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Drodzy bracia i siostry, kontynuując cykl katechez poświęconych postaci św. Józefa, zastanówmy
się dziś nad jego rolą w historii zbawienia.

Jezus jest określany w Ewangeliach jako „syn Józefa” (Łk 3,23; 4,22; J 1,45; 6,42) i „syn cieśli” (Mt
13,55; Mk 6,3). Ewangeliści Mateusz i Łukasz, nie przedstawiają Józefa jako ojca biologicznego,
lecz jako pełnoprawnego ojca Jezusa.

Św. Mateusz pomaga nam zrozumieć, że postać Józefa, choć drugorzędna, stanowi jednak
kluczowy element historii zbawienia. Józef przeżywa swoją rolę, nie dążąc do stania się postacią
centralną. Poprzez jego codzienną i dyskretną obecność, każdy, zwłaszcza w chwilach trudnych,
może odnaleźć w nim wsparcie i przewodnika. Świat potrzebuje takich osób, które będąc pozornie
ukryte, mają niezrównany udział w historii zbawienia.

Natomiast św. Łukasz przedstawia Józefa jako opiekuna Jezusa i Maryi. Dlatego jest on także
„Opiekunem Kościoła”, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a
jednocześnie w macierzyństwie Kościoła ukryte jest macierzyństwo Maryi.

Przykład św. Józefa zachęca nas do tego, abyśmy czuli się opiekunami naszych braci i sióstr, tych
wszystkich, których Pan powierza nam w różnych okolicznościach życia.

Drodzy bracia i siostry, myślę o osobach, które przeżywają trudności życiowe, czują się
osamotnione, brakuje im siły i odwagi, aby iść naprzód. Chciałbym przypomnieć im, i nam

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/11/24/udienzagenerale.html


wszystkim, że zawsze możemy znaleźć w św. Józefie sprzymierzeńca, przyjaciela i wsparcie.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi.

Domenica prossima inizia il Tempo di Avvento, il quale per mezzo di diversi simboli ci prepara alla
celebrazione del mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio e ci ricorda che la vita umana è un
continuo rimanere in attesa.

La nostra vita diventa bella e felice quando attendiamo qualcuno di caro e importante.

Questo Avvento vi aiuti a trasformare la speranza nella certezza che Colui che aspettiamo ci ama
e non ci abbandona mai.

Vi benedico di cuore!

Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Okres Adwentu, który poprzez różne symbole przygotowuje
nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest
ciągłym oczekiwaniem.

Nasze życie staje się piękne i szczęśliwe, gdy czekamy na kogoś drogiego i ważnego dla nas.

Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność, że Ten, na którego czekamy,
kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.

Z serca Wam błogosławię!
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