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Refleksja 

Właśnie teraz, kiedy jesteśmy u szczytu naszych przygotowań do świąt – w 
czwartą niedzielę Adwentu – Kościół ukazuje nam św. Józefa. Znany to, a 
jednocześnie tajemniczy święty. Biblia nie podaje ani jednego wypowiedzianego przez 
niego słowa. Trochę informacji znajdujemy o nim w ewangelicznych historiach 
dzieciństwa Jezusa. Podają one m.in., że św. Józefowi kilkakrotnie ukazał się anioł. Za 
pierwszym razem objawił mu we śnie fakt cudownego poczęcia Dziecięcia przez 
Maryję za sprawą Ducha Świętego, a za drugim kazał mu uciekać z rodziną do Egiptu 
przed prześladowaniem Heroda. Dzisiejsza Ewangelia dotyczy tego pierwszego 
objawienia. 

Nie wiemy dokładnie, ile lat miał św. Józef, gdy Jezus narodził się w Betlejem. 
Biorąc pod uwagę ówczesne zwyczaje, mógł mieć co najwyżej dwadzieścia kilka lat. 
Przeczytany fragment Ewangelii określa go jako człowieka prawego. W perspektywie 
biblijnej człowiek prawy to ten, który realizuje wolę Bożą, zwłaszcza jeśli wymaga to 
szczególnej pokory, prostoty i zaufania. Św. Józef nie rozumiał pewnych rzeczy. 
Wiedział, że nie jest ojcem Dziecka, które się poczęło, a za takiego będzie uchodził w 
społeczności. Jako człowiek prawy był jednak przekonany, że w życiu duchowym nie 
można wszystkiego zrozumieć, bo Bóg przewyższa zdecydowanie możliwości 
naszego rozumu. 

Św. Józef nie prosił Boga o szczególne znaki dla siebie. Wydaje się, że z natury 
swojej był refleksyjny. Poświęcał ponadto wiele czasu na modlitwę, przez którą 
pogłębiał kontakt z Bogiem; dlatego nawet mało znaczące, wydawałoby się, przeżycia 
stawały się dla niego wyraźnymi znakami. Ponadto był przekonany, że niekiedy brak 
znaku o jaki prosimy, może być bardzo wyraźnym znakiem Bożej obecności. A cóż 
powiedzieć, jeśli ukazuje mu się we śnie wysłannik Boga i bardzo wyraźnie mówi do 
niego: „Nie bój się”. 

Pomocą w przezwyciężaniu lęków jest żywa obecność Jezusa, którego [Bóg] 
posłał” (J 6,29). Jest On obecny w Eucharystii, która stanowi zaproszenie do 
codziennego wzrastania w świętości. A jednym ze sposobów, w jaki odpowiadamy na 
obecność Boga, jest również milczenie, zwłaszcza to liturgiczne. Nie tylko słowa, nie 
tylko śpiew i gra na instrumentach, ale także milczenie jest koniecznym elementem 
liturgicznej akcji, jest integralną częścią każdej liturgii. Z pewnością potrzebna jest 
chwila milczenia, wyciszenia się przed każda nasza modlitwą, chociażby przed 
porannym i wieczornym pacierzem. 

Św. Józef, człowiek głębokiej modlitwy i nauczyciel milczenia z Jezusem, 
zaufał Bogu i uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Zapatrzeni w jego postać, 
oczekujemy Bożego Narodzenia. Świąt, w czasie których imię Jezus wybrzmi z 
ubogiej stajenki, by na nowo obudzić w świecie pokój i dobro, by napełnić ludzkie 
serca radością i nadzieją. Dlatego wspólnie z psalmistą tęsknie wołamy dziś z wiarą: 
„Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały”. Warto powtarzać te słowa w swoim 
sercu. 

Ks. Leszek Smoliński 
 



Złota myśl tygodnia  
Czy myślisz, że jesteś wdzięczny Bogu, jeżeli słowem tylko dziękujesz, a zarazem w 
życiu nie uwzględniasz Jego Woli, przykazania Jego przestępujesz, obrażasz Go i 
zasmucasz? 

bł. Jan Macha 
Na wesoło 
- Kim dla nas jest Bóg? – pyta katechetka na lekcji. 
- Pasterzem – odpowiada Zosia. 
- A kim my jesteśmy dla Pana Boga?  
W klasie cisza, nagle Jasiu mówi: 
- Stadem baranów. 
 
- A przy końcu świata nadejdzie dzień sądu ostatecznego – tłumaczy ksiądz dzieciom. 
Na to wstaje Jasiu i pyta: 
- A czy my będziemy mieli wtedy wolny dzień? 
 
Patron tygodnia – Błogosławiony Piotr Friedhofen – 21 grudnia 
Piotr Friedhofen urodził się 25 lutego 1819 roku w Weitersburgu koło Koblencji, w 
Niemczech. Był szóstym spośród siedmiorga dzieci Piotra i Anny Marii Klug. Gdy 
miał rok, zmarł jego tata. Nad dzieciństwem matczyną opiekę roztoczyła Anna Maria. 
Dzieci wzrastały w wierze i szacunku dla Kościoła. W wieku 9 lat stracił matkę. Choć 
był sierotą, nie był samotny. Nadszedł najważniejszy dzień jego życia - przystąpił do 
Pierwszej Komunii świętej. Maryję obrał za swoją matkę, a Boga za ojca. Oni 
prowadzili go przez ścieżki życia. 
Chłopiec był bardzo samodzielny. Nauczył się fachu kominiarza, uzyskał odpowiedni 
dyplom i od 1834 roku zarabiał na życie. Miał wtedy zaledwie 15 lat. Jego siła brała 
się z częstego przyjmowania Jezusa w Eucharystii. Był bardzo pobożnym 
młodzieńcem. Martwiła go obojętność na sprawy Boże ówczesnej młodzieży, 
zwłaszcza zaniedbanej, opuszczonej, zostawionej samej sobie. Zaangażował się w 
działalność Stowarzyszenia św. Alojzego. Swoją postawą i głębokim umiłowaniem 
Mszy świętej dawał świadectwo prawdziwej wiary. 
Zorganizował wiele wspólnot Stowarzyszenia w miejscowościach, w których 
pracował jako kominiarz. Pomagał młodym chłopcom i dziewczętom odnaleźć sens 
życia. Około 1845 r. wstąpił do nowicjatu redemptorystów w Wittem, w Holandii. 
Cały ten czas dojrzewało w nim pragnienie jeszcze pełniejszego oddania się na służbę 
Bogu i potrzebującym. W 1850 roku założył, z pomocą Guglielmo Arnoldiego, 
Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Maryi Wspomożycielki (z Trewiru). Rok później 
przenieśli swoją siedzibę do Koblencji. Jego członkowie nie przyjmowali święceń 
kapłańskich. Za główne zadanie nowego zgromadzenia Piotr uznał opiekę nad 
chorymi mężczyznami, zbyt ubogimi, by na siebie zarobić. Oficjalne zatwierdzenie 
konstytucji tej wspólnoty dokonało się już po śmierci założyciela w 1905 roku, 
decyzją papieża św. Piusa X (1903-1914). 
Kominiarz Piotr zmarł w dniu 21 grudnia 1860 roku w Koblencji. Do grona 
błogosławionych wprowadził go w dniu 23 czerwca 1985 roku papież św. Jan Paweł 
II. 
 



Opowiadanie 
Maski 
Pewnego pięknego dnia Piękno i Brzydota spotkały się na plaży. Postanowiły się 
wykąpać. Zdjęły ubrania i zaczęły się pluskać w morskiej wodzie. Po chwili Brzydota 
wróciła na brzeg, włożyła na siebie ubranie Piękna i poszła swoją drogą. 
W chwilę potem także Piękno wyszło z wody. Nie znalazło swoich ubrań, a ponieważ 
wstydziło się wracać nago włożyło ubranie Brzydoty. I poszło swoją drogą. 
Również i dzisiaj ludzie często zamieniają się rolami i udają kogoś innego. Jednak jeśli 
ktoś raz ujrzał oblicze Piękna, rozpozna je zawsze bez względu na ubranie. Jeżeli też 
ktoś widział twarz Brzydoty, żadne ubranie nie skryje jej przez jego wzrokiem. 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
Kapłan jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczący eucharystycznego 
zgromadzenia wiernych, winien w szczególny sposób mieć poczucie wspólnego dobra 
Kościoła, które swoją posługą wyraża, ale któremu też w swojej posłudze winien być 
wedle rzetelnej dyscypliny wiary podporządkowany. Nie może uważać siebie za 
„właściciela”, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i całym najświętszym 
obrzędem jako swoją własnością i nadaje mu kształt osobisty i dowolny. I każdy z 
Kapłanów celebrujących Najświętszą Ofiarę musi pamiętać, że nie modli się w niej on 
sam ze swoją wspólnotą, ale modli się cały Kościół, dając również poprzez używanie 
zatwierdzonego tekstu liturgicznego wyraz swojej duchowej jedności w tym 
Sakramencie. 

św. Jan Paweł II 


