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8 grudnia 1870 r. papież, błogosławiony Pius IX, ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła
powszechnego. Sto pięćdziesiąt lat później, 8 grudnia 2020 r., papież Franciszek ogłosił, że Kościół
na całym świecie będzie obchodził Rok Świętego Józefa. Dzięki temu papież stworzył okazję do
przypomnienia nam tego wspaniałego dla naszej tradycji świętego, do refleksji nad jego życiem oraz
zachęcił do modlitwy za jego wstawiennictwem w tych pełnych wyzwań czasach.
Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego czcimy świętych. Kult świętych jest czymś ważnym w Kościele
katolickim i są ku temu istotne powody. Święci – w całej swojej różnorodności – są dla nas przykładami
i wzorami ludzi, którzy całym sercem naśladowali Pana. Okoliczności ich życia różniły się od siebie, ale
wszyscy mieli ten sam cel. Był nim nasz Pan. Święci towarzyszą nam również w naszych dzisiejszych
wędrówkach. Są z nami i dodają nam odwagi. Wstawiają się za nami przed Bogiem. Wreszcie
potwierdzają obietnicę tego, co pewnego dnia Bóg uczyni dla nas. Są wielkimi znakami nadziei.
Święty Józef zajmuje wyjątkowe miejsce w historii naszego zbawienia. Bóg powołał go, aby był
przybranym ojcem Jezusa i mężem Najświętszej Maryi Panny. W pewnym sensie jest człowiekiempomostem, który łączy cały Stary Testament i zawarte w nim słowa obietnicy z Nowym Testamentem
i wypełnieniem tej obietnicy w Jezusie Chrystusie. Bóg powierzył Józefowi nadanie imienia dziecku
i złączył go w ten sposób z jego ludzkim dziedzictwem. Józef prowadził i chronił Świętą Rodzinę,
zwłaszcza w jej trudnych początkach. Odgrywał w niej rolę wychowawczą.
Pismo Święte nie zawiera zbyt wielu informacji o św. Józefie. Jednak w niezwykły sposób świadczy
o prawdzie tego wielkiego i świętego człowieka. W swoim liście apostolskim ustanawiającym Rok
Świętego Józefa, zatytułowanym „Ojcowskim sercem”, papież Franciszek opisuje świętego Józefa
jako ojca, który łączy w sobie wiele wspaniałych wymiarów. Papież Franciszek przedstawia go jako
umiłowanego ojca, czułego i kochającego. Święty Józef jest posłusznym ojcem, przyjmującym ojcem,
jest ojcem posiadającym twórczą odwagę, a także człowiekiem pracy i ojcem pozostającym w cieniu.
Te cechy ojcostwa Józefa są zakorzenione w Piśmie Świętym. Mogą również stać się wzorem dla
dzisiejszych ojców, którzy starają się wypełniać swoje powołanie.
Chociaż święty Józef od samego początku był ważną osobą w życiu Kościoła, nabożeństwo do
tego świętego rozwinęło się na przestrzeni wieków dzięki szczególnej zachęcie św. Bernardyna
ze Sieny, znanego piętnastowiecznego kaznodziei, a następnie w szesnastym wieku dzięki świętej
Teresie z Avilii. Kult świętego Józefa osiągnął swój kolejny szczyt w XIX wieku wraz z rosnącym
przywiązaniem do Świętej Rodziny. W 1870 r. papież, błogosławiony Pius IX ogłosił go patronem

Kościoła powszechnego w chwili, gdy Kościół stał w obliczu poważnych wyzwań. W 1955 r. papież
Pius XII ustanowił dzień pierwszego maja świętem Świętego Józefa Robotnika jako uzupełnienie
tradycyjnego jego święta, obchodzonego 19 marca. Oprócz bycia patronem Kościoła powszechnego
święty Józef jest również patronem wielu narodów, robotników i szczęśliwej śmierci.
Rok Świętego Józefa rozpoczął się 8 grudnia 2020 r. i potrwa do 8 grudnia 2021 r. Co dokładnie
daje nam ten rok? Pragnę zasugerować trzy ważne możliwości dla nas wszystkich należących do
wspólnoty wiary.
Po pierwsze, istnieje możliwość refleksji na temat świętego Józefa i ponownego uznania go za
patrona w naszym dzisiejszym życiu – czy to w kontekście życia rodzinnego, zawodowego, naszego
życia w Kościele czy też końca życia. Po drugie, rok ten daje nam możliwość modlitwy za jego
wstawiennictwem i znalezienia w Nim niezawodnego przewodnika na naszej drodze wiary. Święty
Józef modli się za nas i pomaga nam modlić się za siebie nawzajem. Wreszcie, z okazji tegorocznego
Roku Świętego Józefa, papież Franciszek proponuje możliwość uzyskania specjalnych odpustów.
Odpusty są łaskami, które mają naprawić szkody wyrządzone przez grzech w naszym życiu i na
świecie. Grzechy są oczywiście odpuszczane przez uczestnictwo w sakramentach. Jednak pozostałość i niektóre konsekwencje grzechu nie znikają. Opieramy się na zasługach Jezusa Chrystusa
i dobroci świętych oraz stosujemy te łaski dla uzdrowienia naszego życia i świata. To właśnie oznacza
uzyskanie odpustów. Dokładne sposoby uzyskania ich można znaleźć w Dekrecie na Rok Świętego
Józefa oraz w materiałach dostępnych w Internecie.
Zakończmy te rozważania modlitwą do świętego Józefa, którą proponuje nam papież Franciszek:
Witaj, Opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii 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.

