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Josef er et veldig kjent navn i forskjellige land. Navnet Josef betyr: Herren skal forøke. 
Vi har 23 helgener og 4 saligere med navn Josef. Og det er Den hellige Josef ekteviede 
til Maria fra Davids familien, som har festdag i dag - høytid etter novene. 
 
Fra den 8. desember 2020 til 8 desember 2021, dedikert paven Frans et hellig år til den 
hellige Josef. Det var i anledning til de 150 årene som Hellig Josef ble utnevnte som 
beskytter av den universelle Kirke.  
 
I det apostoliske brevet «Patris corde», publisert i 2020, henviste pave Frans til hellige 
Josef blant andre med tittelen «elskede far; far til ømhet, lydighet og gjestfrihet; far til 
kreativt mot», med henvisning til dekret fra den salige Pius IX proklamerte den Hellige 
Josef beskytter av den universelle kirke.  
 
Han har et stille vitnesbyrd om kjærlighet. Paven Frans bemerket at hellige Josef 
uttrykte spesifikt sitt adopterte farskap ved å gjøre livet sitt til et offer som en 
tjenestevillig kjærlighet til Messias. Josef er også en far i lydighet mot Gud, for gjennom 
sin «fiat» redder han Maria og Jesus, og lærer sin adopterte Sønn å gjøre Faderens vilje. 
Den hellige Josef er beskytter av Jesus og Kirken. Josef er «far i mottakelse» fordi han 
«ønsker Maria velkommen uten forutgående forhold», noe som også er en viktig gest i 
dag, sier pave Frans. Den hellige Josef var også et offer, som Jesus og Maria, men 
spesielt et offer i hjertet, sier pater Leon Dehon.  
 
I den apostoliske formaning «Redemptoris Custos» publisert i 1989, sa pave Johannes 
Paulus II, «Jeg er overbevist om at med en refleksjon over måten Marias ektefelle delte 
i det guddommelige mysteriet, vil kirken på veien mot fremtiden med hele 
menneskeheten bli i stand til å oppdage på nytt sin egen identitet innenfor denne 
forløsende planen, som er grunnlagt på inkarnasjons mysteriet». Den hellige Josef ble 
nevnte i evangeliene ved unnfangelsen av Jesus, ved folketellingen bestilt av keiser 
Augustus, ved fødselen av Jesus, ved hans presentasjon i tempelet, ved tilbedelse av 
vismenn, ved flykt til Egypt og tilbake til Nasaret. Etter dette hører vi ikke noe mer om 
ham. Ifølge Kirke tradisjon sier vi at han hadde den vakreste døden, det vil si i hendene 
på Jesus og Maria. Det er kanskje derfor hellige Josef regnes som en spesiell beskytter 
av en god død.   
 
Noen land for eksempel Canada (1624), Tsjekkia (1655), Spania (1679) og Portugal 
(1744) valgte den hellige Josef som skytshelgen. I Polen er det flere enn 300 kirker med 
hans navn og nesten 400 landsbyer og byer som heter etter Josef. I mange land finnes 
en katolsk gruppe som heter «menn av hellige Josef». Han er også skytshelgen av det 
Guddommelige Ords Selskap (SVD) av polsk provinsen som jeg tilhører til.  
 
Hellige Josef er den vokteren av Guds mysterium. La ham be for oss alle i dette 
vanskelig tid for kirken. Amen  
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