
Dzień 27: Podporo rodzin 
 

„Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa, że wstaje on, 
zabiera ze sobą Dziecię i Jego Matkę, i czyni to, co Bóg mu nakazał (por. Mt 1, 24; 2, 14. 21). Istotnie, 
Jezus i Maryja, Jego Matka, są najcenniejszym skarbem naszej wiary.  
 

W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która «postępowała naprzód 
w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża». 
 

Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w 
tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece. Syn 
Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który 
potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu 
człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, 
ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem 
Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w 
macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie 
chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę. 
 

To Dziecię jest Tym, który powie: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy 
cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to «Dziecię», którego Józef nadal 
strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, 
cierpiących, ubogich, umierających. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim 
ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od Józefa musimy 
nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego Matkę; kochać sakramenty i 
miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dziecięciem i Jego Matką.” 
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Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Jezus i Jego Matką są najcenniejszym skarbem naszej wiary? 
Podziękuj wraz ze św. Józefem, że możesz codziennie na nowo uznawać Jezusa za Pana Twoje życia i 
Maryję za swoją Matkę. 

„W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która «postępowała naprzód 
w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża»”. Poproś św. 
Józefa, żebyś potrafił zaopiekować się w swoim sercu i Synem i Matką, ponieważ potrzebujesz ich 
troskliwej obecności. 

„Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła 
zacienione jest macierzyństwo Maryi.” Poproś św. Józefa, żeby opiekował się Kościołem,  
Ojcem Świętym i naszym rodzinami. 
 Święty Józef był nie tylko podporą swojej, świętej Rodziny. On chce ochraniać także nasze 
rodziny. Módl się przez Jego wstawiennictwo o opiekę nad członkami Twojej rodziny. 
 Niech troska św. Józefa obejmie także te rodziny, w których rodzice nie potrafią w pełni 
korzystać z sakramentu małżeństwa i przez to okaleczają duchowo swoje dzieci. 
 
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 
 


