
Dzieo 13: Żywicielu Syna Bożego 

 

Praca wyrazem miłości 

„Codziennym wyrazem tej miłości jest w życiu Rodziny nazaretaoskiej praca. Zapis 

ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnid utrzymanie Rodzinie: 

cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. Dla Jezusa są to lata 

życia ukrytego, o których mówi Ewangelista (po wydarzeniu w świątyni jerozolimskiej): «... poszedł z 

nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany» (Łk 2, 51). Owo «poddanie», czyli posłuszeostwo Jezusa 

w domu nazaretaoskim bywa powszechnie rozumiane również jako uczestniczenie w pracy Józefa. 

Ten, o którym mówiono, że jest «synem cieśli», uczył się pracy od swego domniemanego «ojca». 

Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich 

rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa-cieśli. W naszej epoce Kościół szczególnie to 

uwydatnił poprzez wspomnienie liturgiczne Józefa-Rzemieślnika w dniu 1 maja. Praca ludzka (w 

szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeostwem Syna 

Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. 

Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę 

do tajemnicy Odkupienia. *…+ 

Mowa tu w istocie o uświęceniu życia rodzinnego, które powinno stad się udziałem każdego 

człowieka wedle jego stanu, i do którego drogę wskazuje wzór dostępny dla wszystkich: «Św. Józef 

jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaostwo wynosi do wielkich przeznaczeo; dowodzi on, że 

aby byd dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywad wielkich rzeczy, ale 

wystarczy posiąśd cnoty zwyczajne, ludzkie, proste — byle prawdziwe i autentyczne». 
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II REDEMPTORIS CUSTOS 

o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła 

„Codziennym wyrazem miłości jest w życiu Rodziny nazaretaoskiej praca.” Módl się przez 

wstawiennictwo św. Józefa, abyś nauczył się wyrażad swoją miłośd poprzez codzienną pracę, 

wykonywaną z intencją okazywania Twoim najbliższym miłości, odrzucającej lenistwo i egoizm. 

„«Poddanie», czyli posłuszeostwo Jezusa w domu nazaretaoskim bywa powszechnie 

rozumiane również jako uczestniczenie w pracy Józefa.” Jeżeli jesteś rodzicem dzieci małych  

i dorastających, módl się wraz z Żywicielem św. Rodziny o umiejętnośd włączenia swoich dzieci w 

Twoją pracę na rzecz rodziny.  

„Św. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaostwo wynosi do wielkich 

przeznaczeo; dowodzi on, że aby byd dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba 

dokonywad wielkich rzeczy, ale wystarczy posiąśd cnoty zwyczajne, ludzkie, proste — byle prawdziwe 

i autentyczne”. Poproś Józefa rzemieślnika o to, aby Twoja praca był źródłem uświęcenia dla Ciebie. 

Prośmy o szacunek dla ludzkiej pracy; aby bezrobotni znaleźli pracę, aby korporacyjne 

wykorzystywanie ludzi przerodziło się w podmiotowe traktowanie każdego pracownika, również 

tego, który wykonuje najbardziej służebne prace. 

 

Powitajmy św. Józefa: 

Witaj, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieocze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 
Tobie zaufała Maryja; 
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. 
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broo nas od wszelkiego zła. Amen. 
 


