
 

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 XIV    - Radość odnalezienia Jezusa 

 

 

 

 Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat 

dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli 

Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.  Gdy Go nie znaleźli, wrócili 

do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, 

gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu 

i odpowiedziami.  Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do 

Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak 

nie zrozumieli tego, co im powiedział.  (Łk 2,41-50) 

 

 

Wędrując na święto Paschy do Jerozolimy, Maryja, Józef i dwunastoletni Jezus 

dochodzili do świątyni z radosną modlitwą na ustach: Pan bowiem wybrał Syjon, tej 

siedziby zapragnął dla siebie: "To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę 

mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, 

jego ubogich nasycę chlebem" (Ps 132,13-15). 

Nikt z nich wtedy nie przewidywał, że to święto będzie znaczone zagubieniem,  

niepokojem i bólem serca. 

Po święcie, które trwało osiem dni, w drodze powrotnej Rodzice Jezusa 

zorientowali się, że ich Syn pozostał w Jerozolimie. Pomyśleli, że Jezusowi 

powierzonemu ich opiece może grozić niebezpieczeństwo. 

Józef spogląda w oczy Maryi i widzi w nich smutek i zatroskanie o los Dziecka. 

Czyni sobie wyrzuty, że dopuścił do takiej sytuacji, że zaniedbał swoje podstawowe 

posłannictwo bycia cieniem Ojca i opiekunem Jezusa. 



Trzy dni poszukiwań Chłopca w bólu serca mogą być zapowiedzią trzech dni, w 

których ciało Jezusa będzie po śmierci spoczywało w grobie, aż do chwili 

zmartwychwstania. 

Jakaż radość rodzi się w sercu Józefa, gdy wraz z Maryją odnajduje zagubionego 

Syna, który w przyszłości w Kazaniu na Górze pouczy:  

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni (Mt 5,4). 

Jezus w świątyni rozprawia z nauczycielami Prawa, zdumionymi jego wiedzą i 

bystrością umysłu. Jest On tam całkowicie zanurzony w objawionej na kartach Pisma 

Świętego historii zbawienia, w której odnajduje oblicze Miłosiernego Ojca oraz 

rozpoznaje swoją mesjańska i synowską tożsamość. 

W przyszłości podzieli się tym z uczniami w drodze do Emaus:  

I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,27). 

Rodzice Jezusa wsłuchują się w Jego słowa o misji, którą ma do wypełnienia w 

łączności z Ojcem. Jeszcze jednak nie potrafią tych słów w pełni zrozumieć. Potrzeba 

czasu, pokory i cierpliwości, aby odkrywać wielkie dzieła Boże (magnalia Dei) w 

naszym życiu. 

Józef w głębi swojego ojcowskiego serca cieszy się, że dla jego dwunastoletniego 

Syna Bóg jest na pierwszym miejscu. 

 

Święty Józefie przeżywający smutek i ból serca po zagubieniu Jezusa, 

dziękuję Ci za przykład zatroskania i odpowiedzialności za powierzone Ci 

życie.  

Pomóż mi odkrywać prawdę, że relacja z Bogiem jest ważniejsza niż więzi 

rodzinne czy więzi ludzkiej przyjaźni.  

Pozwól mi odnaleźć w sercu zagubiony obraz Boga i Człowieka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oczy Ojca 

Czasem trzeba spojrzeć w oczy swego ojca 

Nawet wtedy gdy nie ma go przy nas 

Aby dotrzeć do źródła istnienia 

Rozpoznać sens życia 

I odkryć cel wędrówki 

W tych oczach czasem utrudzonych i zmęczonych 

Zobaczyć proch w który trzeba się obrócić 

I przytulić śmierć która czyha przy bramie życia 

Wt tych oczach czasem szczęśliwych i radosnych 

Poczuć zapach Nieba i Wieczności 

I przytulić Życie które się otwiera za bramą śmierci 

Czasem warto się w życiu zatrzymać 

Aby tak po prostu spojrzeć w oczy swego ojca 

I zobaczyć w nich oczy Boga 

Ojca wszystkich ojców 

 



Rozdział XIV    - Dom w Nazarecie 

 

 

 

 Potem [Jezus] poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A matka 

Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił 

postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.  (Łk 2, 51-52) 

 

 

W Nazarecie Józef wraz z Maryją tworzą Dom, w którym może wzrastać Syn Boże. 

Jest to niezwykły Dom, zbudowany na skale - na słowie Boga rozważanym w sercu 

i wcielanym w konkret życia. 

Jest to Dom budowany przez samego Boga, w którym mieszkańcy stają się Jego 

najbardziej oddanymi współpracownikami:  

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą                

(Ps 127,1). 

Jest to przede wszystkim Dom bezinteresownej miłości, w którym każdy z 

członków rodziny jest otwarty i wrażliwy na potrzeby najbliższych. 

Józef jako stolarz wykonuje fizyczną pracę, aby zarobić na życie i utrzymać swoją 

Rodzinę. Jako cień Ojca przekazuje on Jezusowi mądrość Izraela i uczy Go 

sprawiedliwości. Co szabat chodzi z Nim do synagogi, aby w modlitwie wspólnoty i w 

słuchaniu słów Tory i Proroków odnajdywać sens swojego powołania i posłannictwa. 

Przy rodzinnych posiłkach szabatowych wypowiada błogosławieństwo nad kielichem 

napełnionym winem i łamie chleb. W Jom Kippur pości, prosząc Boga i bliźnich                    

o przebaczenie win, oraz idzie z Jezusem na cmentarz, aby pojednać się ze wszystkimi 

zmarłymi. Nieraz spaceruje z Jezusem po wzgórzach Nazaretu, podziwiając piękny 

krajobraz doliny Ezdrelon, twierdzę Megiddo i zalesioną górę Tabor. Stara się 

odpowiedzieć Jezusowi na wszystkie pytania, ale podkreśla, że największym 

Nauczycielem jest sam Bóg. 



 

W nazaretańskim Domu troska, lęk i obawa mieszają się z radością, pokojem                    

i wiarą. Modlitwa i praca wypełniają codzienność i pomagają wzrastać w świętości. 

Józef każdego dnia spogląda najpierw w oczy Maryi, aby zobaczyć w nich całe 

swoje życie. A potem patrzy w oczy Jezusa, by dostrzec w ich blasku oblicze 

Miłosiernego Ojca.  

Nie potrzebuje już, aby anioł przychodził do niego we śnie. Wystarczą mu 

spojrzenia najbliższych, aby odczytać w pełni wolę Boga wobec swojego życia. 

Cieszy się głęboko w sercu, kiedy widzi szczęśliwą twarz Maryi oraz to, jak jego 

Syn czyni postępy w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52). 

 

Święty Józefie tworzący w Nazarecie Dom Świętej Rodziny, dziękuję Ci 

za przykład wiernej modlitwy i oddanej pracy. 

Pomóż mi odkrywać prawdę, że Bóg przychodzi w ciszy, prostocie                            

i codziennych, sumiennie wykonywanych obowiązkach. 

Pozwól mi przemieniać w sercu mój dom budowany na piasku w święty 

Dom Nazaretu utwierdzony na skale. 

 

 



 

 

Taki Dom 

Czy istnieje taki Dom 

Gdzie okna od ziemi do nieba 

Cały blask Miłości mogą pomieścić 

Gdzie nie ma drzwi zamkniętych na nikogo 

Kto z drogi powraca 

A każdy gość opowiedzieć może historię swojego życia 

Czy istnieje taki Dom 

Prosty i cichy 

W którym kamień słucha Słowa 

A kwiat taniec o poranku zaczyna 

Taki Dom gdzie człowiek z Bogiem rozmawia 

O rzeczach małych i wielkich 

A twarze domowników jasne jak gwiazdy 

Anioły kładą na werandzie istnienia 

Marzy mi się taki Dom 

Jako w niebie tak i na ziemi 


