
35.a Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 
 

Wprowadzenie 

Według św. Mateusza, Józef pochodził z 

królewskiego rodu Dawida. Był rzemieślnikiem, 

tradycyjnie uważa się, że cieślą. Ewangelia nazywa 

św. Józefa „mężem sprawiedliwym”, to znaczy 

prawdomównym, uczciwym, pracowitym i mądrym. 

Charakterystyczne cechy św. Józefa to zawierzenie 

Bogu, pokora i służebność. Imię Józef znaczy „Bóg 

przydał”. 

Św. Józef jest także patronem Kościoła, 

patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem 

ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, 

mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i 

służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten 

sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem 

ojcowskiej miłości Boga. Zapewne niektóre cechy 

Jezusa są odbiciem osobowości św. Józefa. 

Choć nie był ojcem naturalnym Jezusa, według prawa żydowskiego, jako mąż Maryi, był Jego ojcem i 

opiekunem. Pierwszy o św. Józefie pisał św. Hieronim (+420). Szczególnie jego kult propagowała św. Teresa od 

Jezusa. Wielokrotnie wyznawała ona, że o cokolwiek poprosiła Boga za wstawiennictwem św. Józefa, zawsze to 

otrzymywała. 

 

W Polsce, szczególnie w Krakowie, święto Oblubieńca 

Maryi obchodzono 19 marca już na przełomie XI i XII w. Do 

liturgii wspomnienie św. Józefa weszło w Jerozolimie w V w. Na 

Zachodzie przyjęło się w wieku VIII. Do brewiarza i mszału 

wprowadził je Sykstus IV (1479) a Grzegorz XV (1621-1623) 

rozszerzył na cały Kościół. W Polsce św. Józefa znany był już na 

przełomie XI i XII w. W tym czasie w Krakowie obchodzono już 

jego święto pod datą 19 marca. Czci św. Józefa poświęcony jest 

cały miesiąc marzec.  

 

Zadania!!!  

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

Zadanie: 

 
Kliknij: 

https://learnin
gapps.org/view

9645486 
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https://wordw
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e/12486022 
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Modlitwa  

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 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. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Juan_Sim%C3%B3n_Guti%C3%A9rrez_-_The_Holy_Family_-_WGA11000.jpg 

http://www.sluzebniczki.pl/fotop/silna_dobroc_i_dobra_sila_%E2%80%93_ojcowski_sw_jozef_602.jpg 

 

W ikonografii św. Józef 

przedstawiany jest z Dziecięciem 

Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego 

atrybutami są m. in. narzędzia 

ciesielskie: piła, siekiera, warsztat 

stolarski; bukłak na wodę, kij 

wędrowca, kwitnąca różdżka 

(Jessego), miska z kaszą, lampa, 

winorośl. 

https://www.youtube.com/embed/ZH4ChUKFESQ?feature=oembed

