
 

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", Lublin 2021 

Z opisu wydawnictwa:  

    Rok 2021 przeżywamy w Kościele jako Rok Świętego Józefa. Nawiązuje do 

niego publikacja ks. prof. Mirosława S. Wróbla Biblijna ikona św. Józefa.  

     Pozwala ona bliżej poznać opiekuna naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Książka zawiera piętnaście biblijnych medytacji, będących kompozycją Słowa 

Bożego i poetyckich rozważań autora. Ułatwi to czytelnikom wejście w 

kontemplację tajemnicy pokornej obecności św. Józefa w życiu Pana i Kościoła.  

     Dopełnieniem tekstu są ilustracje witraży, ikon i krajobrazów Ziemi Świętej, 

pochodzące z archiwum Sióstr Karmelitanek z Betlejem. Całość – Słowo Boże, 

poezja i obraz zachęcają do głębokiego spotkania z Patronem roku 2021 i z 

samym Jezusem. 

 



 

Rozdział IV    - "Fiat" Józefa 

 

 

 

  Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:                

wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, 

któremu nadał imię Jezus. (Mt 1,24-25) 

 

 

Przebudzenie Józefa ze snu zostaje przez Ewangelistę wyrażone greckim terminem 

egeiro, który w tekstach Nowego Testamentu jest używany na określenie "powstania 

z martwych". 

Widać tu wyraźny zamysł podkreślenia nowej tożsamości Józefa. Poprzez przyjęcie 

woli Boga powstaje on z martwej litery Prawa do nowości życia w mocy Ducha 

Świętego. 

Józef niejako powraca do życia jako oblubieniec Maryi i ojciec Zbawiciela. 

Czyni on tak, jak mu poleca anioł Pański. Nie wypowiada żadnego słowa ustami, 

lecz realizuje swoje fiat całym życiem. 

Wyraża się to w jego postawie całkowitego ofiarowania i posłuszeństwa wobec 

woli Boga. 

 

 

Józef przyjmuje do siebie Maryję, szanując Jej wyłączną przynależność do Boga.  

W ten sposób staje się on świadkiem  obrońcą dziewiczego macierzyństwa Maryi oraz 

cieniem Ojca poczętego w Niej Syna Bożego. 

Grota Zwiastowania                            

w Nazarecie 



Milczące świadectwo Józefa pokazuje wyraźnie, że  

 świętym można zostać bez wypowiadania słów, lecz  

 nie można nim zostać bez pełnienia uczynków miłości. 

W poszukiwaniu dobra dla swojej Oblubienicy i poczętego dziecka Józef otwiera 

się na działanie Bożej miłości. Doświadcza swoistego zwiastowania, na które 

wypowiada całkowite fiat, zgodę wobec woli Boga. 

Choć Józef nie mówi na kartach Ewangelii ani jednego słowa, to jednak prowadzi               

z Bogiem nieustanny wewnętrzny dialog, który cechuje się pokornym słuchaniem                    

i wiernym wypełnianiem Jego zamysłu. 

Postawa Józefa wzywa nas do otwarcia się na Bożą obecność w Słowie, w 

sakramentach świętych i w drugim człowieku. 

Tylko taka postawa pozwala przyjąć Boży dar Matki i Dziecięcia. Tylko w takiej 

postawie można doświadczyć, że Jezus przychodzi, aby zamanifestować w naszym 

życiu swoją Bożą moc i wybawić nas od grzechów. 

 

Święty Józefie doświadczający przebudzenia do nowego życia, dziękuję Ci za 

przykład zjednoczenia swojej woli z zamysłem Boga. Pomóż mi odkrywać 

prawdę, że otwarcie się na Bożą wolę jest moim najważniejszym zadaniem. 

Pozwól mi doświadczyć w sercu pokoju i harmonii, które są owocami pełnego 

przylgnięcia do Serca Boga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tylko Miłość ... 

 

Tylko Miłość potrafi 

Usłyszeć w nocy głos płaczącego dziecka 

Przytulić do serca zagubioną w emocjach dziewczynę 

Poczuć zapach dobroci u młodzieńca pełnego gniewu 

Zobaczyć w słońcu smutną twarz bezdomnego człowieka 

Posmakować jesiennych potraw staruszka u kresu życia 

Tak Józefie ... tylko Miłość potrafi 

Przemienić cielesne pożądanie w łagodny powiew ducha 

W którym słaby człowiek 

Staje się oblubieńcem i cieniem Ojca. 


