
Dzień 32: Opiekunie Kościoła Świętego 
 
Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, „chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego 
Patriarchy, ogłosił Józefa «Patronem Kościoła katolickiego»”. Wiedział, że akt ten nie będzie czymś 
przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątkową godność, „jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu 
słudze swemu, Kościół święty zawsze czcił [Go] i wychwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym św. 
Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w największych potrzebach i 
niebezpieczeństwach”. 

Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? Leon XIII wyjaśnia: „Szczególna przyczyna tego, że św. 
Józef jest opiekunem Kościoła i że Kościół tak wiele się spodziewa po jego opiece i troskliwości, tkwi w 
tym, że był małżonkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa ... Józef był prawnym i 
naturalnym stróżem, opiekunem i obrońcą Rodziny świętej ... Dlatego jest rzeczą słuszną i należy się 
św. Józefowi przede wszystkimi innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła 
Chrystusowego tak, jak ongiś najsumienniej strzegł Rodziny z Nazaretu, gdzie było tego potrzeba”. 

Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla 
obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w 
podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej „kraje i narody, w 
których niegdyś — jak napisałem w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici — religia i życie 
chrześcijańskie kwitły ... dzisiaj wystawione są na ciężką próbę”. Aby nieść po raz pierwszy prawdę o 
Chrystusie, lub głosić ją ponownie tam, gdzie została zaniedbana czy zapomniana, Kościół potrzebuje 
szczególnej „mocy z wysokości” (por. Łk 24, 49; Dz 1, 8), będącej z pewnością darem Ducha Pańskiego, 
jak również owocem wstawiennictwa i przykładu jego Świętych. 

Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim również 
wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, 
niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych. 

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Redemptoris Custos 
o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła 

 
Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51), zgodnie 

z przykazaniem Bożym (por. Wj 20, 12). Poproś przez wstawiennictwo Opiekuna Kościoła o dar 
posłuszeństwa nauczaniu Kościoła i jego pasterzom. 

W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała 
się Jego codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia, 
przeżywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną, i stał się „posłuszny aż do 
śmierci [...] na krzyżu” (Flp 2, 8). Przez orędownictwo św. Józefa poproś o dar nieustannego 
wypełniania woli Bożej. 

„Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie 
swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy 
odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia”. Przez Jego wstawiennictwo poproś o łaskę rozeznania 
swojego miejsca w Kościele i o ducha ewangelizacyjnego. 
 Poproś wraz ze św. Józefem dla duszpasterzy o dar pokory i umiejętność dostrzegania potrzeb 
wiernych. 
 Niech św. Józef czuwa nad jednością Kościoła Świętego. Odmów teraz modlitwę „Ojcze nasz” 
prosząc o jedność w Kościele. 
 
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 
 


