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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytane	
Mądrość Syracha (Syr 24,1-2.8-12)
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na 
zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 
mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: 
W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym 
początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego 
obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. 
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. 
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

II	czytane	
List do Efezjan (Ef 1,3-6.15-18)
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który 
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - 
w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku 
chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, 
usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich 
świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. 
[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam 
światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Ewangelia	
Ewangelia wg św. Jana (J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 

 z rodziną
8:00 + Stefan Kroplewski (10)
9:30 ++ Witold Orłowski w 15. rocznicę śmierci, Melania Orłowska, Henryka
 Orłowska-Petrak i Marek Petrak
11:00 + Roman Grabarek w 1. rocznicę śmierci
12:30 ++ Marian Szrama w 11. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron
12:30 ++ Maria Walczak, Irena Jaworska, rodzice z obojga stron

1. W najbliższą środę (06.01) Uroczystość	Objawienia	Pańskiego	 (tzw.	 Święto	
Trzech	Króli). Kredę i kadzidło będziemy błogosławić podczas każdej Mszy S�w. 
Dzieci zachęcamy aby w tym dniu na Eucharystie przychodziły ubrane w stroje 
królewskie (szczególnie na Msze o 9:30 i 12:30 w dolnym kościele).
2. Spotkanie Wspólnoty	Żywego	Różańca we środę w Uroczystość Trzech Króli na 
Mszy św. o godzinie 16.00.
3. Okres po świętach Bożego Narodzenia to czas tradycyjnych odwiedzin 
duszpasterskich  tzw. kolędy.  Niestety w tym roku w sytuacji pandemicznej kierując 
się troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących 
w grupie podwyższonego ryzyka tradycyjna kolęda zostaje odwołana. W związku 
z tym zachęcamy mieszkańców z poszczególnych ulic, u których miała odbyć się 
wizyta duszpasterska, do udziału w wieczornej Mszy św. w ich intencji, w sobotę 
o godzinie 18.30 w górnym	kościele. W czasie tej Mszy św. para�ianie otrzymają 
tekst modlitwy błogosławieństwa rodziny i mieszkania oraz wodę święconą 
w buteleczkach. Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę 
o błogosławieństwo dla rodziny i poświęci mieszkanie.
4.	W	najbliższą	 sobotę	9	 stycznia	 zapraszamy	na	Mszę	 św.	o	 godzinie	18.30	
mieszkańców	ulic:	Chłopska,	Zgody	I	i	Zgody	II.
5. Dziękujemy Para�ianom za włączenie się w  Bożonarodzeniową akcję pomocy dla 
rodzin ubogich. Caritas Para�ii przygotował 70 paczek z żywnością. 
6. W Sali św. Wojciecha można nabyć aktualną prasę katolicką i biuletyn para�ialny.-
7. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi para�ianie: + Gabriel Jaros l.52, + Józef Z� abicki 
l. 75, + Stanisław Kwiatkowski l.84, + Janina Szymoniuk l.87, + Irena Kaczmarek l. 91, 
+ Gizela Grądzka l.81, + Maria mierzwa l. 81, + Zo�ia Nadolska l.72, + Wacław 
Baranowski l.91, + Krystyna Kminikowska l.86, + Tomasz Kutella l.57, + Joanna 
Z� aczek l.81, + Apolonia Gielert l. 96.

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie



Słowo na niedzielę
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przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani 
z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył 
mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - 
łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

 Przychodzi taki moment, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie o najgłębszy 
sens swojego życia, o to skąd pochodzi, dokąd zmierza i kto o tym wszystkim decyduje. 
Trwając w świetle objawienia Bożego,  przyniesionego w pełni przez 
Nowonarodzonego, możemy i powinniśmy szukać odpowiedzi w Bożym słowie.

Pierwsze czytanie odsłania nam postać Mądrości. Dokonuje ona 
autoprezentacji, w której podkreśla swoją odwieczność i współistnienie z Bogiem. 
Zauważmy, że skoro Stwórca wszystko zamierzył w swojej Mądrości, to ona jest jakoś 
w Nim, ale nie jest Nim jednocześnie. Może bowiem przelewać się na byty stworzone, 
a niczego Bogu nie ubywa. Nie ma też nic wspólnego z poglądem panteistycznym, 
jakoby Bóg był wszystkim, a wszystko Bogiem. Innymi słowy: Mądrość jest równa 
Bogu Stworzycielowi, a jednocześnie jakoś odrębna od Niego. Dlatego Ojcowie 
Kościoła widzieli w Niej samego Chrystusa. Istotnie, bowiem, jest On współistotny 
Ojcu, a jednocześnie wszystko jest „stworzone na Jego wzór”, wszystko „przez Niego 
i dla Niego zostało stworzone” i „w Nim wszystko ma istnienie”.

Mylące może być wypowiadanie się Mądrości, iż została „stworzona”. 
Hebrajskie umysły nie znały objawienia Trójcy S�więtej, więc Mądrość musiała być nie-
równa Bogu, czyli nie odwieczna, a zatem jakoś stworzona, ale może przed 
wszystkim?... Krzyżowały się niepewności co do tego czy jest ona bardziej po stronie 
Boga (i jest Drugim Bogiem), czy po stronie człowieka (i jest najdoskonalszym ze 
stworzeń). Druga opcja okazała się bezpieczniejsza, bo chroniła jedyność Boga 
i odmienność Mądrości. Nie zmienia to faktu, że autorzy Starego Testamentu mieli 
intuicję, iż Mądrość istnieje w Bogu i jest Jego narzędziem stwórczym, będąc 
jednocześnie współautorem dzieła stworzenia. Sytuację zmieni dopiero 
chrześcijańskie spojrzenie na tę kwestię.

Dowiadujemy się więc, że Bóg wysyła szczególnie ową Mądrość do ludu 
swojego wybrania, do Izraela. Stąd wyjdzie ona na świat, co jest czytelnym 
odniesieniem do Chrystusa.
Psalm zachęca Jerozolimę, czyli wszystkich Bożych ludzi, do uwielbienia swego Pana. 

6:30 O zdrowie dla męża Ignacego
7:00 + Stefan Kroplewski (7)
7:00 Ks. Grzegorz Stolczyk – o zdrowie i błogosławieństwo
7:30 ++ Kazimierz Tymecki w 2. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
7:30 + Marta Glińska (7)
8:00 ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych
18:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków i sympatyków
 Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej opiekuna

PIĄTEK	8.1.2021
6:30 + Stefan Kroplewski (8)
6:30 O Miłosierdzie Boze i potrzebne łaski dla rodzin: Lucyny i Krzysztofa
7:00 + Marta Glińska (8)
7:00 + Krystyna Brzezińska w 12. rocznicę śmierci
7:30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy własne,
 naszych rodzin, Ojczyzny, całego świata i o nawrócenie grzeszników
7:30 Mąż Kazimierz w 24. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
18:30 ++ Piotr Puk w 5. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron: Franciszek 
 iFranciszka, Piotr i Stanisława

SOBOTA	9.1.2021
6:30 + Marta Glińska (9)
6:30 O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla rodzin: Lucyny i Krzysztofa
7:00 + Stefan Kroplewski (9)
7:00 + Magdalena Łaska w 1. rocznicę śmierci
7:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Prudencji w dniu imienin
7:30 + Stefania w 1. rocznicę śmierci i Jan Szoppe oraz rodzice i bracia z rodziny
 Pawłowskich
18:30 + Jerzy Gibutowski o dar życia wiecznego

NIEDZIELA	10.1.2021	ŚWIĘTO	CHRZTU	PAŃSKIEGO
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 + Jerzy Niedzielski w 3. rocznicę śmierci
9:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o zdrowie, Boże
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
11:00 Za para�ian
12:30 + Marta Glińska (10)
16:00 ++ Stanisław Chojnowski i rodzice z obojga stron
19:00 ++ Za duszę śp. Wandy w 44. rocznicę śmierci oraz Konstantego ojca i brata,
 Zo�ii i zmarłych z rodziny Zwie�ka i Scharzkopf 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Z� anety 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie
Modlitwa powszechna - papież Klemens XI
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

PONIEDZIAŁEK	4.1.2021
6:30 ++ Stanisław Wielgosz i zmarli z rodziny
6:30 + Andrzej Szymański w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Piotr Szczepański w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Zygmunt Filipkowski
7:30 + Marta Glińska (4)
7:30 ++ Irena i Wojciech Rzymowscy, Jadwiga i Wojciech Wiśniewscy
7:30 + Janina w dniu jej pogrzebu 
18:30 + Stefan Kroplewski (4)
18:30 + Wojciech S�wiatczak

WTOREK	5.1.2021
6:30 + Jadwiga Kogut w miesiąc po pogrzebie
6:30 + Daniela Kołacińska w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Stefan Kroplewski (5)
7:00 ++ Barbara, Jan, Zbigniew i zmarli z rodziny z obojga stron
7:30 + Jarosław Terlecki w miesiąc po pogrzebie
7:30 + Zygmunt Filipkowski
18:30 + Marta Glińska (5)
 

ŚRODA	6.1.2021	UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 
 Sióstr Sera�itek pracujących na misjach
9:30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Michała Archanioła dla
 animatora generalnego Ks. Piotra Prusakiewicza, kapłanów z naszej para�ii 
 oraz rycerzy i ich rodzin
11:00 Za para�ian
12:30 ++ Za duszę śp. żony Zo�ii Pestka w 1. rocznicę śmierci oraz jej rodziców,
 teściów i chrzestnych
16:00 ++ Józef S�wiąder w 10. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron
19:00 ++ Władysław, Julia i Zbigniew Kowszyn o łaskę nieba
 DOLNY KOS�CIS�CIO� Ł
6:00 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny
8:00 + Stefan Kroplewski (6)
9:30 ++ Gerard Pior w 13. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron
11:00 + Marta Glińska (6)
12:30 ++ Czesława (ona) w 17. rocznicę śmierci, Piotr, Wojciech, Ewa

CZWARTEK	7.1.2021
6:30 O Miłosierdzie Boże i potrzebne łaski w rodzinach Lucyny i Krzysztofa

On, bowiem, umacnia Jeruzalem i wypowiada słowo swojej Mądrości do Izraela. To 
poucza nas bardziej o tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa.

Ewangelia jasno wskazuje na Boską i ludzką naturę Jezusa. On jest z nieba – 
jest ową Mądrością, przez którą wszystko się stało. Logos, Słowo, sens, porządek, 
mądrość, siła kierująca wszystkim... oto właściwości Drugiej Osoby Boskiej, która 
wcieliła się i weszła w czas jako Jezus z Nazaretu. Pan nie „ubrał” się tylko w ciało 
ludzkie, niczym w kombinezon, ale rzeczywiście stał się człowiekiem i jako człowiek 
począł się w czasie. Odwieczny przyjął ludzką naturę. S�piewamy w kolędzie, iż jest 
„dwakroć narodzony – raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem”. 
To bardzo ułatwia nam znalezienie drogi do Boga.

Ta prawda rozświetla nasze życie. Kto przyjmuje Jezusa jako Boga 
i podporządkowuje Mu swoje życie, ten ma udział w Jego naturze – staje się Boski. Kto 
jednak przywiązuje się do „krwi i ciała”, czyli do rzeczy ludzkich i materialnych, ten 
odrzuca bóstwo Jezusa i nie będzie miał udziału w Jego królestwie, a tam właśnie chce 
nas mieć nasz kochany Pan i Stwórca. Te wszystkie tajemnice możemy poznawać 
z Jego łaski, bo dał nam takie zdolności właśnie przez objawienie się w Chrystusie. 
W Nim wszystko jest lepiej widoczne, bo po ludzku, „po naszemu”.

O planie Trójcy S�więtej, którego nie zmienił nawet ludzki grzech, przeczytać 
można w drugim czytaniu. Ostatecznym celem jest tak poznać Boga, żeby stać się 
takim jak On, czyli świętym. A to wszystko dzięki Chrystusowi – jedynemu 
Pośrednikowi między Bogiem a ludźmi. Duch S�więty rozlewa w nas łaski Jezusa tak, że 
żyjemy, widzimy w przekazujemy Bożą Mądrość w świecie jako Jego słudzy.

ks. Krys�an Wilczyński

 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8	grudnia 
2020r., opublikowany został List	apostolski	„Patris	corde” – „Ojcowskim	sercem”	
Ojca	Świętego	Franciszka	z	okazji	150.	rocznicy	ogłoszenia	św.	Józefa	Patronem	
Kościoła	powszechnego.
 Jednocześnie decyzją Papieża najbliższy rok – od dziś do	8	grudnia	2021 r. – 
będzie obchodzony jako „Rok	Świętego	Józefa”. Tradycyjnie przygotowany został 
dekret Penitencjarii Apostolskiej określający możliwość uzyskania daru odpustu 
z okazji Roku św. Józefa. Szczególne wskazania dotyczą m.in. dni tradycyjnie 
poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, 19. dnia 
miesiąca czy każdej środy, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście 
zagrożenia zdrowia”.

Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we 
wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”.

Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale 
wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez 
Opatrzność.

Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Lateran: Matka i głowa wszystkich kościołów świata

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

Intencje Mszalne 21.12. - 27.12.2020

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

„Patris	corde”	-	list	papieża	Franciszka	o	św.	Józe�ia

Intencje Mszalne 4.1. - 10.1.2021



4. 5.

Mt 1, 18; Łk 1, 27); „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19), zawsze gotowym na 
wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) 
i w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu 
do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla 
nich miejsca” (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2, 
8-20) i Magów (por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy 
pogańskie.

Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione 
przez Anioła: „nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 
21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy 
oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 
19-20).

W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką o�iarował Dziecię Panu 
i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do 
Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał 
w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, 
w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono, „nie powstaje żaden 
prorok” i „nie może być nic dobrego” (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od Betlejem, swego 
miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie 
podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja 
szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa 
(por. Łk 2, 41-50).

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium papieskim tyle 
miejsca, co Józef, Jej oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku 
danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w 
historii zbawienia: błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła 
katolickiego», czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników» a święty 
Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela». Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej 
śmierci».

Dlatego też, w 150. rocznicę ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., 
Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi 
re�leksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego 
z nas, aby – jak mówi Jezus – „usta wyrażały to, co ob�ituje w sercu” (por. Mt 12, 34). 
Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy 
doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane 
przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet 
i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują 
decydujące wydarzenia na kartach naszej historii – są nimi lekarze, pielęgniarki 
i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, 
kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, 
zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. […] Ileż osób 
codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać 

paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli 
pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło 
kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do 
modlitwy. Ileż osób modli się, o�iarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich”. 
Wszyscy mogą znaleźć w św. Józe�ie, mężu, który przechodzi niezauważony, 
człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika 
i przewodnika w chwilach trudnych. S�więty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, 
którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział 
w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

1.	 Ojciec	umiłowany
Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako 
taki „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”, jak mówi św. Jan Chryzostom .

S�w. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że „uczynił ze 
swego życia służbę, złożył je w o�ierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią 
odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej 
Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił 
swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką o�iarę z siebie, ze swego 
serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu 
w jego domu”.

Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze był 
miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie 
poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup 
kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają 
się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi 
czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła go jako swego adwokata 
i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które 
prosiła; zainspirowana swoim doświadczeniem, S�więta zachęcała innych do tej 
pobożności.

W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa. 
Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały 
marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony.

Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: „Ite ad Ioseph”, które odwołuje się 
do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: 
„Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55). Chodziło o Józefa, syna 
Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich braci (por. Rdz 37, 11-28) 
i który – według narracji biblijnej – stał się później rządcą Egiptu (por. Rdz 41, 41-44).

Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-20), z którego korzenia miał się narodzić Jezus, 
zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 Sm 7), oraz jako 
oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym a Nowym 
Testamentem.

cdn.

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole
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