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Ojciec 
Święty o ojcu 
Świętego

Każdy ojciec jest powołany do uka-
zania w sobie ojcostwa samego Boga. 
Papież słusznie nazywany jest Ojcem 
Świętym. Stoi bowiem u początku 
przekazu życia duchowego i dba 
o jego jakość u dzieci Kościoła. W ten 
sposób następca św. Piotra wpisuje 
się w ojcowskie dzieło Boga, którego 
wolą jest, aby wszyscy w Chrystusie 
mieli życie wieczne.

W historii zbawienia był tylko 
jeden taki mężczyzna, którego Bóg 
wybrał do szczególnej misji – aby był 
ziemskim ojcem Zbawiciela. Józef, 
mąż Maryi, tak bardzo upodobnił się 
do Boga Ojca, iż Jezus od najmłod-
szych lat od niego właśnie uczył 
się (w ludzkim wymiarze), jaki jest 
Ojciec niebieski. W świętym Józefie 
odkrywamy dwa poziomy ojcostwa: 
węższy, biologiczny i szerszy, społecz-
ny, duchowy. I choć oba są ważne, to 
duchowy zyskał przywilej w oczach 
Boga.

Jan Paweł II poświęcił Józefowi 
osobną adhortację, tytułując ją Re-

demptoris Custos – Opiekun Zbawi-
ciela. Autor adhortacji oparł początek 
swoich rozważań na nauczaniu, nomen 

omen Ojców Kościoła, znamienitych 
teologów, stojących u źródła wiary 
wspólnoty chrześcijańskiej: Czerpiąc 

inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła 

już od pierwszych wieków podkreślali, że 

święty Józef, który z miłością opiekował 

się Maryją i z radością poświęcił się wy-

chowaniu Jezusa Chrystusa,  także dziś 

strzeże i osłania mistyczne Ciało Odku-

piciela, Kościół, którego figurą i wzorem 

jest Najświętsza Dziewica. (RC, 1)
Posłużmy się tu grą słów i przyj-

rzyjmy się, których Ojców Kościoła 
przywołał Ojciec Święty, aby ukazać 
tego, którego Boży Syn nazywał na 
ziemi ojcem. Uczynimy to w odsło-
nach poszczególnych zadań, przed 
jakimi stanął święty Józef.

Wychowawca Zbawiciela

W całej niezwykłości tej sytuacji 
święty Józef mógł i potrafił wycho-
wywać Bożego Syna. Cechował się 
przy tym pełnią radości, o czym pisze 
Jan Paweł II, przywołując słowa św. 
Ireneusza z Lyonu (+ 202): Dlatego 

Józef, który dowiedział się, że Maryja 

jest brzemienna i myślał o oddaleniu jej 

potajemnie usłyszał we śnie od anioła: 

„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 1,20n). I dodał 

anioł dla upewnienia go: „A stało się to 

wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie 

powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica 

pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 

imię Emmanuel” (Mt 1,22n). Przez słowa 

proroka przekonał go i usprawiedliwił 

(excusans) Maryję i ukazał, że była tą 

Dziewicą, którą zapowiedział Izajasz, 

że narodzi Emmanuela. Dlatego bez 

wątpliwości, Józef przyjął Maryję do 

siebie i przez cały czas, w którym był 

opiekunem Chrystusa, wypełniał z ra-

dością swoją posługę, zgadzając się na 

wyprawę do Egiptu, potem na powrót 

stamtąd i przeniesienie do Nazaretu, 

do miejsca gdzie na oczach tych, którzy 

zignorowali Pisma, obietnicę Pańską 

i ekonomię Chrystusa, uznany był za ojca 

Chłopca (AH, IV 23,1). Bez wątpienia 
autor chce przekonać czytelnika, że 
Boży Syn to także człowiek. Miał ku 
temu powody.

Św. Ireneusz w swojej twórczości 
podejmował polemikę z gnostyka-
mi odrzucającymi Stary Testament, 
a zwłaszcza fragmenty świadczące 
o człowieczeństwie Jezusa. W przy-
toczonym fragmencie pisze on o po-
staciach starotestamentowych, które 
stanowiły zapowiedzi wydarzeń zwią-
zanych z Jezusem Chrystusem. Autor 
skupia się na proroctwach Izajasza 
i na ich wiarygodnym odniesieniu 
względem wcielonego Syna Bożego.

Papież Jan Paweł II wybrał tego 
Ojca, gdyż podkreślał on ludzki wy-
miar istnienia Jezusa, w którym 
Odwieczny Syn podlegał procesom 
kształcenia. Przebiegały one pod 
okiem św. Józefa. Tym samym jako 
mąż sprawiedliwy, wierny, posłusz-
ny Bogu, znający Proroków, mężny 
w przeciwnościach, opiekuńczy, 
cierpliwy w znoszeniu upokorzeń 
ze strony ziomków, stał on na za-
szczytnym miejscu postaci Stare-
go Przymierza, odnoszących się do 
Chrystusa. Wszystko to pozwala nam 
umieścić Zbawiciela w kontekście 
historycznym jako prawdziwego 
Człowieka.

Najwidoczniej Papież uznał to za 
ważne dla współczesnych chrześcijan, 
nierzadko kwestionujących istnienie 
historyczne Jezusa, gdyż od tej myśli 
zaczął swój dokument.
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Opiekun Kościoła

Jan Paweł II w następnej kolejności 
żywi nadzieję, że dzięki jego adhor-
tacji, jako kontynuacji bogatego na-
uczania jego poprzedników, cały lud 

chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej 

będzie się uciekał do świętego Józefa i uf-

nie wzywał jego opieki, ale także będzie 

miał zawsze przed oczyma jego pokor-

ną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii 

zbawienia (RC, 1). Możemy wyczuć 
w tych słowach pewność Papieża, 
że św. Józef nie zakończył swej misji 
wraz z wychowaniem Jezusa i opie-
ką nad Maryją, lecz kontynuuje ją 
z wysokości nieba.

Ojciec Święty odniósł się przy 
tych słowach do wypowiedzi św. 
Jana Chryzostoma: Czy dostrzegasz 

posłuszeństwo i uległość umysłu? Czy 

zauważasz rozbudzoną i nie dającą się 

niczym zbałamucić duszę? Nie chciał 

[Józef] zatrzymywać Dziewicy przy 

sobie, gdy podejrzewał coś przykrego 

i grzesznego, ale też nie chciał oddalać jej 

od siebie, gdy został uwolniony od tego 

podejrzenia, lecz zatrzymuje ją i staje 

się pomocnikiem w dziele zbawienia 
(MtHom V,3). Komentując fragment 
Ewangelii o śnie Józefa, Chryzostom 
wskazuje na jego sprawiedliwość. Po 
uzyskaniu przekonania o działaniu 
Boga w całej tej sprawie, Józef pod-
porządkowuje się Jego woli. Taka 
postawa doskonale oddaje hebraj-
skie znaczenie słowa sprawiedli-
wość (cedek), które rozumie się jako 
całkowitą zgodę na Boże działanie 
i chęć służenia sobą dla wypełnienia 
Bożego planu.

W tym kontekście sprawiedliwość 
Józefa idzie w parze z misją Kościoła, 
jaką wyznaczył mu jego założyciel, 
Jezus Chrystus – doprowadzenie 
wszystkich do zbawienia. Wstawien-
nictwo Opiekuna Zbawiciela nadaje 
się do tego idealnie.

Jan Paweł II dokłada jeszcze in-
teresującą myśl do pouczeń Jana 
Chryzostoma, w której przypomina, 
iż późniejsi Doktorzy Kościoła i papieże, 

kierując się między innymi tożsamością 

imienia, upatrywali prototyp Józefa 

z Nazaretu w Józefie Egipskim, ponieważ 

w pewnym sensie zapowiadał posługę 

i wielkość tego strażnika najcenniejszych 

skarbów Boga Ojca: Słowa Wcielone-

go i Jego Najświętszej Matki (przyp. 

do dzieła św. Bernarda z Clairvaux 
i Leona XIII).

Widzimy, że skoro święty Józef 
troszczył się o Zbawiciela i Jego 
Matkę, troszczyć się będzie rów-
nież o Jezusowy Kościół, jako jego 
patron (od łac. pater, ojciec).

Wyjątkowy ojciec

Autor adhortacji Redemptoris Custos 
sięga w niej również do tajemnicy 
niezwykłego ojcostwa Józefa. Nie 
mieści się bowiem w ludzkich wy-
obrażeniach, żeby prawdziwy Syn 
Boga Ojca mógł mieć ojca ludzkiego.

Żeby wyjaśnić tę kwestię, Jan 
Paweł II przywołuje św. Augustyna: 
Także dla Kościoła równie ważne jest 

wyznawanie dziewiczego poczęcia Je-

zusa, jak i obrona małżeństwa Maryi 

z Józefem, ono bowiem stanowi praw-

ną podstawę ojcostwa Józefa. Pozwala 

to zrozumieć, dlaczego rodowód Jezusa 

podawany jest według genealogii Józefa. 

„Dlaczegóż – pyta św. Augustyn – nie 

miałby się wywodzić z rodu Józefa? Czyż 

to nie Józef był mężem Maryi?” ... Pismo 

potwierdza, przywołując autorytet anioła, 

że to on był Jej mężem. „Nie bój się – 

powiada – wziąć do siebie Maryi, twej 

Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło”. Józef ma 

nadać imię dziecku, choć nie zrodziło się 

ono z jego nasienia. Ona porodzi syna 

– mówi Pismo – któremu nadasz imię 

Jezus. Pismo wie, że Jezus nie narodził 

się z nasienia Józefa, gdy bowiem Józef 

niepokoi się brzemiennością Maryi, sły-

szy słowa: od Ducha Świętego pochodzi. 

Władza ojcowska nie zostaje mu jednak 

odebrana, jako że to on ma nadać imię 

dziecku. Sama wreszcie Dziewica Maryja, 

w pełni świadoma, że nie poczęła Jezusa 

w małżeńskim zjednoczeniu z Józefem, 

nazywa go jednak ojcem Chrystusa 
(Sermo 51, 10,16) (RC, 7). Autor tych 
słów wskazuje, że źródłem ojcostwa 
świętego Józefa jest jego małżeństwo 
z Maryją.

Powszechnie wiadomo, iż ojcostwo 
nie tylko wiąże się z biologicznym 
przekazem życia, ale także z praw-
nym objęciem tej funkcji względem 
dziecka, jak pisze św. Augustyn. Jan 
Paweł II, przywołując kazanie Biskupa 
Hippony, odczytuje w nim dowód 
na swoistą adopcję Syna Maryi, na 
mocy akceptacji Dziecka jako swo-
je. Pomysł ten wpisany jest w Boże 
plany, co też oznajmia Józefowi we 
śnie anioł.

I tak oto jako jedyny na świecie 
mężczyzna, mógł on słyszeć z ust 
Zbawiciela, adresowane do niego, 
słowo tato.

Niecodzienny małżonek

Papież Rodziny, jak o Janie Paw-
le II powiedział jego następca, 
w swoim dokumencie zwrócił tak-
że uwagę na wyjątkowe małżeństwo 
Maryi i Józefa, powołując się na św. 
Augustyna: Ze względu na to wierne 

małżeństwo oboje zasługują, by nazywać 

ich rodzicami Chrystusa, nie tylko Jego 

matka, ale także Jego ojciec, którym był 

w ten sam sposób, w jaki był małżonkiem 

Jego matki – w umyśle, a nie w ciele” 
(De nuptiis et concupiscentia, I, 11,12). 
Gdyby ktoś jednak podważał praw-
dziwość tego związku, św. Augustyn 
dopowie: W rodzicach Chrystusa speł-

niły się wszelkie dobrodziejstwa płynące 

z zaślubin: potomstwo, wierność, sakra-

ment. Znamy ich potomstwo, którym jest 

Chrystus Pan; ich wierność, ponieważ 

nie było tam nigdy cudzołóstwa; sakra-

ment, ponieważ nie naruszył go rozwód 
(tamże, 13) (tamże). Dzięki słowom 
Biskupa Hippony wiemy, że na mocy 
więzi małżeńskiej z Matką Jezusa, 
Józef mógł być prawnie jego ojcem.

Wiemy także o ich małżeństwie, że 
było prawdziwe, a znamionowało je 
dziewictwo, czyli całkowite oddanie 
się na służbę Bogu. O tym Jan Paweł 
II napisał: Zgłębiając istotę małżeństwa, 

zarówno św. Augustyn, jak i św. Tomasz 

widzą ją niezmiennie w „nierozerwal-

nym zjednoczeniu dusz”, w „zjednoczeniu 

serc” i we „wzajemnej zgodzie” (Contra 

Św. Ireneusz z Lyonu (+ ok. 

202). Pisarz grecki. Kształcony 

w Rzymie. Został prezbiterem 

w Lyonie, a następnie, po męczeń-

skiej śmierci swojego biskupa, zajął 

jego miejsce. Prowadził polemi-

kę z gnozą. Jako jeden z pierw-

szych, ujął teologię chrześcijańską 

w nowoczesną i świeżą formę. Póź-

niejsza tradycja podaje, że został 

zamęczony.
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Faustum XXIII 8) (tamże). Podane tu 
trzy zasadnicze elementy małżeństwa, 
odsłaniają prawdę, iż jest ono przede 
wszystkim związkiem duchowym 
i w szczególnych przypadkach nie 
sięga sfery pożycia cielesnego.

Dziewicze życie małżeńskie Józefa 
i Maryi pokazuje, że choć miłowa-
li się w pełni i prawdziwie, to nie 
żyli dla siebie samych, ale dla Boga, 
którego Święci Małżonkowie mieli 
pod swoim dachem. Ich miłość zo-
stała od razu podniesiona na poziom 
niebiański, wyznaczając im na ziemi 
konkretną misję.

Sługa zbawienia

Niezwykły mężczyzna, w towarzy-
stwie niezwykłej Niewiasty, pochyleni 
nad niezwykłym Dzieckiem. Zadanie 
tworzenia i utrzymywania Świę-
tej Rodziny spoczęło na Opiekunie 
Zbawiciela. Można powiedzieć, że do 
tego właśnie dzieła Bóg wybrał sobie 
odpowiedniego człowieka: Bóg wezwał 

świętego Józefa, aby służył bezpośrednio 

osobie i misji Jezusa poprzez sprawowa-

nie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób 

Józef współuczestniczy w pełni czasów 

w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest 

prawdziwie „sługą zbawienia” (MtKom 
V,3). Ojciec Święty przywołuje tu 
znane już sformułowanie od św. Jana 
Chryzostoma. Należy pamiętać, że 
Józef nie służył tylko tym Dwojgu, 

ale w nich usłużył wszystkim powo-
łanym do zbawienia.

Jan Paweł II kontynuuje, powo-
łując się na Pawła VI: Jego ojcostwo 

wyraziło się w sposób konkretny w tym, 

że uczynił ze swego życia służbę, zło-

żył je w ofierze tajemnicy wcielenia 

i związanej z nią odkupieńczej misji; 

posłużył się władzą, przysługującą mu 

prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć 

całkowity dar z siebie, ze swego życia, 

ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie 

powołanie do rodzinnej miłości w po-

nadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca 

i wszystkich zdolności, w miłość oddaną 

na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu 

w jego domu (Przemówienie 19.03.1966) 
(RC, 8). W tym połączeniu wy-
powiedzi Jana Chryzostoma oraz 
dwóch papieży brzmi znak osobi-
stej świętości Józefa, ale także jego 
wielkoduszność, użyta przez Boga 
do czuwania nad dziełem zbawienia. 
Jakiekolwiek zaniedbanie w jego 
postawie osobistej, rzutowałoby na 
wychowanie ludzkie Jezusa, co mo-
głoby mieć negatywne następstwa 
w decyzjach Zbawiciela o przyjęciu 
zbawczej dla nas męki.

Tymczasem dzięki Józefowi, Boży 
Syn dokonał dzieła zbawienia ludz-
kości, w którą został wpisany także 
dzięki swojemu prawnemu ojcu.

Wprowadzający Syna w świat

Podstawowym zadaniem ojca jest 
właściwe wprowadzenie syna w życie. 
Józef był pełnoprawnym ojcem Jezusa, 
dlatego konsekwentnie podejmował 
wszelkie zadania wynikające z tej 
funkcji. Nie były one, bynajmniej, 
tylko urzędowe czy administracyj-
ne. Możemy tylko się domyślać, co 
mógł przeżywać, kiedy wyobrażał 
sobie, czy będzie mógł czegokolwiek 
nauczyć Tego, przez którego wszystko 

się stało (por. J 1,3).
W tym kontekście Jan Paweł II 

powołuje się na Orygenesa i pisze: 
Józef jest tym, którego Bóg wybrał, aby 

„strzegł porządku przy narodzeniu się 

Pana” (Orygenes, ŁkHom, XIII,7) 
(RC, 8). Starożytny badacz Pisma 
Świętego opisuje przybycie pasterzy 
do żłóbka w Betlejem, którzy ujrzeli 
Józefa jako dispensatorem ortus, czyli 
tego, który utrzymywał porządek 
w miejscu narodzenia Zbawiciela.

Papież komentuje tę myśl nastę-
pująco: Jego zadaniem jest zatroszczyć 

się o „uporządkowane” wprowadzenie 

Syna w świat, z zachowaniem Boskich 

nakazów i praw ludzkich. Całe tak zwane 

życie „prywatne” czy „ukryte” Jezusa po-

wierzone jest jego opiece (RC, 8). Słowa 
Jana Pawła II odnoszą się do misji 
świętego Józefa wobec Zbawiciela, 
ale funkcja dispensator rzutuje rów-
nież na całą ludzkość, a zwłaszcza 
na Kościół.

Św. Jan Chryzostom (+ 407). 

Pisarz grecki i Doktor Kościoła. 

Uchodzi za najwybitniejszego mów-

cę wschodniego chrześcijaństwa. 

Jako prezbiter w Antiochii zasłynął 

porywającymi kazaniami i prze-

mowami, w których komentował 

księgi biblijne. Został patriarchą 

Konstantynopola. Przez odważne 

wypowiedzi w duchu Ewangelii 

stał się wrogi cesarzowi i dworo-

wi. Dwukrotnie został zesłany na 

wygnanie. Z powodu wycieńczenia 

umiera w drodze na miejsce zsyłki, 

dziękując Bogu za wszystko.

Św. Augustyn (+ 430). Pi-

sarz łaciński i Doktor Kościoła. 

Największy teolog starożytności 

chrześcijańskiej. Pochodził z Afryki. 

Wiedziony karierą retora trafia 

do Rzymu, a potem do Medio-

lanu. Prowadzi życie hulaszcze 

i rozwiązłe. Po napotkaniu św. 

Ambrożego, biskupa Mediolanu, 

nawraca się i przyjmuje chrzest. 

Z czasem wróci do Afryki, gdzie 

zostanie prezbiterem w Hipponie, 

założy zakon i nada mu regułę. 

Ostatecznie zostanie biskupem tego 

miasta. Słowem i pismem odegrał 

nieocenioną rolę w kształtowaniu 

się teologii. Umarł w Hipponie, 

oblężonej przez barbarzyńców, 

którzy wielce go szanowali.
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Wyjaśniając ten aspekt, Ojciec 
Święty pozostawia przy głosie zna-
mienitego Orygenesa: Pierwszy spis 

ludności całej ziemi został przeprowa-

dzony za panowania Cesarza Augusta 

i pośród wszystkich innych także Józef 

dał się zapisać z poślubioną sobie Mary-

ją, która była brzemienna, jako że Jezus 

przyszedł na świat, zanim spis zakończo-

no; kto wnikliwie to rozważy, dostrzeże 

pewną tajemnicę ukrytą w fakcie, iż tym 

spisaniem całej ziemi objęty został także 

Chrystus: skoro wszyscy zostali zapisa-

ni, wszystkich mógł uświęcić; skoro cała 

ziemia została spisana, ziemię dopuścił 

do komunii z sobą, po czym wszystkich 

ludzi wpisał do księgi żyjących, z niej zaś 

ci, co w Niego uwierzyli, zostali następnie 

zapisani w niebie, pośród świętych Tego, 

któremu chwała i panowanie na wieki 

wieków! Amen (Orygenes, ŁkHom, XI, 
6). Metoda alegorii, jaką posługiwał 
się Orygenes, zaprasza nas do głęb-
szego spojrzenia na fakty biblijne. 
Posługując się nią widzimy, że spis 
ludności nie był tylko katalogiem 
mieszkańców prowincji rzymskiej, ale 
w języku Objawienia stał się dowodem 
istnienia Boga pośród swojego ludu 
– Emmanuela. Jezus stał się jednym 
z nas – figuruje w spisie ludzi.

Jan Paweł II umieszcza tę myśl 
w kontekście św. Józefa, który zapisał 
swoją rodzinę, a więc symbolicznie 
wprowadził Chrystusa w świat. Bez 
wątpienia robił to także praktycznie, 
poprzez codzienne wychowanie. To 
zadanie każdego ojca na ziemi, w tym 
jedynym przypadku przekroczyło 
znacznie zasięg doczesności.

Zakończenie

W tym miejscu adhortacji Jan Paweł 
II kończy udzielanie głosu Ojcom 
Kościoła. Spełnili oni swoje zadanie 
i poprowadzili do czasów współczes-
nych. Zainteresowani postacią św. 
Józefa i jego duchowym wpływem 
na czasy dzisiejsze znajdą w doku-
mencie papieskim takie rozdziały: 
Mąż sprawiedliwy, Oblubieniec, 
Praca wyrazem miłości, Prymat ży-
cia wewnętrznego, Patron Kościoła 
naszych czasów.

W ten sposób oczami Jana 
Pawła II zobaczyliśmy, jak teologowie 
okresu patrystycznego postrzegali 
św. Józefa. Papieżowi zależało na 
wyraźnym zaczerpnięciu wiedzy 
o Opiekunie Zbawiciela ze źródeł 
chrześcijaństwa. Dzięki temu wiemy, 

że choć był on postacią milczącą, 
to jednak niezastąpioną w procesie 
kształtowania Jezusa Chrystusa 
w Jego ludzkiej naturze.

Do dziś św. Józef jest wzorem wy-
chowawcy, opiekuna, ojca, małżonka, 
sługi zbawienia i nauczyciela życia, 
co przypomniał Ojciec Święty, przez 
Ojców Kościoła.

ks. dr Krystian Wilczyński

Orygenes (+ 254). Pisarz grecki. 

Wielki egzegeta i teolog. Nazywa-

ny jest ojcem egzegezy biblijnej. 

Skomentował całą Biblię, w duchu 

aleksandryjskiej alegorii. Napisał 

wiele cennych dzieł wyjaśniających 

Pismo Święte, ale również sta-

wiał odważne hipotezy teologiczne. 

Opacznie odczytane po wiekach 

przyczyniły się do odrzucenia jego 

nauki. Umarł jako wyznawca, 

choć z powodu sporów na temat 

jego nauczania, nigdy nie został 

ogłoszony świętym.

Wadowice


