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W TORUNIU

Dnia 12 marca 2005 roku w Centrum Dialogu Społecznego im Jana Pawła n
w Toruniu odbyło się I Sympozjum Józefologiczne w Toruniu. Jego organizatorami
byli: Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin przy Kościele p.w. Chrystusa Króla
w Toruniu oraz Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
Toruńskiej. Tematem wiodącym sympozjum były słowa „Święty Józef Patronem
Trzeciego Tysiąclecia".

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą do św. Józefa. Następnie zostały
wygłoszone cztery wykłady. Pierwszy przedstawił ks. bp. dr Józef Szamocki (Toruń)-
„Święty Józef nowe odkrycie na IH-cie tysiąclecie". Prelegent przypomniał, to co
Słowo Boże mówi o przywoływanym świętym. Zaznaczył, że cechą Słowa jest jego
nieustająca aktualność, dlatego zawsze można także wracać do fragmentów,
które przywołują postać św. Józefa i na nowo próbować je odczytywać. Jest to ważne
chociażby przy rozważaniach o wizji ojcostwa. Św. Józef ma w tym względzie wiele
do powiedzenia dzisiejszemu światu.

Kolejny referat wygłosił ks. dr Andrzej Latoń (Kalisz), który podjął temat
„Współczesna Józefologia w świecie i w Polsce". Trzeba nadmienić, że prelegent jest
prezesem Polskiego Studium Józefologicznego. Osobista pasja, o której wspomniał,
oraz kilkuletnie badania pozwoliły mu na szczegółowe omówienie głównych
kierunków oraz stanu badań światowej oraz polskiej józefologii. Poza tym bardzo
dobitnie wskazał na kilka fundamentalnych aspektów obecności św. Józefa
w Kościele, niestety często spłycanych, a nierzadko karykaturalnie przedstawianych.

Ks. dr Ignacy Soler (Warszawa) podjął zagadnienie „Św. Józef mąż Maryi
w nauczaniu św. Josemaria Escrivay". Przywołując wypowiedzi świętego na temat
Oblubieńca NMP, odkrywał piękno małżeństwa chrześcijańskiego. Przekonywał, że
postać św. Józefa ma wiele do zaoferowania dzisiejszym małżeństwom. Dodajmy, że
prelegent jest członkiem założonego przez św. Josemaria dzieła Opus Dei.

W ostatnim wykładzie dr Waldemar Rozynkowski (Toruń) podjął temat
„Zarys dziejów kultu św. Józefa w Kościele". Ukazał w nim, że postać świętego była
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odkrywana w Kościele stopniowo. Po wiekach skromnej obecności, czy nawet

nieobecności, od XVII wieku możemy zauważyć dynamiczny rozwój kultu cieśli
z Nazaretu. Podkreślił, że nie tylko trwa on do dnia dzisiejszego, ale można
powiedzieć, że przeżywa swój wielki renesans. Przejawy kultu św. Józefa można
śledzić w różnych aspektach, np. przyglądając się kalendarzom liturgicznym, czy
śledząc, na przestrzeni wieków, wypowiedzi o jego osobie. Przypomniał, że
o św. Józefie wypowiadali się wielcy ludzie Kościoła, często wyniesieni po swojej
śmierci do godności świętych, czy błogosławionych. Prelegent zwrócił także uwagę
że nadal należy poszukiwać nowych źródeł do przejawów kultu św. Józefa. Możemy
być pewni, że wiele archiwów diecezjalnych, zakonnych oraz prywatnych kryje
ciekawe informacje o pamięci św. Józefa.

Toruńskie sympozjum zgromadziło licznych czcicieli św. Józefa. Byli kapłani
siostry zakonne oraz przedstawiciele różnych ruchów i stowarzyszeń działających na
terenie diecezji. Godnym podkreślenia jest także fakt obecności licznej reprezentacji
Bractwa Św. Józefa z Kalisza.

Sympozjum wpisało się, w dające się zauważyć w ostatnim czasie w całym
Kościele, jeszcze większe zainteresowanie osobą św. Józefa. Postać św. Józefa
odkrywana jest przez różne środowiska w Kościele, które w nim zaczęły odnajdywać
wyjątkowego pośrednika, opiekuna, wzorca powołania itd. Doświadczenie to jest
obecne także na terenie diecezji toruńskiej. Jego ilustracją jest chociażby powstanie
w 2000 roku Bractwa Świętego Józefa Opiekuna Rodzin.

Organizatorzy sympozjum mają nadzieję, że spotkanie to stanie się inspiracją do
dalszych pogłębionych refleksji nad osobą św. Józefa na terenie diecezji toruńskiej.
W przyszłości planowane są kolejne sympozja.
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