
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Ojciec Święty Franciszek 8 grudnia 2020 roku, w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia NMP, ogłosił rozpoczęcie specjalnego 

Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 

roku. 

 

Pragniemy więc w tym wyjątkowym czasie przygotować się do 

przeżycia Uroczystości Św. Józefa, którą będziemy obchodzić 

19 marca. Zapraszamy do wspólnej refleksji i modlitwy 

TRIDUUM (trzech dni) przed wspomnianą Uroczystością. 

Niech będzie to czas pogłębiania relacji ze Św. Józefem 

w naszej ochronce i naszych rodzinach.  

Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy 

przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność 

Boga w naszym życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli 

się o największy skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja, 

Jego Matka - pisze abp Wojciech Polak o ogłoszonym przez 

papieża Franciszka Roku św. Józefa. 

 



I DZIEŃ – 16 marca 

Poznajemy św. Józefa 

 

 Zachęcamy, aby przygotować w domu wspólnie z dziećmi ołtarzyk 

rodzinny, na którym będzie umieszczony obrazek św. Józefa oraz świeca  

i kwiaty. Niech ten zewnętrzny obraz pomaga nam w przeżywaniu naszego 

TRIDUUM.  

 

 Wspólna modlitwa przy rodzinnym ołtarzyku:  

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej 

ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę.  

Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna 

Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości  

i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do 

naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody  

i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen. 
(źródło: https://z-wiara-przez-zycie.blogspot.com/2017/11/modlitwa-do-sw-jozefa-w-intencji-

rodziny.html ) 

 

 Śpiew pieśni „Święty Józefie” – pieśń na rok św. Józefa 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=RTDwWCh2GjI 

 

 

 Zapraszamy, by rodzice wspólnie z dziećmi zapoznali się z filmem o życiu 

św. Józefa – bohatera naszych rozważań: 

https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0 

 

 

 Rozważanie dla Rodziców:  

Święty Józef to bohater 2021 roku. Wychodzi z cienia po to, aby każdemu z nas 

uświadomić jak wiele od nas zależy. Kim był? - Zwykłym cieślą z Nazaretu. Więc 

dlaczego warto za nim podążać? 

Św. Józef nie był męczennikiem, nie wygłosił ani jednej przemowy, mało tego 

nie zostało zapisane ani jedno jego słowo na kartach Pisma Świętego.  Jednak 

jego milczący przykład posłuszeństwa, wierności i troskliwej opieki nad 

Jezusem i Maryją sprawiły, że stał się jednym z ukochanych świętych wielu 

katolików. 

Jak pisze Papież Franciszek: „Św. Józef przypomina nam, że ci wszyscy którzy są 

pozornie ukryci lub na drugiej linii mają wyjątkowy, czynny udział w historii 

zbawienia”. 

https://z-wiara-przez-zycie.blogspot.com/2017/11/modlitwa-do-sw-jozefa-w-intencji-rodziny.html
https://z-wiara-przez-zycie.blogspot.com/2017/11/modlitwa-do-sw-jozefa-w-intencji-rodziny.html
https://www.youtube.com/watch?v=RTDwWCh2GjI
https://www.youtube.com/watch?v=LoLoMDY_mM0


Św. Józef jest czczony w wielu krajach. Rozkwit jego kultu nastąpił w XX wieku. 

Każdy kolejny papież honorował świętego i włączał go w życie Kościoła. A nasz 

rodak św. Jan Paweł II w 1989r. ogłosił Adhortację Apostolską „Redemptoris 

Custos” o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. 

Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, zgromadzeń, 

stowarzyszeń, fundacji, wszystkich, którzy uciekają się do niego w potrzebie jak 

i tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Wzywany jest także jako patron dobrej 

śmierci. 

Jak łatwo się przekonać choć był nazywany milczącym, ma naprawdę wiele do 

powiedzenia. Jest dla nas wielkim Orędownikiem, któremu pozostaje się nam 

oddać jego wstawiennictwu i opiece. Św. Józef jest symbolem chrześcijanina, 

uczy co znaczy być człowiekiem religijnym. Pokazuje nam jak wiara staje się 

oparciem w podejmowanych wyzwaniach i trudnościach. Na wzór św. Józefa 

zaufajmy Bogu w różnych przeciwnościach. Doświadczając Bożej 

Opatrzności, dajmy się Bogu prowadzić. 
(tekst powstał w oparciu o źródła: 

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn202101_wychodzi_z_cienia.html 

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/opiekun201906-jozef.html ) 

 

 

Z rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych odpustów pod zwykłymi 

warunkami. Warto korzystać z tej obfitości. Poniżej cytujemy fragment Dekretu 

Penitencjarii Apostolskiej. 

Odpust zupełny będzie udzielony wszystkim, którzy: 

 przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą 

udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie 

o Świętym Józefie 

 na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub 

względem duszy 

 odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi 

 powierzać będą codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, 

a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu 

w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli 

znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna 

 odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub 

Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej 

części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego 

Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, 

w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz 

w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania 
wszelkiego rodzaju. 

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/gn202101_wychodzi_z_cienia.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/opiekun201906-jozef.html


Ponadto odpust zupełny można uzyskać za odmówienie jakiejkolwiek modlitwy 

prawnie zatwierdzonej lub spełnienie innego aktu pobożności ku czci św. Józefa 
z okazji dni jemu poświęconych, a więc: 

 19 marca- uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 

 1 maja — wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika 

 Święto Świętej Rodziny 

 19 dnia każdego miesiąca 
 w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi 

w tradycji łacińskiej. 

 

 Na zakończenie zapraszamy do wysłuchania świadectwa pana 

Tomasza – ojca trójki dzieci. 
(plik świadectwo nr 1 dołączony do dokumentu) 
 

 

 


