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Dzień 1. 

Święte imię Józef 

Wielu Ojców Kościoła uważa, że sam Bóg był 

auto rem błogosławionego imienia Józef, a rodzice tego 

świętego patriarchy zostali natchnieni. Rzeczywiście, 

w jego życiu widzimy przecudne wypełnienie się zna-

czenia tego imienia. 

Imię Józef w  języku hebrajskim oznacza wzrost. 

Idealnie pasowało ono do tego, kto miał być czystym 

małżonkiem Maryi i przybranym ojcem Jezusa, gdyż 

musiał on koniecznie wzrastać ku doskonałości, jak 

starotestamentalny patriarcha, który był wielki pomię-

dzy swoimi braćmi. 

Ponadto niektórzy Ojcowie Kościoła oraz wielu 

teologów, takich jak np. Gersone, Isolano czy Suarez, 

pobożnie wierzą, że św.  Józef został oczyszczony ze 

zmazy pierworodnej i uświęcony jeszcze przed naro-

dzeniem. Rzeczywiście, jeżeli Jeremiasz miał przywilej 
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bycia uświęconym już przed narodzeniem, jeżeli św. Jan 

otrzymał łaskę odpowiednią do swoich zalet: bycia 

zwiastunem Mesjasza, to czy nie możemy myśleć, że 

ten, który miał być ojcem Zbawiciela i małżonkiem 

Królowej dziewic, został potraktowany z taką samą mi -

łością i miłosierdziem? 

Jeżeli narodzenie prekursora Mesjasza było wielką 

radością, to czy nie powinno być szczęściem również 

narodzenie tego, którego Bóg wybrał na ojca dla swo-

jego Syna? 

Szczęśliwa, święty Józefie, szczęśliwa twoja matka, 

która wydała cię na ten świat! Jakiż piękny musiałeś 

być w dniu, w którym się narodziłeś! Aniołowie rado-

wali się śpiewając swe niebiańskie pieśni. 

Cytowani autorzy słusznie uważają, że św.  Józef 

pozostał w łasce i nie popadł nigdy w niełaskę obrażając 

poważnie Boga. 

Naśladujmy św. Józefa, ucząc się od niego, jak po-

winniśmy zachowywać się w życiu społecznym. 

Mimo wszystkich Bożych łask, którymi był prze-

pełniony, nadal nie miał wiary w siebie. 

Jego odwaga, czyniąca go zdolnym do pokonania 

wszystkich niebezpieczeństw, drżała w  obliczu naj-

mniejszych przeciwności, a w głębi swego serca nie był 
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wcale do końca pewien, czy nie łaknie złudnych, do-

czesnych przedmiotów, również tych mniej niebez-

piecznych.  

Spójrzcie na Józefa. Zobaczycie, że zawsze był 

uważny w  stosunku do siebie i nie wierzył w  swoje 

siły. Święci Doktorzy Kościoła uwielbiali jego milczącą 

naturę, tak jakby bał się niepowściągliwości swojego 

języka. Podkreślają jego oddanie pracy, tak jakby bez-

czynność stanowiła dla niego niebezpieczeństwo. 

Chwalą też jego umiłowanie dla samotności, tak jakby 

świat mógł zniszczyć jego cnoty. 

Jednym słowem, jego nieustanna praca, duch mo-

dlitwy, wątpienie w  samego siebie, jak i  umiłowanie 

do powściągliwości pokazują duszom aspirującym do 

miłości Bożej, przed czym powinny uciekać, a co prak-

tykować, by pozostać w Bożej łasce. 

Zadanie  
Bądź dzisiaj bardziej skupiony i obserwuj uważnie 

siebie podczas wykonywania wszystkich swoich obo-

wiązków, poprzez miłość do św. Józefa, prosząc go, by 

patrzył na ciebie z nieba. 

Wyobraź sobie św.  Józefa nachylającego się nad 

tobą, po tym, jak wybrałeś go na swojego opiekuna, 
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aby na każdym kroku czuwał nad twoimi czynami. 

By oddalał każdego demona i by zbierał twoje pytania, 

aby potem zaprezentować je Jezusowi, który nigdy ni-

czego nie odmówił swojemu ziemskiemu ojcu. 

Módlmy się, abyśmy w całym tym miesiącu w na-

szym domu nie popełnili żadnego grzechu ciężkiego.  

Akt strzelisty  
Święty Józefie, pamiętaj, że jestem twoim dzieckiem, 

a ty moim Ojcem. 

Spotkanie ze św. Józefem 

Przyciągnij nas do siebie, najukochańszy Józefie, 

podążymy za tobą. Twoje imię jest najpiękniejszym 

z imion, zaraz po najświętszych imionach Jezusa i Ma-

ryi. Nie było przypadkiem, ale sekretnym planem 

opatrzności, że właśnie to imię zostało dane tobie przez 

twoich rodziców. Bóg już wcześniej nadając mu zna-

czenie wskazał twój cudowny rozkwit w łasce, w cnocie 

i chwale, pośród aniołów i pośród ludzi. 

Aniołowie z nieba, święci i święte z raju, wy, którzy 

cieszycie się, kiedy drogie imię Józef rozbrzmiewa 

w świętym mieście, nauczcie nas czci, którą powinni-
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śmy je obdarzyć, i  szacunku, z  jakim powinniśmy je 

wymawiać. 

Imię twoje, Józefie, to radość z nieba, która jest za-

szczytem dla ziemi i pokrzepieniem dla śmiertelników 

oraz znękanych. Pociesza strapionych, leczy chorych, 

zmiękcza serca zatwardziałe, pomaga opierać się po-

kusom, uwalnia od złych duchów, przynosi każde dobro 

tym, którzy go wzywają, i uczestniczy w potędze świę-

tych imion Jezusa i Maryi. 

Mogłoby z  tego powodu tak piękne i zbawienne 

imię być napisane gwiazdami na sklepieniu nieba, aby 

było widziane i wymawiane na całym świecie. Mogłoby 

być wyrzeźbione z naszej miłości, aby wszyscy ludzie 

je kochali i szanowali. Mogłoby być na moich ustach 

i w moim sercu, teraz i w godzinie mojej śmierci, aby 

było mi pomocą w momencie odejścia z tego życia. 

Modlitwy codzienne 
Należy odmówić siedem razy Chwała Ojcu… z akta -

mi strzelistymi na pamiątkę siedmiu boleści św. Józefa, 

modlitwę, Memorare oraz litanię (jak na str. 175).  
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