
…Józef… w momencie swego „zwiastowania” nie 
wypowiedział żadnego słowa, a jedynie „uczynił tak, 
jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). A to pierwsze 
„uczynił” stało się początkiem „drogi Józefa”. W ciągu 
całej tej drogi Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, 
jakie wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą szcze-
gólną wymowę: poprzez to milczenie można w pełni 
odczytać prawdę, jaka zawiera ewangeliczne stwier-
dzenie: „mąż sprawiedliwy” (por.  Mt  1, 19) Trzeba 
umieć odczytywać tę prawdę, zawiera się w niej bo-
wiem  jedno z najważniejszych świadectw o mężczyź-
nie i jego powołaniu.  Kościół w ciągu pokoleń coraz 
wnikliwiej i dokładniej odczytuje to świadectwo, jakby 
wyjmując ze skarbu tej dostojnej postaci „rzeczy nowe 
i stare” (Mt 13, 52) W słowach nocnego „zwiastowa-
nia”  Józef odczytuje  nie tylko Bożą prawdę o niewy-
powiedzianym wręcz powołaniu swej Oblubienicy. 
Odczytuje zarazem na nowo prawdę o swoim własnym 
powołaniu.  Ten „mąż sprawiedliwy”, który w duchu 
najlepszych tradycji ludu wybranego umiłował Dzie-
wicę z Nazaretu, związał się z Nią oblubieńczą miło-
ścią, zostaje przez Boga samego na nowo wezwany 
i powołany do tej miłości. „Józef uczynił tak, jak mu 
polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. 
To, co się w Niej poczęło, „jest z Ducha Świętego” — 
czyż nie na podstawie tych słów wypada przyjąć, że 
także i owa męska miłość Józefa do Maryi poczęła się 
wówczas na nowo z Ducha Świętego?  Czyż nie trze-
ba myśleć o tej miłości Bożej, która rozlana w sercu 
ludzkim przez Ducha, który nam jest dany (por. Rz 5, 
5), kształtuje najwspanialej wszelką ludzką miłość? 
Kształtuje również — i owszem, w sposób szczególny 
— miłość oblubieńczą małżonków, pogłębiając w niej 
wszystko to, co po ludzku godne i piękne, co nosi 
znamiona tego wyłącznego zawierzenia i przymierza 
osób, autentycznej „komunii” na podobieństwo Ta-
jemnicy trynitarnej. „Józef... wziął swoją Małżonkę do 
siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna” 

(Mt 1, 24-25). Te słowa wskazują zarazem na inną bli-
skość oblubieńczą. Głębia tej bliskości, duchowa inten-
sywność zjednoczenia i obcowania osób — mężczyzny 
i kobiety — ostatecznie pochodzi od Ducha, który daje 
życie (por. J 6, 63). Józef, który był posłuszny Duchowi, 
odnalazł w Nim  samym  źródło miłości  — swej oblu-
bieńczej, męskiej miłości. Była to miłość większa od 
tej, jakiej mógł oczekiwać „mąż sprawiedliwy” wedle 
miary swego ludzkiego serca…
Liturgia wysławia Maryję jako „zjednoczoną z Józe-
fem, mężem sprawiedliwym, więzią miłości dziewiczej 
i oblubieńczej”. Mowa tu w istocie o dwóch rodzajach 
miłości, które  łącznie  ukazują tajemnicę Kościoła, 
dziewicy i oblubienicy, której to tajemnicy symbolem 
jest małżeństwo Maryi i Józefa. „Dziewictwo i celibat 
dla królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzecz-
ności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i po-
twierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby 
wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymie-
rza Boga ze swym ludem”, które jest komunią miłości 
między Bogiem i ludźmi.
Poprzez całkowite ofiarowanie siebie Józef wyraża bez-
interesowną miłość do Matki Boga, składając Jej „mał-
żeński dar z siebie”. Zdecydowany pozostać w ukryciu, 
by nie być przeszkodą dla Bożego planu dokonującego 
się w Niej, Józef wypełnia wyraźne polecenie otrzyma-
ne od anioła: przyjmuje Maryję do siebie i szanuje Jej 
wyłączną przynależność do Boga.
św. Jan Paweł II z adhortacji Redemptoris custos
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Przyjechałem z żoną do sanktuarium św. Józefa, 
by podziękować za wszystkie łaski, którymi nas 
Pan obdarzył. Mieszkamy w parafii św. Józefa. 
Pobraliśmy się w 2004 r. i byliśmy zgodni, że 
chcielibyśmy mieć większą rodzinę, chcielibyśmy 
potomstwa. Jednak przez dwa lata czekaliśmy 
i niestety nie otrzymaliśmy takiej łaski, dlatego 
zwróciliśmy się o pomoc medyczną. Trwało 
to około pół roku. Przechodziliśmy badania, 
wspomaganie farmakologiczne, jednak cały czas 
nie było tego pozytywnego rezultatu. Potem 
skierowano nas do jednostki specjalistycznej, 
gdzie znowu przeszliśmy badania. Zastosowano 
różne metody wsparcia. Co jakiś czas pojawiał 
się temat in vitro i im dłużej nie było rezultatów, 
którymi ten ośrodek mógłby się pochwalić, 
tym natarczywiej podsuwano nam tę metodę. 
W momencie, gdy nie chcieliśmy zgodzić 
się na takie rozwiązanie, byliśmy traktowani 
przynajmniej jako dziwne osoby, niedzisiejsze, 
które zwracają się o pomoc i w momencie 
kiedy jest ona przedstawiana, to ją odrzucamy. 
Było to bardzo obciążające psychicznie. Ciągłe 
próby, nadzieje i rozczarowania. To trwało 
gdzieś do wiosny 2007 r. Wówczas spotkaliśmy 
księdza Jana. Zaczęliśmy rozmawiać o tej naszej 
sprawie, o naszym pragnieniu, problemie. 
Wtedy kapłan powiedział: „Ale nie ma czym się 
martwić, trzeba się zwrócić do św. Józefa. 
Ja będę szedł na pielgrzymkę, wezmę 
waszą sprawę jako intencję, trzeba tylko 
ufać, w sierpniu będzie wszystko jasne”. 
Wtedy Asia powiedziała do księdza Jana: 
„Ale jak to w sierpniu, jak można takie 
ultimatum dawać św. Józefowi?” A ksiądz 
Jan na to: „Tak trzeba konkretnie ze 
św.  Józefem, jak do faceta, 1 sierpnia 
ma być i będzie”. My może nie byliśmy 
do końca przekonani, ale cały czas 
podświadomie mieliśmy to w pamięci, 
ponieważ podczas planowania jakichś 

rzeczy na następny rok, wyjazdów cały czas 
powtarzał się ten temat. „Nie możemy wyjechać, 
ponieważ akurat będzie to termin porodu” albo 
„nie będzie można jechać z małym dzieckiem 
tak daleko”. Pewnego dnia Asia przybiegła 
do mnie z testem ciążowym i zapytała: „Co 
widzisz?” Ja tak popatrzyłem i powiedziałem: 
„Nie wiem, co widzę”. „Widzisz jedną czy dwie 
kreski?” Nie wiedziałem, co powiedzieć, bo 
z jednej strony jeśli powiedziałbym „tak, widzę. 
Tak, test pozytywny”, to wtedy rozbudziłbym 
nadzieję, która po raz kolejny może okazać się 
płonna. A jeśli powiedziałbym „nie, nic tutaj nie 
widzę”, to z drugiej strony zgasiłbym tę iskierkę 
nadziei, która zabłysła. Powiedziałem prawdę, że 
coś widzę, ale to tylko tak majaczy. Asia zrobiła 
test krwi i okazało się, że jest w ciąży. Ten dzień 
to był właśnie 1 sierpnia. Święty Józefie, dzisiaj 
w twoim sanktuarium chcemy ci podziękować 
za twoje wstawiennictwo, za to, że wysłuchałeś 
naszych modlitw, za dar poczęcia i narodzin 
Rafałka. Chcemy ci również dziękować za każdy 
dzień z Rafałem, za każdą nieprzespaną noc. 
Prosimy, wspieraj nas w naszym rodzicielstwie, 
i prosimy, naucz nas kochać miłością Bożą, taką 
jaką kochała się rodzina z Nazaretu. A jeśli taka 
wola Boża, to wyproś nam łaskę rodzeństwa dla 
Rafałka.

Oczekujemy na Wasze świadectwa.
Czy Bóg nie działa w naszych grupach? Jeśli 
faktycznie nie działa - wykorzystajmy czas 
Wielkiego Postu na szczere nawrócenie!

Nie ma czym 
się martwić
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Ten numer biuletynu Mężczyzn świętego Józe-
fa powinien się ukazać 19 marca, a więc w dniu 
kiedy Kościół obchodzi Uroczystość świętego 
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 
Taka była zresztą myśl przy powstawaniu tego 
biuletynu by ukazywał się on dziewiętnastego 
dnia każdego miesiąca. Tegoroczna uroczy-
stość jest obchodzona w czasie gdy na świe-
cie podejmowane są różne decyzje w związ-
ku z tzw. koronowirusem. Nie oceniając tych 
decyzji i wszystkich informacji i uczuć poja-
wiających się w związku z wirusem, myślę, że 
warto się zastanowić czy przez fakt zaistnienia 
tej epidemii, Bóg nie chce nam czegoś powie-
dzieć, albo raczej przypomnieć. Nasuwają mi 
się niektóre fragmenty Nowego Testamentu. 
Jezus mówi: „Myślicie, że owych osiemnastu 
na których zwaliła się wieża w Siloam i zabi-
ła ich było większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Jeruzalem. Bynajmniej powiadam 
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie wszyscy po-
dobnie zginiecie” (Łk 13, 4n). A winnym miej-
scu: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól, ani rdza nie niszczą… Bo gdzie skarb 
twój, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 20n) 
Trwamy w czasie łaski jakim jest Wielki Post. 
Przyjmując znak posypania popiołem w środę 
popielcową usłyszeliśmy słowa Jezusa: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
I to jest zasadnicze przesłanie. Nawrócenie 
oznacza zmianę kierunku, zmianę myślenia. 

Nawrócenie zawsze jest ku Bogu. Oznacza 
postawienie na nowo w centrum życia Jezusa, 
który dla nas umarł i zmartwychwstał. Dzieje 
świata toczą się wśród przeróżnych wydarzeń. 
Toczą się wojny, wybuchają epidemie, poja-
wiają się nowe problemy społeczne, powstają 
nowe państwa, zmieniają się władcy i rządy, 
dzieją się kataklizmy. Czy te wszystkie wyda-
rzenia nie są zachętą, abyśmy na nowo usłysze-
li wezwanie Jezusa do nawrócenia. O potrzebie 
nawrócenia przypomina nam również Matka 
Najświętsza w objawieniach, które miały miej-
sce w ostatnich dziesięcioleciach. Papież Fran-
ciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post 
napisał:

„Nigdy nie można uznawać 
za pewnik tego, że Pan 
da nam po raz kolejny 
czas sprzyjający naszemu 
nawróceniu.”

„Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas po-
czucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrę-
twienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycz-
nej obecności zła w naszym życiu, podobnie 
jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, 
dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustę-
pliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu 
zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego, 
Bóg dla nas grzechem uczyni’ (2 Kor 5, 21), 
wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna 
spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwró-
cenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak 
powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus 
caritas est, 12)”. A więc nawracajmy się i wierz-
my w Ewangelię.
ks. Mirosław Żak 

Trwamy 
w czasie łaski

Przyjaciele, wesprzyjcie dzisiaj http://nieztejziemi.pl 
Dziś jest uroczystość św. Józefa, dlatego szczególnie proszę 

o wsparcie odcinka o św. Józefie. 
Proszę w tytule przelewu dopisać „św. Józef”
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Z życia męskich wspólnot i  ruchów

27 marca 2020 - Wrocław 
Temat: Mężczyźni św. Józefa – z kim i dla kogo” - Andrzej Lewek
Odwołane z powodu koronawirusa - https://mezczyzniwewroclawiu.pl/mezczyzni-sw-jozefa-z-kim-
i-dla-kogo-27-03-2020/

25 marca 2020 - 13 maja 2020 - Kraków 
„Otrzymacie Jego Moc!” - Seminarium Odnowy Mężczyzny - ks Jan Reczek 
W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego zaplanowane Seminarium 
zostaje przełożone na inny czas.
Zamiast Seminarium: w środy Wielkiego Postu publikujemy nagrania z konferencjami dla 
mężczyzn. 
Po odsłuchaniu - o 21 czas dzielenia na łączach: 
Numer telefonu: +48 799 365 365 
Numer telekonferencji  18048001

4 kwietnia 2020 r.
Forum.tato.net „MĄDROŚĆ & SKUTECZNOŚĆ”
WAŻNA INFORMACJA! Nie odwołujemy wiosennego Forum! Dostarczymy treści 
zainteresowanym rodzicom przez internet, stosując nowe technologie – Spotkamy się online! 

15 kwietnia 2020 - Kraków 
Temat: „Uczniostwo” - ks. Jan Reczek. Kolejne spotkanie otwarte. 

24 kwietnia 2020 - Wrocław 
W kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie spowiedzią oraz 
adoracją o 18.30. Następnie zostanie odprawiona Eucharystia, następnie konferencja. 
Temat: Maryja, żona Józefa - Ojciec Maksymilian Stępień OSPPE - egzorcysta diecezjalny.  
Zapraszają MŚJ - Wrocaław. 

8-10 maja 2020 - Męski azymut 4  - Weekend liderów męskich inicjatyw - Zapraszamy wszystkich, 
którzy prowadzą męskie grupy lub mają pragnienie wspierania mężczyzn. Gościem weekendu będzie 
Jim Murphy.

26 września 2020 - IV Męskie Oblężenie Jasnej Góry 
21-25 października 2020 - II Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu 
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