
26.a Ojcowskim sercem – Rok św. Józefa 
 

 

Wprowadzenie 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec 

twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje w czuły 

i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z 

ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca 

Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem 

Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem 

świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy 

Papież ogłosił od 8 grudnia 2020 roku do 8 

grudnia 2021 roku specjalny „Rok" 

poświęcony Opiekunowi Jezusa. 

 

 

Zadanie – Obejrzyj nagranie i wypisz tytuły jakimi nazywa Papież 

Franciszek  

 

 
 

 

Zadanie – Na podstawie fragmentów Ewangelii odtworzymy życiorys św. Józefa, który łączy się z życiem 

Jezusa. Przeczytajcie podany fragment Ewangelii i powiedzcie: Jaki wydarzenie opisuje ewangelista? 

 

1. Mt 1,20a  

2. Mt 1,18a  

3. Łk 2,1-7  

4. Mt 1,21  

5. Łk 2,22  

6. Mt 2,13-15  

7. Łk 2,19-23  

8. Łk 2,41-45  

9. Łk 2,51-52  

 

 

 

Odpowiedź:

•

•

•

•

•

•

•

Imię i nazwisko 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learningapps.
org/view3312324 

 

https://www.youtube.com/embed/8Fb9aHpTFz4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/t46d4MREVz4?start=129&feature=oembed
https://learningapps.org/view3312324
https://learningapps.org/view3312324


 

 

Modlitwa  

 
 

 

 

Źródła grafik:  

https://archwwa.pl/wp-content/uploads/2017/02/ikona-sw.-jozef.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=t46d4MREVz4&t=129s 

https://www.ekatecheza.pl/uploads/images/Aktualno%C5%9Bci/sw.jozef.jpg 

https://zyciorysy.info/sw-jozef/ 

Zapamiętaj! 

Józef z Nazaretu – małżonek Marii z Nazaretu, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła powszechnego. 

Jest patronem chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy i dobrej śmierci. 

Imię św. Józefa w Ewangeliach pojawia się 14 razy i poświęcają mu one 26 wierszy. Więcej na temat 

Świętego odnajdziemy w apokryfach, które opowiadają o jego rodzinie, małżeństwie, pracy i śmierci, jednak 

zbyt wiele w nich legend, aby można je traktować poważnie. Ewangelie Mateusza i Łukasza podają, że Józef 

pochodził z rodu króla Dawida.  

Józef z zawodu był stolarzem i cieślą. Św. Justyn, który żył blisko czasów apostolskich podaje, że Józef 

wykonywał narzędzia gospodarcze i rolnicze.  

Józef na kartach Pisma Świętego po raz ostatni pojawia się, gdy dwunastoletni Jezus odłączył się od 

rodziców i został po trzech dniach poszukiwań odnaleziony w świątyni (Łk 2,42). Później ewangelie milczą na 

temat św. Józefa. Ewangelia przy rozpoczęciu nauczania Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej już nie wspomina 

o Józefie, co skłania do wniosku, że najprawdopodobniej wtedy już nie żył. Można się domyślać, że miał 

najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jaki można sobie wyobrazić, gdyż byli przy nim w tych ostatnich chwilach jego 

życia Jezus i Maryja. Może właśnie dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci. Św. Józef jest 

patronem Kościoła powszechnego, wielu zakonów, krajów, diecezji i miast oraz patronem małżonków i rodzin 

chrześcijańskich, ojców, sierot. Jest także patronem cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, 

wszystkich pracujących i uciekinierów oraz wspomnianej już dobrej śmierci. 

 


