
Dzień 24: Wzorze pracujących 
 

Ojciec – człowiek pracy 
„Jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa i który był podkreślany od czasu pierwszej 

encykliki społecznej, Rerum novarum Leona XIII, jest jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który 
uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, 
godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. 

W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, 
a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci 
doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia 
pracy, która nadaje godność i której nasz Święty jest przykładnym patronem. 

Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia 
królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa  
i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej 
podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. Rodzina, w której brakuje pracy, jest bardziej 
narażona na trudności, napięcia, pęknięcia, a nawet na pełną beznadziei i powodującą rozpacz pokusę 
rozpadu. Jak moglibyśmy mówić o godności ludzkiej, nie starając się, aby wszyscy i każdy z osobna mieli 
możliwość godnego utrzymania? 

Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, 
staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem 
gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do 
odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej «normalności», 
w której nikt nie byłby wykluczony. Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się 
człowiekiem, nie pogardził pracą. Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się  
w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. 
Poprośmy św. Józefa Robotnika, abyśmy mogli znaleźć drogi, które kazałyby nam powiedzieć: żaden 
młody, żadna osoba, żadna rodzina bez pracy!” 
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„Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od 
niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest 
owocem własnej pracy.” Pomódl się przez wstawiennictwo św. Józefa o to, abyś zawsze miał pracę, 
która pozwoli Ci utrzymać rodzinę. 

Pomyśl, że Twoja praca, jakakolwiek ona jest, staje się twórczym przedłużeniem aktu 
stworzenia i dzięki temu, wykonywana z miłością, ma wymiar zbawczy dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Poproś św. Józefa o wstawiennictwo, abyś miał taką pracę, która pozwoli Ci tak przeżywać 
podejmowane obowiązki. 

Módl się też za tych, którzy nie mają pracy. Poproś o opiekę św. Józefa dla nich i ich rodzin. 
Wspomnij św. Józefowi o tych osobach, które postanowiły zrobić karierę w korporacji i zostały 

„wtłoczone” w system pracy, który ideologicznie zmienia priorytety i hierarchię wartości. Poproś, aby 
wyrwały się z tej rzeczywistości, aby „odnalazły” swoją duszę. 

Praca ma także wymiar wychowawczy. Pomódl się ze św. Józefem, który nauczył Jezusa zawodu 
cieśli, aby rodzice starali się nauczyć swoje dzieci dbania o rodzinę przez spełnianie drobnych 
obowiązków. 
 



Powitajmy św. Józefa: 
Witaj, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieńcze 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 broń nas od wszelkiego zła. Amen 
 


