1 maja – Wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika dniem pokuty i postu
w intencji zachowania pracy.
Bardziej właściwym byłoby uczynid dzieo 1 maja,
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, dniem pokuty i
postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych
rodaków – podkreślili biskupi w dokumencie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski.
„Ten rok jest szczególny dla Polski i całego świata ze
względu na trudną sytuację wywołaną epidemią. Księża
biskupi – zgodnie z zachętą Rady Stałej – apelują, aby w
piątek 1 maja ofiarowad swój post i modlitwę w intencji zachowania miejsc pracy
oraz za te osoby, które w ostatnim czasie straciły pracę i poczucie bezpieczeostwa,
aby jak najszybciej mogły podjąd pracę” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że biskupi proszą wiernych o modlitwę za
wstawiennictwem św. Józefa Robotnika, patrona pracujących,
za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą wykonywad
swojej pracy, jak również za tych, których miejsca pracy są
zagrożone. Zachęcają też do modlitwy w intencji wszystkich
poszkodowanych podczas suszy, szczególnie rolników
sadowników i ogrodników.
Do tego, aby dzieo 1 maja, wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika, uczynid dniem pokuty i postu w intencji
zachowania miejsc pracy w obecnej sytuacji epidemii zachęciła
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w słowie „Pokój
tobie, Polskoˮ z 27 kwietnia.
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MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ROBOTNIKA
Papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, Ty, który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia,
aby zapracować na chleb; Ty, który zaznałeś niepokoju o jutro,
goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; Ty, który promieniujesz
dzisiaj,
w dniu Twego święta liturgicznego, przykładem Twej postaci
skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem; spójrz na
ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi,
przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej
wierności, wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym,
broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również
od pokus hedonizmu, módl się za ubogimi, którzy kontynuują
ubóstwo Chrystusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich
braciach bogatych, strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który
jedynie może gwarantować rozwój narodów,
w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla
misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

