
 
Ogłoszony 8 grudnia 2020 r. Rok św. Józefa – z okazji 150. rocznicy ustanowienia opiekuna 

Świętej Rodziny patronem Kościoła powszechnego – zakończy się 8 grudnia 2021 r. 

Episkopat 
Odkryjmy Świętego Józefa 

O wzmocnienie naszego życia wiarą na co dzień na wzór św. Józefa, 
patrona Kościoła, apeluje Episkopat Polski 

Małgorzata Bochenek 

Przeżywamy już drugi miesiąc poświęcony św. Józefowi, ale czy 
stał się on dla nas szczególnym wzorem i źródłem nadziei w tym 
trudnym dla Kościoła i Ojczyzny czasie? 
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski wezwała do 
odkrywania roli św. Józefa i kształtowania postaw na jego wzór. W 
opublikowanych wczoraj „Propozycjach duszpasterskich na Rok 
Świętego Józefa” ks. abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, 
stojący na czele tego gremium, wezwał do ożywienia kultu św. 
Józefa we wszystkich parafiach poprzez inicjatywy modlitewne, 
homiletyczne, naukowe, a także przez uczynki miłosierdzia oraz 
korzystanie z daru odpustów. Wśród propozycji znalazło się m.in. 
wezwanie, aby wyznaczyć jeden dzień w miesiącu (np. 19. 
każdego miesiąca), w którym będzie sprawowana Msza św. 
wotywna do św. Józefa i będą odprawiane nabożeństwa ku jego 
czci w kościołach w intencji osób chorych, umierających, 
prześladowanych i ludzi pracy. Pojawiła się także propozycja, aby 
cały marzec 2021 r. uczynić czasem codziennej modlitwy do św. 
Józefa – poprzez odmówienie przykładowo przed każdą Mszą św. 



lub po niej modlitwy „Do Ciebie, św. Józefie” lub Litanii do św. 
Józefa. 
Jedna z konkretnych postaw, których możemy uczyć się od 
opiekuna Zbawiciela zarówno w życiu osobistym, jak i 
społecznym, to postawa odpowiedzialności za wypowiadane 
słowa. 
– Wulgarny język, nieprawda zaczynają funkcjonować w naszej 
rzeczywistości jako coś powszedniego. Powodują chaos. Dlatego 
zachowanie milczenia i dystansu jest konieczne dla zrozumienia 
tego, co dzieje się wokół nas. To oczywiście nie wyklucza naszej 
gotowości do działania, kiedy wymaga tego sytuacja – ocenia ks. 
Dariusz Dąbrowski, ogólnopolski rekolekcjonista Wspólnoty 
Świętego Józefa. 
Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w przesłaniu 
duszpasterskim na Rok św. Józefa zwrócił uwagę, że „czymś 
bardzo aktualnym jest nie tylko samo milczenie Świętego Józefa 
na kartach Ewangeli i , ale również jego gotowość do 
podejmowania decyzji wyłącznie po wysłuchaniu i w świetle słowa 
Bożego”. 
Strażnik Tajemnicy 
Wpatrując się w przykład św. Józefa, ucząc się od niego 
odpowiedzialności za słowo oraz gotowości do działania, 
powinniśmy też pamiętać o jego tytule strażnika Tajemnicy. 
– Święty Józef potrafił zachować tajemnicę. Uczy nas, że 
milczenie jest konieczne, aby zrozumieć tajemnicę, by móc ją 
przeżyć. Scena zwiastowania genialnie to pokazuje. Józef w 
milczeniu przyjmuje największą tajemnicę życia swojego i Maryi. 
Przez to Józef stał się strażnikiem Bożych tajemnic – tłumaczy ks. 
Dariusz Dąbrowski. 
– Święty Józef uczy nas, że nie na każdy atak wobec tych 
tajemnic trzeba natychmiast odpowiadać. To jest bardzo ważne 
przesłanie, które dzisiaj do nas kieruje św. Józef: aby wyczuć 
właściwy moment na zawsze przemyślaną, przemodloną reakcję – 
wskazuje ks. Dąbrowski. 
Zwraca też uwagę, że z tajemnicy milczenia, oczekiwania św. 
Józefa, rodzi się sensowne działanie, które jest odpowiedzią na 
głos Pana Boga i prowadzi do ochrony Zbawiciela. – Dlatego także 
i my, czerpiąc wzór ze św. Józefa, wsłuchując się w Głos Boży, 
powinniśmy być zawsze we właściwym czasie gotowi do obrony 
Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa – mówi ks. Dąbrowski. 
Wzór ojca 



W propozycjach duszpasterskich abp Wiktor Skworc zwraca 
uwagę, że odkrywając św. Józefa, aktualnym dla nas wyzwaniem 
jest troska o dar małżeńskiej miłości. Zachęca, aby sięgnąć w 
Roku św. Józefa do katechez św. Jana Pawła II na temat teologii 
ciała, a także regularnie rozważać nauczanie papieskie na temat 
św. Józefa, zawarte m.in. w adhortacji Jana Pawła II 
„Redemptoris Custos” czy w liście pasterskim Papieża Franciszka 
„Patris corde”. 
– Święty Józef wielkość swojego ojcostwa zrealizował dzięki 
małżeństwu z Maryją i poprzez nie. To jest punkt wyjścia. Patrząc 
na małżeństwo Józefa i Maryi, zgłębiając papieskie katechezy na 
temat teologii ciała, musimy przede wszystkim dostrzec ogromny 
poziom ofiarności św. Józefa. Teologia ciała zakłada postawę 
wielkiej ofiarności ze strony małżonków, postawę służby wobec 
siebie. Święty Józef jest dla nas wzorem ojca, przykładem wielkiej 
i ofiarnej służby. Rozumiał, że żyje dla Jezusa i Maryi. Takiej 
postawy odpowiedzialności, ofiarności brakuje współczesnym 
ojcom. Stąd konieczna jest też lektura papieskich katechez o 
teologii ciała, czy też zgłębianie nauki o św. Józefie – podkreśla dr 
hab. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady ds. Rodziny 
Konferencji Episkopatu Polski. – Święty Józef ofiarnie pełnił rolę 
ojca, przekazał Jezusowi wszelkie wartości, uczył Go, że na 
pierwszym miejscu jest zawsze Pan Bóg – dodaje. 
Kościoły jubileuszowe 
Aby rok poświęcony św. Józefowi stał się czytelnym znakiem 
łaski, abp Wiktor Skworc zachęca biskupów diecezjalnych do 
ustanowienia specjalnym dekretem w poszczególnych diecezjach 
kościołów jubileuszowych. 
„Warto zadbać o to, aby były one otwarte dla wiernych w ciągu 
dnia, aby trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu i mieli 
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania” – 
czytamy we wskazaniach duszpasterskich. 
– Bardzo ważne jest, że przewodniczący Komisji Duszpasterstwa 
KEP poleca, aby kościołami jubileuszowymi były nie tylko 
sanktuaria św. Józefa, ale także świątynie, które noszą wezwanie 
Najświętszej Rodziny, czy także te dedykowane Maryi. Dzięki 
temu nawiedzając kościoły jubileuszowe, będziemy mogli czerpać 
łaski płynące z Roku św. Józefa – mówi o. dr hab. Szczepan 
Praśkiewicz OCD, relator watykańskiej Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. 
Jak ocenia, wyznaczenie kościołów jubileuszowych jest bardzo 
istotne, nagłośnienie tego również. Dzięki temu wierni będą mieli 



nieograniczone możliwości skorzystania z odpustów zupełnych w 
Roku św. Józefa. 
– Kościoły jubileuszowe „blisko nas” są niezwykle ważne, gdy w 
związku z pandemią nie mamy możliwości pielgrzymowania do 
odległych miejsc. Dlatego kościoły jubileuszowe w Roku św. 
Józefa to będzie wielki dar – podkreśla o. dr hab. Szczepan 
Praśkiewicz. 

( Artykuł 13.01.2021 )


