
 

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 III    - Dotyk Wszechmocnego 

 

 

 

   Gdy [Józef] powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, 

któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.                

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 

Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.  (Mt 1,20-23) 

 

 

 

 



 

Bóg przez swojego posłańca - anioła Pańskiego - objawia Józefowi we śnie prawdę 

o poczęciu Syna Bożego w łonie Maryi w mocy Ducha Świętego i wzywa go do 

wypełnienie posłannictwa wobec Maryi i Jej Dziecka. 

Nadprzyrodzona interwencja wskazuje, że Bóg nie pozostawia człowieka w trudnej 

sytuacji samemu sobie, lecz pragnie mu towarzyszyć i umacniać go w jego dobrych 

wyborach. 

Bóg w swoim objawieniu odwołuje się do proroctwa Izajasza:  

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel (Iz 7,14b). 

Józef jako człowiek sprawiedliwy uzyskuje zatem potwierdzenie, że to, co aktualnie 

przeżywa, zostało zapowiedziane przez proroków. To go umacnia, aby podjąć decyzję 

o całkowitym posłuszeństwie woli Boga. 

Zamysł Boga traktuje on wyżej niż sprawiedliwość opartą na Prawie 

Mojżeszowym. 

Bóg przemienia i udoskonala życie Józefa, ukazując mu w nowym świetle problem, 

który wcześniej przeżywał. 

Boże objawienie rzuca Józefowi światło na jego powołanie jako oblubieńca 

Dziewicy i ziemskiego ojca Syna Bożego. 

Bóg kieruje do Józefa słowa: Nie bój się (Mt 1,20), umacniając go w jego wyborze. 

W raju po popełnieniu grzechu pierwszym wyznaniem człowieka skierowanym do 

Boga były słowa: Przestraszyłem się (Rdz 3,10). 

Na kartach Ewangelii pierwszym pokrzepieniem ze strony objawiającego się Boga 

skierowanym do człowieka są słowa: Nie bój się (Mt 1,20; Łk 1,13.30). 

Józef jako pierwszy otrzymuje objawienie na temat imienia Syna Bożego. Jest 

wezwany, aby jako legalny ojciec Dziecka nadał Mu imię Jezus (hebr. Jeszua - Bóg 

zbawia). 

Imię to odnosi się do Jego funkcji - Jezus jest Zbawicielem. 

Józef poprzez otrzymane objawienie Boże i swoją pozytywną odpowiedź na nie 

staje się uczestnikiem zbawczego działania Boga. 

Może doświadczyć, że Ojciec posyła swego Syna, aby wybawić ludzkość z 

ciemności grzechu. 



Pierwszy odkrywa głęboką prawdę o Dziecięciu jako Zbawicielu świata. 

 

Święty Józefie doświadczający w swoim życiu dotyku Wszechmocnego, 

dziękuję Ci za przykład otwarcia na Boga i jego Słowo. 

Pomóż mi odkrywać prawdę, że Bóg chce być w moim życiu zawsze na 

pierwszym miejscu. 

Pozwól mi w swoim sercu usłyszeć wezwanie Boga: "nie lękaj się", abym 

każdego dnia świadomie uczestniczył w Jego dziele zbawienia świata.. 

 

 

 

 

 



 

Przychodzisz Boże 

 

Przychodzisz Boże na zgliszcza ludzkiej słabości 

Aby objawić swą duchową moc 

Stąpasz dostojnie w blasku światłości 

Aby usunąć śmiercionośny mrok 

Wyciągasz powoli swą potężną prawicę 

Aby oswoić niszczycielski lęk 

Otwierasz w majestacie swe usta 

Aby wysłowić pełnię istnienia 

A do mnie ... Przychodzisz tak po prostu 

We  śnie posyłasz swego anioła 

I nawet widząc moją kruchość 

Nigdy we mnie nie wątpisz i nie tracisz nadziei 

Lecz pozwalasz przytulić do serca 

Tego, któremu na imię 

Pan jest moim Zbawieniem 

 


