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"Józef, oblubieniec Najśw. Maryi Panny, jest patronem Kościoła powszechnego, a Lud Boży
darzy go szczególną czcią, czego świadectwem jest także wielka liczba chrześcijan noszących
jego imię"-mówił św. Jan Paweł II 21 marca 1999 r. "Józef jest ojcem Jezusa, ponieważ jest
naprawdę oblubieńcem Maryi. Dziecko poczęło się w Jej dziewiczym łonie za sprawą Boga, ale
jest także synem Józefa, Jej małżonka w świetle prawa. Dlatego Ewangelia nazywa ich oboje
«rodzicami» Jezusa (Łk 2, 27. 41)

Pełniąc funkcję ojca - mówił Papież - «Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej
tajemnicy odkupienia» (Redemptoris custos, 8). «Jego ojcostwo wyraziło się w sposób
konkretny w tym, że uczynił ze swego życia służbę (..) tajemnicy wcielenia i związanej z nią
odkupieńczej misji; (...) [Józef] przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w
ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę
Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu» (tamże). Aby to było możliwe, Bóg dał Józefowi
udział w swojej ojcowskiej miłości, od której «bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na
ziemi» (por. Ef 3, 15).
Jak każde dziecko, Jezus nauczył się od swoich rodziców najważniejszych prawd życiowych i
zasad postępowania. A czyż nie zadziwia nas głęboko myśl, że Jego doskonałe posłuszeństwo
woli Bożej dojrzało w swoim wymiarze ludzkim dzięki naśladowaniu przykładu ojca, czyli Józefa
— «człowieka sprawiedliwego» (por. Mt 1, 19)?
Pragnę dziś prosić św. Józefa, by opiekował się z nieba wszystkimi ojcami i pomagał im
wypełniać ich zadania w rodzinie. Powierzam mu także biskupów i kapłanów, którzy w rodzinie
Kościoła pełnią posługę ojcostwa duchowego i pasterskiego. Oby każdy z nich, wykonując
swoje obowiązki, umiał być obrazem opatrznościowej i wiernej miłości Boga. Niech nam to
wyjedna św. Józef i Najświętsza Panna, Królowa Rodziny i Matka Kościoła" - zakończył Ojciec
Święty Jan Paweł Wielki.
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Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II "Redemptoris custos. O świętym
Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła".

2/2

