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2021 - Rok św. Józefa

„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 8 grudnia 2020 roku 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 Franciszek ogłosił do 8 grudnia 2021 roku
specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.
19 marca obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
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. Po zaślubinach Matki
(Jezusa), Marii z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za
sprawą Ducha Świętego (Mt 1:18). Józef gdy dowiedział się, że oczekuje Ona dziecka, które
nie będzie jego potomkiem, postanowił Ją dyskretnie oddalić i nie narażać Jej na
zniesławienie. Jednak we śnie ukazał mu się anioł Pański, który 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. (Mt 1:20). Józef wziął Maryję do swojego domu, a następnie udał się z Nią
na spis ludności do Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Według ciała Józef nie był ojcem
Jezusa, jednak był nim według prawa żydowskiej jako prawomocny małżonek Maryi.
[https:// zyciorysy.info/sw-jozef/]
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Witajcie Młodzi Przyjaciele!
Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Izydora”. Tym razem znajdziecie tekst pieśni
„W krzyżu cierpienie” oraz modlitwę do św. Józefa. W cyklu Kartka z kalendarza przegląd
marcowych uroczystości i świąt.

Pieśń na marzec
1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.
2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej,
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.
3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.
4. Gdy wiary siła serce spoiła,
A i to serce zawiodło;
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.

Twoja modlitwa
Modlitwa do św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła.
Amen.
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Z encyklik Papieża Jana Pawła II
W tym numerze przytaczamy fragment kolejnej encykliki Papieża Jana Pawła II, tj.
Centesimus Annus. Jednocześnie zachęcamy do przeczytania całego tekstu na stronie
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html.
Do czcigodnych braci w episkopacie do kapłanów i rodzin zakonnych do wiernych Kościoła
katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum.
1. Stulecie encykliki mojego Poprzednika Leona XIII, zaczynającej się od słów Rerum
novarum, zwraca uwagę na fakt o wielkim znaczeniu dla współczesnych dziejów Kościoła,
a także dla mojego pontyfikatu. Istotnie, data ogłoszenia tej encykliki, poczynając
od czterdziestej aż po dziewięćdziesiątą rocznicę, była zaszczytnie wyróżniana przez
uroczyste Dokumenty Papieży. Rzec zatem można, jej historyczną drogę wyznaczały
systematycznie ogłaszane inne pisma, które przypominały ją, a jednocześnie aktualizowały.
Podejmując tę tradycję w stulecie ogłoszenia encykliki, na prośbę licznych biskupów,
instytucji kościelnych, ośrodków studiów, przedsiębiorców i ludzi pracy, którzy zwracali
się do mnie we własnym imieniu i jako członkowie różnych stowarzyszeń, pragnę przede
wszystkim spłacić dług wdzięczności całego Kościoła wobec wielkiego Papieża Leona XIII
i jego „nieśmiertelnego Dokumentu”. Pragnę również ukazać, że życiodajne soki, obficie
płynące z tego korzenia, nie wyczerpały się z biegiem lat, ale wręcz przeciwnie, stały się
jeszcze bardziej owocne. Świadczą o tym różnego rodzaju inicjatywy, które poprzedziły
obchody tej rocznicy, towarzyszą jej i będą realizowane w przyszłości — inicjatywy
Konferencji Episkopatów, organizacji międzynarodowych, uniwersytetów i instytutów
akademickich, stowarzyszeń zawodowych oraz innych instytucji i osób w wielu krajach
całego świata.
2. W ramach tych obchodów, niniejsza encyklika ma być dziękczynieniem Bogu, od którego
zstępuje „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały” (Jk 1, 17), za to,
że posłużył się Dokumentem wydanym przed stu laty przez Stolicę Piotrową,
aby w Kościele i w świecie dokonać tak wiele dobra i tyle zapalić świateł. Pragnę tu
upamiętnić encyklikę Leona XIII, a zarazem encykliki i inne pisma moich Poprzedników,
dzięki którym zachowała ona aktualność oraz siłę oddziaływania, i które złożyły się na to,
co zostało nazwane „doktryną społeczną”, „nauczaniem społecznym” czy też „Magisterium
społecznym” Kościoła.
O wielkim znaczeniu tego nauczania mówią dwie encykliki, które ogłosiłem w poprzednich
latach mojego pontyfikatu: Laborem exercens o pracy ludzkiej i Sollicitudo rei socialis
o aktualnych problemach rozwoju ludzi i narodów.
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Krzyżówka nr 18
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PYTANIA: 1 Opad w postaci białych gwiazdek; 2 Ocieplenie w zimie; 3 Środa
rozpoczynająca Wielki Post; 4 Mleczne u dzieci; 5 Stół w kościele; 6 Legendarny człowiek
śniegu; 7 Mama Pana Jezusa; 8 Jelenia, miasto; 9 Gazeta jak dzień tygodnia; 10 Jeden
z ewangelistów; 11 Starożytne miasto greckie.
[Ł.M.]

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię,
nazwisko i wiek) do 19 marca. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 17: ŚWIĘTA AGATA. Książkę
otrzymuje Zosia lat 10 . O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem.
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi.

Kartka z kalendarza – marzec
4 – Święto św. Kazimierza, Królewicza
14 – IV niedziela Wielkiego Postu, Laetare
19 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
25 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
28 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
29 – Wielki Poniedziałek
30 – Wielki Wtorek
31 – Wielka Środa
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej]
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