być odważnym to kochać dobro bardziej niż bać się zła i cierpienia. Człowiek

odważny jest niezłomny, śmiały i dzielny mimo prób. Nikt nie może zaprzeczyć, że św. Józef był
odważny. Zabranie rodziny na terytorium wroga (do Egiptu) wymagało od niego odwagi.
Wiedział, że może będzie musiał bronić żony i Dziecięcia przed fizyczną napaścią. Był gotów to
zrobić. W taką podróż nie wyruszy żaden bojaźliwy człowiek, którego łatwo przestraszyć. Święty
Józef nikogo się nie boi. Święty Józef pomoże ci być odważnym. Świętość wymaga odwagi. Jeśli
będziesz naśladować św. Józefa, nie zawahasz się wejść na terytorium wroga ani stanąć do walki
duchowej. W tamtych czasach było powszechnie wiadomo, że w Egipcie grasują złodzieje,
odprawia się pogańskie rytuały, pełno jest tam bożków i magów. Święty Józef nie boi się ludzi, bo
Bóg jest z nim. Twój ojciec duchowy jest człowiekiem płonącym z miłości do Boga! „Jeżeli Bóg z
nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8, 31). Święty Józef wzmocni w tobie cnotę męstwa. Pamiętasz
ten fragment z Pisma Świętego, kiedy Jezus przyszedł do uczniów, krocząc po jeziorze? Uczniów
ogarnęło przerażenie, a Jezus musiał ich uspokoić, mówiąc: Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie
się!” (Mt 14, 27). A co z Tobą? Czego się boisz? Utraty pracy? Utraty dobrego imienia i światowych
zaszczytów? Święty Józef poświęcił wszystko z miłości do Jezusa i Maryi. Twój ojciecduchowy był
biedakiem i nie otaczał go szacunek świata. A mimo to złe duchy i magowie z Egiptu bali się
odważnego serca św. Józefa. Sam Jezus uczył się odwagi, czerpiąc z niego przykład. Był
świadkiem odwagi ojca w Egipcie, w Nazarecie, w Jerozolimie i w wielu innych miejscach, do
których razem podróżowali. Święty Józef stanowił dla swojego Syna wzór męskiej miłości, odwagi,
siły i męstwa. Ty też nie masz się czego lękać ze św. Józefem jako ojcem duchowym. Nasz Pan
sam, tuż przed męką i śmiercią, pouczył swoich uczniów, żeby ćwiczyli się w męskiej odwadze,
mówiąc im: „Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16, 33). Zwróć
twarz ku niebieskiemu Jeruzalem i nie oglądaj się za siebie!
O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi, módl się za nami każdego
dnia do tegoż Jezusa, Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych
zawodach na tym świecie i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen. - św. Bernardyn ze
Sieny
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
01.03 (WTOREK !) 15.03 (środa).
3. W dniu 01.03.2022r. (wtorek) odbędzie się spotkanie modlitewne wynagradzające za grzechy, nabożeństwo pokutne i odnowienie zawierzenia Maryi. Zapraszamy.
4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do skorzystania z rekolekcji internetowych przygotowanych przez Pasterza wraz z diakonią medialną naszej Wspólnoty. Temat rekolekcji to
"Jak pokochać siebie?" Rekolekcje będą udostępniane na fanpage'u Wspólnota Miriam od
06.03 br. (niedziela) o godz.09.00. Zachęcamy do udziału oraz do udostępniania.
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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