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Józef



Józef był mężem Maryi i opiekunem Pana 
Jezusa. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co 
czuł, kiedy dowiedział się, że Maryja 
spodziewa się dziecka. Józef kochał swoją 
żonę i był w stanie zrobić wszystko, żeby 
pomóc najukochańszej osobie w jego życiu. 
Posłuchaj, co o tej sytuacji napisał święty 
Mateusz. 



W Nazarecie mieszkała młoda kobieta o 
imieniu Maria. Obiecano jej małżeństwo z 
mężczyzną imieniem Józef.



Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu z 
przesłaniem dla Maryi. „Nie bój się, Mario” -
powiedzieli aniołowie - „znalazłaś łaskę u 
Boga.



„Poczniesz i urodzisz syna, i nazwiesz Go 
Jezusem. Będzie wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego. Jego Królestwo nigdy 
się nie skończy ”



„Jak to będzie” - zapytała Maryja - „skoro nie 
znam męża?” „Duch Święty będzie nad tobą, 
a moc Najwyższego osłoni cię. Tak więc 
narodzony święty będzie nazwany Synem 
Bożym”.



„Oto ja służebnica Pańska” - odpowiedziała 
Maryja. - Niech mi się stanie według Słowa 
twego. Wtedy anioł ją opuścił.



Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja urodzi 
dziecko, potajemnie planował oddalić ją od 
siebie.



Anioł Pański ukazał mu się we śnie i 
powiedział: „Józefie, nie bój się zabrać Marii 
do domu jako swoją żonę, ponieważ jej 
dziecko pochodzi od Ducha Świętego. Urodzi 
syna, któremu nadasz imię Jezus, bo On 
zbawi swój lud od jego grzechów.



Kiedy Józef się obudził, zrobił to, co mu 
nakazał anioł Pański i zabrał Maryję do 
siebie.



Józef był sprawiedliwy i odpowiedzialny, 
dlatego Bóg wybrał go do tak ważnego 
zadania - miał opiekować się Maryją i 
Jezusem i pewnie niejednokrotnie było mu 
bardzo ciężko. Pamiętamy z Ewangelii i 
szkolnych jasełek, jak szukał miejsca, gdzie 
mógłby narodzić się Zbawiciel wszystkich 
ludzi. Znamy historię jego ucieczki do Egiptu, 
kiedy Jezusowi zagrażało niebezpieczeństwo 
ze strony króla Heroda. Józef był też bardzo 
pracowity i dbał o to, by jego rodzinie 
niczego nie zabrakło. Dzisiaj święty Józef jest 
wzorem dla wielu mężczyzn, którzy chcą 
naśladować jego miłość do Pana Boga i ludzi. 
My też się tego uczymy, a najlepiej od 
samego Jezusa. Dlatego wołamy – Przyjdź, 
Jezu, przyjdź! 



Zadanie: 

Dzisiaj pomodlę się za wstawiennictwem 
świętego Józefa za mojego tatę i poproszę o 
to, żeby miał zawsze dużo sił i radości. 
Zapytam mojego tatę, w czym mogę mu 
pomóc, żeby miał więcej czasu na 
odpoczynek. 

Konkurs:

1. Kogo patronem jest święty Józef?

2. Kiedy obchodzimy święta św. Józefa?

Odpisz na roratyantoni@gmail.com


