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W każdym czasie Bóg wybiera sobie ludzi, których przygotowuje jako narzędzia, 

aby się nimi posłużyć dla objawienia innym ludziom wciąż na 

nowo swojej miłości i swego miłosierdzia. Józefa Menéndez była jedną  

z nich. Urodziła się 4 lutego 1890 roku w Madrycie, w średnio zamożnej rodzinie 

katolickiej. Pięć dni później, bo już 9 lutego, została ochrzczona  

w kościele pw. św. Wawrzyńca, otrzymując imiona Maria Józefa. Pierwsze lata 

dzieciństwa upłynęły beztrosko i szczęśliwie. Wzrastała w atmosferze wiary i pracy, 

wśród radości i miłości
1
. Po przedwczesnej śmierci dwóch braci Józefa stała się 

najstarszą z rodzeństwa i najbardziej kochaną przez ojca, który sam uczył ją czytać i 

pisać. Zachwycony jej postępami marzył, by mogła zostać kiedyś nauczycielką. Już 

w wieku 5 lat Józefa otrzymała sakrament bierzmowania. Duch Święty opanował to 

małe serce, które miało stać się uległym narzędziem Jego działania.  

Ojciec Rubio, późniejszy jezuita, wielki apostoł nabożeństwa do Najświętszego 

Serca Jezusa i przyjaciel rodziny Menéndez, był pierwszym, któremu Józefa 

zwierzyła swoje głębokie przeżycia doświadczania bliskości Boga; Jego 

szczególnych łask. On również był kierownikiem duchowym Józefy do chwili jej 

wstąpienia do klasztoru Sacré Coeur. 

W siódmym roku życia, w pierwszy piątek miesiąca, Józefa odbyła swą pierwszą 

spowiedź. Data pamiętna w jej życiu, którą będzie wspominać:  

,,W dniu 3 października 1897 roku moja pierwsza spowiedź. O, gdybym miała 

jeszcze tę samą skruchę, co wtedy!”
2
. Ojciec Rubio wysłuchawszy pierwszej 

spowiedzi Józefy był uderzony jej wrażliwością i otwarciem na rzeczy Boże. Zaczął 

więc ją wprowadzać w tajemnice życia wewnętrznego odpowiednie jej wiekowi. 

Przez częste akty strzeliste Józefa uczyła się rozmawiać z Boskim Gościem żyjącym 
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w jej duszy. Ojciec Rubio chciał ją także nauczyć modlitwy wewnętrznej, toteż gdy 

miała 10 lat i umiała czytać, dał jej książeczkę do prostych i krótkich rozmyślań: 

,,Kwadrans rozmyślania według św. Teresy”, która przez długie lata była źródłem jej 

pokarmu duchowego.
3
 Napisała później: ,,Ta mała książeczka stanowiła moją rozkosz 

[…], poddawała mi dużo myśli, które mogłam wypowiedzieć Panu Jezusowi. 

Szczególnie lubiłam teksty o Królestwie, o wyborze drogi życia. Już wówczas 

mówiłam sobie: co do mnie, należeć będę do Niego! Ale nie wiedziałam jak”
4
. 

Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, na I – szą  Komunię świętą musiała czekać do 

wieku 11 lat
5
. W lutym 1901 r. Józefa została przyjęta na kurs przygotowawczy do I – 

szej Komunii świętej, organizowany dla grupy dzieci w Zgromadzeniu Sióstr 

Wynagrodzenia. Uroczystość poprzedzona była małymi rekolekcjami, podczas 

których Józefa podjęła decyzję oddania się całkowicie Bogu. W drugim dniu 

rekolekcji, w głębi dziecięcej duszy usłyszała głos, który mocno i głęboko jej zapadł: 

,,Tak, moja córko, pragnę byś całkowicie do Mnie należała”
6
. Wiele lat później 

nawiązując do tego dnia Józefa napisała: ,,Od tej chwili poczułam w sobie coś 

niezwykłego, co mnie już nigdy nie opuściło”
7
. Później  zrozumiała, że było to jej 

pierwsze wezwanie do życia zakonnego.  

  19 marca 1901 r. był dla Józefy szczęśliwym dniem I- szej Komunii świętej. 

Dzień bardzo wyjątkowy i szczególny, gdyż wówczas Józefa zrozumiała, że Pan 

Jezus oczekuje by całkowicie do Niego należała. Ułożyła więc swoje małe 

poświęcenie, które wypłynęło z głębi jej duszy: ,,Dziś,  

19 marca 1901 roku, wobec nieba i ziemi, biorąc sobie za świadków moją Matkę, 

Najświętszą Pannę, oraz mojego ojca i orędownika – św. Józefa, przyrzekam Panu 

Jezusowi, że zachowam zawsze drogą cnotę dziewictwa i że nie będę miała innego 

pragnienia nad to, by podobać się Panu Jezusowi,  
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a obawiać się jedynie tego, by Go nie zasmucać. […]”
8
. Od tego dnia Józefa gorąco 

pragnęła oddać się całkowicie Bogu. Po każdej Komunii św. powtarzała ułożone 

przez siebie ofiarowanie. Zapis swego pierwszego ofiarowania przechowywała 

starannie, który pozostał aż do śmierci świadectwem jej wierności. Gdy miała lat 17 

wyjawiła to ojcu, który chociaż był dobrym katolikiem, zareagował gniewem, więc 

Józefa zamilkła. Dopiero w wieku 29 lat mogła urzeczywistnić swoje pragnienie 

wstępując do Zgromadzenia Sacré Coeur
9
. 

Żywa, wesoła, nieco dumna, lecz pełna serca i nadzwyczaj uczynna, Józefa była 

kochana przez wszystkich. Również poza domem odznaczała się wielką miłością 

bliźniego. Rodzice umieścili Józefę w Fomento de las Artes. Tam nauczyła się kroju, 

szycia i modniarstwa. Inteligentna i zdolna zwróciła na siebie uwagę nauczycielek. 

Ojciec Józefy czuwał nad rozwojem tych zdolności, które posiadała i czuwał nad 

przygotowaniem jej do konkretnego zawodu, dzięki któremu będzie mogła 

samodzielnie zarabiać na życie.  

W swojej pracy odnosiła wielkie sukcesy i otrzymywała co roku odznaczenia. 

Jednocześnie jej charakter hartował się w zetknięciu z różnymi prądami, różnymi od 

domowej atmosfery. ,,Dużo przeszłam, ale Bóg strzegł mnie zawsze wśród 

niebezpieczeństw i gorszących rozmów w pracowni. […] Nikt  

i nic mną nie zachwiało ani nie naruszyło pewności, że Jezus chciał mnie dla 

siebie”
10

.  

Jako trzynastolatka wróciła do domu, natomiast 3 jej młodsze siostry umieszczono 

w pensjonacie zakonnic Najświętszego Serca Jezusa
11

. Od tej pory miała okazję już 

codziennie nawiedzać kaplicę Sacré Coeur, gdzie coraz mocniej pogłębiało się jej 

pragnienie poświęcenia się Najświętszemu Sercu. Józefa doskonaliła swoje 

umiejętności krawieckie w domach mody  

i dość wcześnie, bo jako początkująca krawcowa, otworzyła własną pracownię. Już 

wówczas kształciła uczennice, które zauważały jej wyjątkową inteligencję, jak 

również niezwykłe wyrzeczenie się siebie, harmonizujące  
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z uprzejmością i swoistym wdziękiem. W życiu rodzinnym Józefa była prostolinijna, 

poważna, pracowita, żywa i pogodna, o silnej indywidualności. Jako najstarsza córka 

była rodzicom bardzo pomocna, którzy w wielu sytuacjach mogli na nią liczyć.  

W 1907 roku szczęśliwa dotychczas rodzina zostaje doświadczona cierpieniem: 

śmierć dwunastoletniej siostry Carmen. Wkrótce potem matka zachorowała na tyfus, 

a ojciec na zapalenie płuc. W tej rzeczywistości ujawnia się wielkość Józefy, która 

znajduje swe oparcie w wierze  

i głębokim życiu wewnętrznym. Odczytuje nowe wezwanie: porzuca pracę 

zawodową i staje się pielęgniarką rodziców. Wśród niepokoju i dotkliwego ubóstwa 

przez czterdzieści dni sama dźwiga ciężar odpowiedzialności za rodzinę. ,,Byłam 

pewna, że Opatrzność przyjdzie nam z pomocą”
12

.  

Cierpienie wycisnęło swe piętno na życiu Józefy, która nauczyła się cierpieć, jak 

przedtem miłować. Jej serce dojrzewało w szkole ofiary  

i bólu. Podczas nowenny za przyczyną św. Magdaleny Zofii Barat
13

, matka, której 

stan nie rokował już żadnych nadziei, pewnej nocy nagle zawołała swe dzieci i 

powiedziała: ,,Nie płaczcie, przyszła do mnie święta Matka  

i zapewniła mnie, że nie umrę, gdyż jestem wam jeszcze potrzebna”
14

. Stan ojca 

polepszył się także, ale tylko częściowo. Nie mógł już być żywicielem rodziny. 

Józefa powróciła do prowadzenia pracowni krawieckiej. W tym czasie pewien 

madrycki kapłan, gorliwy apostoł, założył dla kobiet katolickich organizację 

zawodową o wymiarze społecznym. Zasadniczym celem tej organizacji było 

gromadzenie młodych pracownic, aby strzec ich praw i chronić je przed istniejącym 

niebezpieczeństwem przeróżnych doktryn społecznych. Józefa włączyła się do tejże 

organizacji jako jedna z pierwszych, nie mając wówczas jeszcze dwudziestu lat. 

Dzięki zdolnościom kierowania innymi przy wręcz doskonałej równowadze swojego 

usposobienia, została animatorką grupy. Zaangażowanie to uwidacznia, iż Józefa 

jeszcze przed podjęciem życia zakonnego dała się poznać w swoim środowisku jako 
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gorliwy i odpowiedzialny apostoł
15

. 

Dnia 7 kwietnia 1910 roku Bóg wezwał do wieczności ojca. Józefa, mająca 

wówczas 20 lat, wzięła na siebie odpowiedzialność utrzymywania matki i dwóch 

sióstr
16

. Cechowała ją wyjątkowa ofiarność, wyrażająca się  

w dawaniu siebie Bogu i innym. Chociaż w swoim sercu nosiła nieustannie 

pragnienie wstąpienia do klasztoru, jej wspaniałomyślność okazała się tak wielka, że 

w momencie kiedy Mercedes, jej młodsza siostra, wyraziła chęć podjęcia życia 

zakonnego, Józefa zachęcała ją do realizacji łaski powołania, mimo że czyniła to za 

cenę przemilczenia własnych pragnień.  

 

Powyższy paragraf ukazuje doświadczenie ukrytego życia Józefy  

w rodzinie oraz w konkretnym oddawaniu siebie Bogu i bliźnim. Różne 

doświadczenia trzydziestoletniego życia przygotowywały ją do przyjęcia szczególnej 

misji zwierzonej przez Chrystusa, by przekazała światu Jego Orędzie Miłości i 

Miłosierdzia. 

 

2. WEWNĘTRZNE ZMAGANIA W DOKONANIU WYBORU ŻYCIA 

    ZAKONNEGO. 

 

Pomimo życia ogromnie aktywnego Józefa nie zapominała o Bożym wezwaniu z 

dnia I Komunii świętej. Każdego dnia Bóg zajmował w jej sercu pierwsze miejsce. 

Józefa dawała więc dojrzałą odpowiedź Bogu, który oczekiwał od niej życia ukrytego 

i poddanego Jego Woli. Jej misja miała polegać na pozostaniu w ukryciu, 

przynajmniej w okresie życia ziemskiego. Trzydzieści lat Józefy to pobyt w rodzinie, 

a dopiero kolejne lata przeżywa  

w klasztorze. Właśnie na te trzy ostatnie lata ziemskiego życia przypada objawienie 

się jej szczególnego charyzmatu, który jakkolwiek ujawnił się  

w latach realizacji życia zakonnego niemniej nie można go zrozumieć bez 
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powiązania z poprzednim okresem. 

W lutym 1912 roku Ojciec Rubio SJ, jej kierownik duchowy, nakłonił ją, by 

wstąpiła do Sióstr Wynagrodzenia, które znał z bliska, a ona poszła za tym 

wskazaniem świadomie poświęcając wewnętrzne pragnienie przynależenia do 

Zgromadzeniu Sacré Coeur. Duchem owego zgromadzenia było wynagradzanie Bogu 

przez Serce Maryi. Józefa z radością i całym sercem podjęła drogę życia zakonnego. 

Ale pomimo szczęścia i spokoju Józefa słyszała wciąż inne wezwanie.  

Bóg, który prowadził Józefę drogami ukrytymi, lecz pewnymi, nieraz miał ją 

jeszcze dziwnie zaskoczyć, by nauczyła się całkowitego zawierzenia  

i gotowości na ofiarę. Józefa przeżyła w tym zgromadzeniu sześć miesięcy postulatu. 

Przez jakiś czas powierzono jej sprzątanie sali, w której szczególną troską otaczała 

duży posąg Matki Boskiej Bolesnej. Najświętsza Panna trzymała w rękach koronę 

cierniową. Pewnego dnia korona zajaśniała i tak było przez trzy lub cztery dni. 

Okazało się, że źródłem jasności jest jeden kolec korony. Józefa usłyszała cichy głos: 

,,Weź ten cierń, córko, kiedyś Jezus doda ci jeszcze inne”
17

. Zbliżała się chwila 

obłóczyn. W rodzinie Menéndez zaistniał brak wystarczających środków do życia. 

Matka Józefy odczuwała brak najstarszej córki i kłopoty bez jej materialnej 

pomocy
18

, dlatego odmówiła zgody na jej obłóczyny. Józefa za radą spowiednika 

zrozumiała, że musi się wycofać, wrócić do domu i do wcześniejszego zawodu 

krawcowej.  

Józefa znów zaczęła mozolne wspinanie pod górę w poszukiwaniu Boga. Powrót 

do pracy w zawodzie krawcowej dawał jej okazję do częstego odwiedzania 

pobliskiego klasztoru sióstr Sacré Coeur, gdzie zaczęła poznawać duchowość 

Zgromadzenia. Co dwa tygodnie odwiedzała swą siostrę, nowicjuszkę w Chamartin i 

rozmawiała z nią o życiu zakonnym sióstr koadiutorek
19

. Coraz bardziej czuła, że 

tylko ten rodzaj życia może zaspokoić wszelkie jej pragnienia
20

. Nim stało się to 

faktem musiała wiele wycierpieć. A, teraz ze względu na wykonywany zawód 

                                                 
17

  Por. J. Menéndez, Wezwanie do miłości,  dz. cyt., s. 78. 
18

  Por. A. Merdas , Największa Miłość, dz. cyt., s.32. 
19

  Siostry te wspomagały pracami materialnymi  dzieło wychowania młodzieży w Zgromadzeniu 

      Sacré Coeur. 
20

  Por. J. Menéndez, Wezwanie do miłości,  dz. cyt., s. 78. 



musiała się spotykać ze światową klientelą. Obraz świata i jego wymagań boleśnie 

ściskał jej serce. Cierpiała kiedy musiała ustąpić i ubierać osoby w sposób mało 

przyzwoity
21

. Wówczas czerpała siłę i radość z Eucharystii i ze zjednoczenia z 

Sercem Bożym, zachowując przy tym w tajemnicy swój krzyż i swój cierń. 

Czas mijał, a Józefa czekała na Boży znak. Kiedy minęło pięć lat Józefa doszła do 

wniosku, że teraz to już naprawdę nadszedł czas na ostateczną jej decyzję, by 

odpowiedzieć Bogu na wezwanie do życia zakonnego. Tym razem poprosiła o 

przyjęcie do Zgromadzenia Sacré Coeur. Wyznaczono jej datę wstąpienia na 24 

września 1917 roku. Niestety, widząc smutek  

i zmartwienie swojej matki, wycofała się raz jeszcze z decyzji wstąpienia. Józefa 

długo żałowała takiego rozwiązania, zastanawiając się, czy to przypadkiem nie był 

przejaw jej słabości? Wprawdzie była dla matki jedyną podporą, bo przecież jej 

młodsza siostra Mercedes już wcześniej wstąpiła do klasztoru. Wydaje się jednak, że 

to nie słabość ale raczej szlachetna ofiara  

z siebie samej dla Boga i bliskich. Józefa jeszcze kilkakrotnie ponawiała swą prośbę 

o przyjęcie do klasztoru. Okazało się jednak, że wcześniejsze wahania stanowiły 

przeszkodę. Ona jedna miała przeświadczenie, że Bóg chce ją mieć całkowicie dla 

siebie właśnie w Zgromadzeniu Sacré Coeur 
22

.  

Tymczasem po dziejowej burzy, jaka przeszła nad Francją
23

, w tym kraju znów 

zaczęły otwierać się klasztory Zgromadzenia Sacré Coeur.  

W Poitiers planowano założenie nowicjatu dla sióstr koadiutorek
24

.  

I to właśnie tutaj Serce Jezusa obrało miejsce dla Józefy i miało ją prowadzić przez 

ostatnie lata życia, odkrywając pragnienia swego Serca, by ludzie uwierzyli w Jego 
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miłość i miłosierdzie.  

W 1919 roku Józefa miała dwadzieścia dziewięć lat. Wówczas postanowiła 

jeszcze raz prosić o przyjęcie w Zgromadzeniu Sacré Coeur.  Nie była pewna 

przyjęcia, ale 27 lipca odważyła się ponowić prośbę. Odpowiedź okazała się 

odmowna na skutek poprzednich wahań Józefy. Ona jednak wewnątrz słyszała głos 

Jezusa: ,,Nalegaj i ufaj Mi, Ja jestem twym Bogiem”
25

. Później sama napisała, iż 16 

września rzuciła się do stóp krzyża  

i prosiła Chrystusa, aby ją przyjął do Zgromadzenia Swego Serca, albo żeby zabrał ją 

z tego świata, bo dłużej cierpieć nie potrafi. W odpowiedzi Jezus ukazał jej swoje 

Boskie stopy i dłonie mówiąc: ,,Popatrz na moje rany  

i powiedz Mi, czy nie możesz jeszcze trochę dłużej pocierpieć. To Ja pragnę cię dla 

mego Serca”
26

. Po upływie dwóch miesięcy, 19 listopada po przyjęciu Komunii 

świętej, Józefa błagała Jezusa  przez Jego Krew i Rany, by jej otworzył wejście do 

Zgromadzenia, które sama zamknęła. ,,Tymczasem” do klasztoru Sacré Coeur w 

Chamartin, z którym Józefa była w stałym kontakcie, przyszedł list z Poitiers, w 

którym proszono o przysłanie kilku pewnych powołań do otworzonego tam na nowo 

nowicjatu. Józefa bez wahania wypowiedziała wspaniałomyślnie tak i napisała 

prośbę  

o przyjęcie
27

. Bóg, który ją prowadził, usuwał przeszkody, oszczędzając najbliższym 

bólu rozstania. Józefa opuściła dom rodzinny bez pożegnania, nie zabierając nic ze 

sobą. Później napisze: ,,Jezus mnie zabrał […]. Nie miałam sił ani pieniędzy, nic 

zdaje się oprócz miłości, ale byłam w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa, ja, 

zawsze tak samo słaba! Ale On podtrzymywał mnie jak zawsze”
28

. Idąc za Tym, 

którego Boska miłość ma prawo wszystkiego żądać, Józefa 4 lutego 1920 roku 

opuszczała na zawsze swoją Ojczyznę.  

Gdy przybyła do Poitiers, nikt nie mógł domyślać się  wielkiego Bożego planu, 

który zaczynał się urzeczywistniać. Tutaj Jezus miał ją ukryć, otwierając jej swoje 

Serce, tutaj miał jej dać udział w swoim pragnieniu zdobywania dusz, i tutaj też 
                                                 
25

  Por. J. Menéndez, Wezwanie do miłości,  dz. cyt.,  s. 80. 
26

  Tamże, s. 80. 
27

  Por. tamże, s. 80 – 81. 
28

  Tamże, s. 81. 



zamierzał przeprowadzić w niej i poprzez nią dzieło odkrywania swojej miłości i 

miłosierdzia wobec każdego człowieka, bo za każdego przyjął człowieczeństwo i 

krzyż.  

Józefa wniosła do życia zakonnego duszę dojrzałą, wyrobionego ducha ofiary, 

głębokie życie wewnętrzne i nadprzyrodzone zrozumienie swego powołania, a przede 

wszystkim gorącą miłość, którą usiłowała odpowiedzieć na miłość Serca Jezusa
29

. Z 

wielkim zapałem oddała się nowemu życiu  

w służbie Bogu i ludziom.  

Po kilkunastu dniach postulatu pełnych  szczęścia Józefę nagle ogarnęła noc. To 

wróg wszelkiego dobra, przewidując kim będzie jej dusza, zastawiał już swoje 

pierwsze sidła. Przez pierwsze miesiące doświadczała  silnych pokus, które  miały 

podłoże wahań i lęków o swoją rodzinę, a także brak znajomości języka. Po pewnym 

czasie pokusa wystąpienia stała się jeszcze silniejsza. Józefa z miłością i 

zawierzeniem powtarzała nieustannie w sercu: ,,Mój Boże, kocham Cię”, lub ,,Mój 

Boże, od dzisiaj będę Cię kochać jeszcze bardziej niż dotychczas”. Zły duch nie mógł 

tego znieść i pewnej nocy przystąpił do walki, o której Józefa napisze: ,,[…] 

chwyciła mnie jakaś moc niewidzialna i spadł na mnie grad razów, jakby uderzeń 

pięści, tak silnych, że myślałam, iż umrę. Męka ta trwała przez resztę nocy, podczas 

rannego rozmyślania i mszy świętej. […] nie wypuszczałam z rąk krzyżyka”
30

. Tak 

drastycznie rozpoczęta walka z nieprzyjacielem dusz towarzyszyła Józefie już do 

końca życia.  

W trzecim miesiącu postulatu, nie mogąc dłużej znieść pokus  

i cierpienia, Józefa prosi o pozwolenie na opuszczenie klasztoru i życia zakonnego. 

Jedna z przełożonych, która opiekowała się postulatem  

i nowicjatem sióstr koadiutorek, pokazała Józefie bilecik, który wcześniej Józefa 

sama napisała, a którego treścią była jej prośba na chwile zwątpienia: ,,na miłość 

Boga i przez imię Matki Najświętszej i mego ojca - św. Józefa  

i błogosławionej Matki Założycielki, gdybym nawet tysiąc razy chciała odjechać, 
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  Por. J. Menéndez, Wezwanie do miłości, dz. cyt., s. 86. 
30

  Tamże, s.89. 



tysiąc razy mi przypominano, że w okresach pokoju wewnętrznego byłam 

przekonana, że Wolą Bożą jest, bym tu została”
31

. Wysiłki diabelskie stały się jeszcze 

bardziej namacalne. Józefa wśród tych walk powtarzała słowa poddane jej przez 

przełożoną: ,,Tak, mój Jezu, zostanę w Twej służbie, chcę Cię kochać, będę 

posłuszna, nie widzę nic, ale mimo tej ciemności będę Ci wierna”
32

. Szatan wiele 

razy wyciągał ją  z kaplicy, ale Józefa wiedziała, że znajdzie pomoc u przełożonej. 

,,Za każdym razem, gdy zdecydowałam się mówić, wszystko ustawało z chwilą, gdy 

wchodziłam do matki asystentki
33

. Zauważyłam zwłaszcza wściekłość szatana, kiedy 

matka kreśliła mi krzyżyk na czole”
34

. Kiedy zbliżał się dzień obłóczyn, szatan 

pozwalał sobie na silniejsze ataki i próby względem Józefy, która w swojej 

bezsilności znów była zdecydowana opuścić klasztor. Wchodząc do kaplicy pełna 

niepokoju zobaczyła Pana Jezusa, który owładnął jej serce. Określa ten stan jakoby 

została wprowadzona do rany Serca Jezusa. ,,Wśród zalewającej ją jasności 

zobaczyła grzechy świata. Ofiarowuje więc swe życie, aby pocieszać Serce Jezusa. 

Żadna ofiara nie wydaje się jej zbyt wielka, aby pozostać wierną powołaniu”
35

. 

Wobec tej niezwykłej Bożej światłości noc pokus ustąpiła,  

a miejsce ciemności, cierpienia, zajęło niezgłębione szczęście. Łaski, którymi Jezus 

obdarzał Józefę są wstępem do późniejszego zarazem  

i głębszego wprowadzenia w Jego Boskie Serce. 

 

Poprzez treść kolejnego paragrafu zostało podkreślone, że Bóg, który jest 

Światłością, czasem w swoim działaniu, jak to widać na przykładzie życia Józefy, 

dopuszcza ciemność, by poprzez cierpienie móc zrealizować względem człowieka 

swój odwieczny plan miłości. 

 

3. HISTORIA OBJAWIEŃ.  
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  J. Menéndez, Wezwanie do miłości, dz. cyt., s. 89. 
32

  Tamże, s. 89.  
33

  W Zgromadzeniu Sacré Coeur  asystentka była bezpośrednią przełożoną, również w wymiarze duchowym, dla 

zakonnic i nowicjuszek II chóru, tzw. koadiutorek. 
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  Por. J. Menéndez, Wezwanie do miłości, dz. cyt., s. 90. 
35

  Por. tamże, s. 91. 



 

Terminy biblijne określające Objawienie w znaczeniu teologicznym, wskazują na 

dobrowolne ujawnienie przez Boga swoich planów, swej natury  

i samego siebie. Przez całe dzieje chrześcijaństwa występowały osoby, które 

otrzymywały objawienia prywatne. Kościół włączył objawienia prywatne do swej 

Tradycji i uznał za tak samo wiążące, jak Pismo Święte. W Nowym Testamencie 

objawienie koncentruje się na Jezusie Chrystusie. Według Mateusza, Jezus ma pełną 

wiedzę o Bogu: ,,Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko 

Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn  

i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11, 27)
36

. 

Objawienie okresu apostolskiego zakończyło się z śmiercią ostatniego Apostoła, 

naocznego świadka działalności Jezusa, jednak dzięki działaniu Ducha Świętego, 

który czuwa nad wiarygodnością przekazów apostolskich, objawienie wciąż się w 

Kościele uobecnia i urzeczywistnia; Duch Święty bowiem, o którym Chrystus 

powiedział, że doprowadzi Jego uczniów do całej prawdy (J 16, 13), umożliwia 

Kościołowi coraz głębsze zrozumienie Objawienia i dzięki swym darom – stałe 

doskonalenie wiary
37

. 

Objawienia Boże publiczne głoszone przez Proroków, Chrystusa, Apostołów, 

zostały podane wszystkim przez Kościół, który przechowuje ich depozyt zawarty w 

Piśmie Świętym i Tradycji. Natomiast objawienia prywatne są przeznaczone tylko do 

prywatnego pożytku pewnych osób. Niektóre z objawień prywatnych zwracały 

uwagę na jakąś formę kultu, które miały znaczenie dla wszystkich wiernych, jak np. 

nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa. Kościół zbadawszy racje motywujące 

ten kult, zalecał i ustanawiał, nie wydając nieomylnego sądu co do boskiego 

pochodzenia objawienia prywatnego, które obudziło ten pobożny ruch. Objawienia 

prywatne pozostają przedmiotem pobożnego wierzenia, podobnie jak 

nadprzyrodzone źródło wyjątkowych łask, które czasami im towarzyszą np. 
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  Por. Bruce M. Metzger i M. Coogan, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1997, s. 572 – 573. 
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  Por. H. Langkammer, Słownik biblijny, Katowice 1984, s. 113. 



stygmaty
38

. 

Szczególnym przywilejem człowieka jest posiadanie daru wolności. Dzięki 

niemu człowiek może nawiązywać z Bogiem łączność, przyjaźń, do jakiej nie są 

zdolne inne stworzenia na ziemi
39

. ,,Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w 

ręku rady jego, żeby Stworzyciela swego szukał  

z własnej ochoty i Jego się trzymając, dobrowolnie dochodził do pełnej  

i błogosławionej doskonałości”
40

. Poszanowanie wolności jest tak daleko idące, że 

człowiek poprzez swoje grzechy może się od Boga odwrócić. Lecz pomimo 

wszelkich niewierności ludzkich Bóg nigdy nie przestaje obdarzać człowieka swoją 

miłością i miłosierdziem
41

. 

Objawienie mówi również o takim oddziaływaniu Boga, którym Stwórca 

wzywa człowieka do podejmowania własnych decyzji i do dobrowolnej współpracy z 

Jego łaską. ,,Bóg daje więc swoim stworzeniom nie tylko istnienie, lecz także 

godność samodzielnego działania, bycia przyczynami i zasadami wzajemnie dla 

siebie oraz współdziałania w ten sposób w wypełnianiu Jego zamysłu”
42

. Dzięki 

wolnej woli każdy człowiek decyduje o sobie. ,,Wolność jest możliwością działania 

lub niedziałania,  

a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Osiąga ona doskonałość 

swojego działania, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym najwyższym 

Dobrem”
43

.  

 Chrześcijańska wiara w Boga polega nie tylko na przyjęciu, że Bóg istnieje, ale 

że jest obecny i działa w każdym bycie oraz kieruje nim ku wypełnieniu jego celu
44

. 

Każdy człowiek ma jedyną i niepowtarzalną drogę do Boga. Ważne jest aby ją dobrze 

odczytał i zrealizował z pomocą Jego łaski. Bóg też ma swój niepowtarzalny sposób, 

jedyną drogę docierania do każdego człowieka. Na kartach Ewangelii wielokrotnie 
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można dostrzec, jak Jezus szanując ludzką wolność proponuje: ,,Jeśli chcesz być 

doskonały [...]. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19,21). 

Powołanie to Boża propozycja wobec człowieka, dana z miłością dla 

budowania miłości. Wolność wyboru życiowej drogi Bóg pozostawia jednak samemu 

człowiekowi, nikogo nie przymuszając. Powołanie jest niezwykłą tajemnicą, 

indywidualnym darem dla każdego człowieka. Bóg kochając człowieka chce się nim 

posługiwać. Chce stawiać mu zadania, zawierzać tajemnice, aby były ujawnione 

innym ludziom. W misji zleconej człowiekowi, Bóg sam jest obecny. Człowiek może 

odkryć w sobie ten Boży dar tylko w świetle wiary. Do wyrażenia zgody potrzebna 

jest dojrzała zdolność ludzkiej wolności, czyli autentyczny dar z siebie [Por. VS 87]. 

Pójście za Chrystusem dotyka samej głębi wnętrza człowieka. Być uczniem Jezusa 

znaczy upodobnić się we wszystkim do Niego. ,,Jeśli kto chce pójść za Mną, niech 

się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 

24). Ta zachęta skierowana jest przede wszystkim do tych, którym On powierza 

szczególną misję. Człowiek sam z siebie nie potrafi  

o własnych siłach naśladować Chrystusa i przeżywać Jego miłość. Do takiej miłości 

staje się zdolny jedynie mocą udzielonego mu daru: ,,Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i 

Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości Mojej!”  

(J 15,9).  

Objawienie mówi także o takich darach nadprzyrodzonych, które uzdalniają 

człowieka do skutecznego działania dla zbawienia innych; te szczególne dary łaski 

nazywamy charyzmatami
45

. Odgrywają one ogromną rolę w życiu Kościoła, o czym 

pisze św. Paweł do Koryntian  

(Por. 1 Kor 12, 1-11; 28-30). Bóg wybiera przedziwne środki dla zbawienia ludzi. Do 

niczego nie przymusza, nie przytłacza swoją wszechmocą, ale posyła swojego Syna, 

który zbawia człowieka przez swoje uniżenie i krzyż. Działając w Kościele Jezus nie 

przestaje posyłać swoich świadków gotowych tracić życie dla Niego i Ewangelii. 

Udział w ewangelizacji, podjęty  

w kruchości, bez pokładania nadziei w czymkolwiek poza mocą Boga, to 
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najzaszczytniejsze zadanie jakie można pełnić. Jest to udział w dziele samego Jezusa 

Chrystusa. 

 Typowym przykładem takiego kruchego świadka, niepozornego  

w oczach świata, jest właśnie siostra Józefa Menéndez, którą Jezus wybrał dla 

wielkiego Dzieła. Bardzo często słyszała Jego słowa: ,,Gdybym był znalazł 

stworzenie nędzniejsze od ciebie, na nim zatrzymałbym spojrzenie Mojej Miłości i 

przez nie objawiłbym pragnienia Mojego Serca. Ponieważ go jednak nie znalazłem, 

dlatego wybrałem ciebie”
46

. Jezus wyjaśnia Józefie swoje działanie: ,,Wybrałem 

ciebie, jako istotę bezużyteczną i nic nie posiadającą, aby było widoczne, że to Ja 

jestem Tym, który prosi, i Tym, który działa”
47

. 

 Jezus stopniowo przygotowywał Józefę do tej szczególnej misji.  

Już w przeddzień I Komunii świętej Józefa w głębi duszy usłyszała Jego propozycję 

o której wcześniej była mowa: ,,Pragnę, byś całkowicie do Mnie należała”
48

. Na 

początku tej wyjątkowej drogi Jezus stawiał Józefie zasadnicze pytanie, które 

powtarzał wiele razy: ,,Czy Mnie miłujesz?”. Był to głos, który przenikał i poruszał 

jej duszę do głębi. W sytuacjach kiedy Józefa szła do pracy lub wracała po swoich 

zajęciach Jezus zadawał jej pytanie: ,,Skąd idziesz?”. Odpowiadała: (np.) ,,od 

zamykania okien, Panie”. On opierając się na tym przykładzie  wyjaśniał: ,,Źle 

odpowiadasz, Józefo”. Kiedy nie rozumiała co chciał przez to powiedzieć, On 

tłumaczył: ,,Przychodzę od miłości i idę do miłości. Czy bowiem idziesz na górę, czy 

schodzisz, jesteś zawsze w moim Sercu, które jest przepaścią miłości. Jestem z 

tobą!”
49

. Jezus wielokrotnie tłumaczył Józefie co stanowi istotę prawdziwej miłości. 

,,Wiele dusz myśli, że miłość można wyrazić słowami: «Kocham Cię, o mój Boże!». 

Nie, miłość wszystko przenika. Działa, ponieważ kocha  

i wszystko czyni z miłości. Chcę, byś Mnie w ten sposób kochała. W pracy  

i wypoczynku, w modlitwie  i pociechach, jak też w cierpieniu i upokorzeniu. Chcę, 

abyś Mi dawała dowód miłości swymi czynami, bo na tym polega miłość”
50

.  
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Po tej pierwszej lekcji dotyczącej rozumienia pojęcia prawdziwej miłości, 

Jezus stawia Józefie kolejne, zasadnicze pytanie: ,,Józefo, czy chcesz cierpieć?” 

Możliwość postawienia takiego pytania, świadczy o postępie jej duszy w dziedzinie 

miłości. Dusza i ciało Józefy będą doświadczać bólu, ale zanim Jezus poddał ją 

cierpieniom, zażądał od niej wcześniejszego przyzwolenia, zgody jej wolnej woli. 

Gdy Józefa wahała się z wyrażeniem akceptacji, Jezus odchodził. Zniknięcie Pana 

Jezusa mocno dotykało  

i zasmucało jej serce. Wówczas Józefa była podtrzymywana przez Maryję  

i Założycielkę Zgromadzenia, św. Magdalenę Zofię Barat. U początku tej szczególnej 

drogi zjawiła się Matka Najświętsza i podtrzymując Józefę na duchu powiedziała: 

,,Nie zapominaj, że miłość twoja jest wolna”
51

. Bóg nikogo nie zmusza, niczego 

człowiekowi nie narzuca; by uzyskać upragnione przyzwolenie, postępuje z właściwą 

sobie taktyką. Widząc wahanie Józefy, nie nalegał, odchodził, zostawiając jej czas na 

refleksję i pogłębioną decyzję. Początkowo Jezus nie powiedział Józefie, że chce się 

nią posłużyć, by przemówić do świata, do ludzi Jemu poświęconych, ale dotykał jej 

wolności  

i pytał: ,,Czy chcesz cierpieć? Czy chcesz być ofiarą – żertwą”? Czekał cierpliwie na 

jej zgodę, na jej przyzwolenie.  

Pewnego dnia po Komunii św. Józefa zobaczyła Jezusa, który miał związane 

ręce i cierniową koronę. Krople krwi padały z rany Jego Serca, inne spływały po 

twarzy, a płomienie wychodziły z rany Jego Boku. Mówił: ,,Patrz, Józefo, w jakim 

jestem stanie! Czy chcesz cierpieć? Widząc Jego cierpienie Józefa odpowiedziała: 

«Tak, Panie!»”. Przez kolejne dni  

i noce Józefa doświadczając cierpienia ofiarowywała się za innych, by pocieszyć 

Jego Serce. A wówczas usłyszała: ,,Jeśli się zgodzisz, zrobię cię opiekunką dusz, 

które mi zyskasz przez swe ofiary i miłość”
52

.  

Wkrótce Jezus skierował do Józefy uroczyste wezwanie: ,,Świat nie zna 

miłosierdzia mojego Serca! Chcę się tobą posłużyć, aby mógł je poznać”
53

. Mimo 
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obaw, które wówczas ogarnęły Józefę, Jezus powtarzał: ,,Chcę, abyś była apostołką 

mojej Dobroci i Miłosierdzia. Pouczę cię co to oznacza: zapomnij o sobie”
54

. Te 

prośby i wezwania Jezusa przerastały Józefę. Obawiała się, że nie podoła, że nie 

będzie umiała właściwie współpracować 

z łaską, czuła się niegodną wybrania i wyjątkowej misji. Bóg dopuszczał wewnętrzną 

walkę bolesnego przechodzenia od gotowości zupełnego oddania się Jego Miłości, 

którego zawsze bardzo pragnęła, do lęku i obaw. Ta widoczna nieufność Józefy do 

samej siebie podobała się Jego Sercu. Jezus potwierdzał i wyjaśniał swoje 

oczekiwania. Mówił: ,,Kochaj i nie lękaj się. Chcę tego, czego ty nie chcesz, ale też 

mogę to, czego ty nie będziesz mogła. Do ciebie należy nie wybór, ale 

zawierzenie”
55

.  

Wielki Post zawsze jest okresem szczególnego wezwania, które Kościół 

kieruje do wiernych celem spotęgowania ducha miłości  

i wynagrodzenia. W dniach poprzedzających Wielki Post Jezus wyjawił Józefie swoje 

plany: ,,Najpierw uczynię z ciebie żertwę, a potem świętą!”. Następnie dodał swoją 

prośbę i oczekiwanie: ,,W tych dniach, kiedy piekło otwiera się aby wciągnąć wiele 

dusz, pragnę byś ofiarowała się Mojemu Ojcu jako żertwa dla ratowania możliwie 

największej ich liczby”
56

. Józefa przejęła ową wielką troskę Jezusa o dusze, by mogły 

dostąpić zbawienia. Podczas jednego z rozmyślań ośmieliła się poprosić Jezusa o 

wyjaśnienie jak ma rozumieć ów częsty jego zwrot ,,ratowanie dusz”? Usłyszała 

wyjaśnienie, że są dusze chrześcijańskie, a nawet pobożne, dla których nieraz jedno 

przywiązanie powoduje osłabienie dążenia do doskonałości. Wówczas ofiara innej 

osoby podejmowana w zjednoczeniu z Jego zasługami, zjednywa im łaskę. To samo 

dotyczy ludzi żyjących w grzechu, a nawet bardzo zniewolonych złem i fałszem. 

Jezus pouczał Józefę, że ludzie ci zostaną uratowani jeśli ktoś będzie się za nich 

modlił i podejmował w ich intencji dobrowolne wyrzeczenia
57

. Takie właśnie zadanie 

zostało zwierzone Józefie.  

Oprócz łączenia zwykłych czynności z Jego Sercem Jezus oczekiwał od Józefy 
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również przyjmowania cierpienia duszy i ciała. Dla dodania jej odwagi w  bolesnych  

doświadczeniach zjawiła się święta Magdalena Zofia mówiąc: ,,Nie zapominaj, moja 

córko, że nic się nie  dzieje  co nie wchodziłoby  

w zamysły Boże”
58

.  

Bywały okresy, gdy Józefa miała problem z oddychaniem, tymczasem lekarz 

nie widział żadnej przyczyny dolegliwości. Józefa obawiała się więc, czy nie będzie 

to przeszkodą do złożenia ślubów zakonnych, a także czy jej inność nie zostanie 

dostrzeżona przez otoczenie. Wówczas Jezus przypomniał jej i zachęcał do przyjęcia 

na serio o czym mówił już wcześniej: ,,Jedynym pragnieniem mego Serca to 

zamknąć cię w Nim, posiąść cię w mojej miłości, a potem uczynić z twej małości i 

ułomności przewód miłosierdzia dla wielu dusz, które zbawią się za twoim 

pośrednictwem”
59

.  

Przed świętem Najświętszego Serca Józefa zobaczyła Jezusa  

z Sercem o trzech nowych ranach, a z każdej płynęła krew. Wówczas usłyszała 

skargę Pana: ,,Trzej kapłani ranią Moje Serce. Ofiaruj za nich wszystko, co będziesz 

robiła”
60

. Cierpienia duszy i ciała nie opuszczały Józefy do dnia święta, ale jej ofiara 

była owocną. Kapłani wrócili do Jezusa, który zawsze czeka na powrót błądzących.  

Józefa zmagając się z fizycznymi dolegliwościami uciekała się do Maryi jak do 

Matki zwierzając Jej swój lęk i niepokój. Wówczas zjawiała się Maryja, przychodząc 

z serdecznym słowem pokoju i dodania jej odwagi. ,,Nie lękaj się córko [...]. Ten ból 

jest iskierką Serca mego Syna. Kiedy go czujesz silniej, ofiaruj to w wyznaczonej 

intencji, bo to znak, że w danej godzinie jakaś dusza głęboko Go rani. Nie lękaj się 

cierpienia, bo to skarb dla ciebie  

i dla dusz”
61

. Podczas dziękczynienia Jezus zapraszał Józefę do przyjęcia 

wzrastających cierpień i przeżywania ich w zjednoczeniu z Jego Męką. ,,Wszystko 

ofiaruj memu Ojcu Przedwiecznemu w zjednoczeniu z moimi cierpieniami. 

Codziennie przez trzy godziny dam ci odczuć udrękę i ucisk mego krzyża, a będzie to 
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z wielką korzyścią dla duszy, która potrzebuje szczególnej łaski”
62

. Józefa oddając się 

cała do dyspozycji Jezusa doświadczała ogromu bólu, każdy najmniejszy ruch 

zwiększał go niemal do granic ludzkiej wytrzymałości. Gdy trwała w cierpieniu, 

zjawiła się Maryja  

z białym welonem w ręku, którym nakryła jej łóżko, a ból zniknął. Była bardzo 

smutna, oczy Jej napełniły się łzami i rzekła: ,,Odwagi! Czyń, co ci powie mój Syn i 

proś Go, aby na tobie zaciążyło to, na co zasługuje ów grzesznik. W ten sposób 

sprawiedliwość Boża oszczędzi go. Nie lękaj się cierpień. Siły potrzebnej nie 

zabraknie ci nigdy, a gdy już nie będziesz mogła znieść więcej, dodam ci odwagi i 

przyniosę ulgę. Jestem Ucieczką grzeszników”
63

.  

Kiedy Józefa trwała w dziękczynieniu po Komunii świętej przyszedł Jezus ze 

słowami, które miały raz jeszcze ukazać szczególne jej wybranie oraz dodać odwagi i 

wspaniałomyślności w przyjmowaniu cierpień za innych.  ,,Największa nagroda, jaką 

mogę dać jakiejś duszy, to wezwać ją, aby stała się żertwą mej miłości i miłosierdzia, 

czyniąc ją podobną do Mnie, będącego Boską Ofiarą za grzeszników”
64

.  

Józefa dostrzegała w sobie zmianę postawy w przyjmowaniu  

i znoszeniu cierpień. Jej wola coraz bardziej pragnęła tego doświadczenia, by móc 

pocieszać Serce Pana. Sam Jezus dokonał tej zmiany w Józefie. Były dni, kiedy ból 

nie oszczędzał żadnego z jej członków. Wówczas Józefa była pewna, że sam Jezus ją 

podtrzymywał, bo tego cierpienia nie potrafiłaby znieść.  

 

Podsumowując paragraf mówiący o historii objawień jest widocznym jak 

Józefa mężnie i odważnie podejmowała wiele wysiłków, by przekraczając siebie 

łączyć wierność Regule z codziennymi obowiązkami. Dnie i noce często były dla niej 

obcowaniem ze światem nadprzyrodzonym. 

 

 

4. JÓZEFA ,,ŻERTWĄ MIŁOŚCI” DLA RATOWANIA GRZESZNIKÓW.  
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Bóg wybrał Józefę jako żertwę
65

 za dusze, zwłaszcza Jemu poświęconych i 

jako posłankę ofiarowanego światu orędzia miłości  

i miłosierdzia. Powołanie Józefy ma charakter podwójnych posłannictw, które 

pozostają ze sobą w ścisłej łączności. Józefa, dlatego że jest żertwą, będzie posłanką, 

a jako posłanka musi być żertwą.  

Żertwa z istoty swej jest przeznaczona na wyniszczenie dla zadośćuczynienia. 

Tylko Jezus Chrystus jest Jedynym Pośrednikiem, jedynym Kapłanem, jedyną 

Żertwą, a Ofiara Jego ma wartość  nieskończoną. Nikt z ludzi nie może sam sobie 

wybrać takiego zadania. Tylko Bóg wprowadza na taką drogę kogoś, komu pragnie 

powierzyć szczególną misję.  

Jak kiedyś apostołów, tak dziś Pan Jezus powołuje do współpracy  

w dziele zbawienia świata kogo chce. Jezus wybiera takie osoby, które zdając się na 

Jego łaskę, będą gotowe, by On mógł się nimi posługiwać. Osoba wybrana i 

upodobniona do Chrystusa wyraża Ojcu Niebieskiemu uczucia Chrystusa, natomiast 

Chrystusowi wyraża te uczucia jakie inni ludzie powinni mieć ku Niemu. Takie 

utożsamienie z Chrystusem pociąga za sobą współuczestnictwo w Jego Męce. 

Wybrana żertwa doświadcza na sobie katuszy i konania, choć w inny sposób i o 

innym nasileniu, często jednak ponad ludzką miarę. Osoba taka pokutując za 

grzeszników, doświadcza kar, które należą się konkretnemu grzesznikowi. Kary te 

przybierają rożne formy: chorób, cierpień a nawet prześladowań szatana, stając się 

jego igraszką
66

.  

Właśnie tego wszystkiego doświadczała Józefa, i to w stopniu często 

niespotykanym. Józefa była ową wybranką Jego Serca, ale sama musiała ten wybór 
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zaakceptować. Na życzenie Jezusa jest żertwą, a jej wyniszczenie miało szczególne 

zabarwienie, gdyż wynikało z jej oddania się na ofiarę określonym przymiotom 

Bożym: Miłości i Miłosierdzia. Jezus mówił: ,,Wiesz dobrze, że chcę, abyś była 

żertwą mej miłości. Nie pozostawię cię jednak samą. Zawierz się memu Sercu”
67

. 

Mimo wielu jej obaw, wahań, była bowiem początkującą nowicjuszką, chciała 

wypełnić wszystko, co Jezus wobec niej zamierzył. W momencie wyrażenia zgody i 

gotowości całkowitego oddania się do Jego dyspozycji, usłyszała: ,,Tak, uczynię z 

ciebie żertwę, jeśli bowiem jesteś moją oblubienicą Józefo, to powinnaś być podobna 

do Mnie, a czyż nie widzisz w jakim jestem stanie?”
68

. Józefa widziała swoje błędy i 

niedoskonałości.  Nawet te najmniejsze ocenia jako wielkie, które sobie wyrzuca i 

prosi o przebaczenie. Jezus daje jej do zrozumienia, by zbytnio nie przejmowała się 

swymi upadkami, bo dla Niego najistotniejszym jest jej przyzwolenie, by mógł 

swobodnie w niej działać: ,,Chcę, abyś była miękka jak wosk, któremu mógłbym 

nadać dowolny kształt”
69

.  

Józefa będzie prowadzona drogą pokory i posłuszeństwa. ,,Pragnę, byś została 

żertwą Bożej sprawiedliwości, przynosząc ulgą mojej miłości. Zniszczę cię, ale 

strzałami miłości; wezmę cię w niewolę, ale przez więzy mojej miłości. Niczego się 

nie lękaj, bo jesteś w głębi mego Serca. Zaufaj  

i pozwól Mi działać”
70

.  

Zdarzało się, że Jezus towarzyszył Józefie przez cały dzień, we wszystkich 

zajęciach. Łaska Jego stałej obecności uczy Józefę uległości  

w pracy nad zbawieniem świata. ,,Nie zapominaj, że Ja będę twoim Boskim 

Prześladowcą, a ty masz być żertwą mej miłości. Jeśli dochowasz Mi wierności, Ja 

będę twoją podporą i nie opuszczę cię”
71

.  

Jezus wielokrotnie powracał do Józefy z pytaniem odnośnie  akceptacji 

gotowości na ofiarę. Po wyrażeniu zgody Jezus mówił: ,,A więc dobrze, będziesz 

cierpiała, gdyż jesteś żertwą mej miłości, ale zawsze i wszędzie przyjmuj cierpienie 
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ze spokojem, z radością i z miłością”
72

.  W chwilach trudnych Jezus wierny swej 

obietnicy wzmacniał Józefę, dodawał jej odwagi  

i przypominał o łączności z Jego Boską Ofiarą. ,,Nie przestawaj łączyć swoich aktów 

z moimi i ofiarowywać memu Ojcu mojej drogiej Krwi. Nie zapominaj, że jesteś 

żertwą mojego Serca”
73

. Wybór Józefy na żertwę wymagał jej współuczestnictwa w 

Jezusowej  Męce, toteż doświadczała  

w swojej duszy i ciele cierpienia ponad ludzką miarę. Pokutując za grzeszników 

przyjmowała kary należne konkretnym grzesznikom. Dla podtrzymania Józefy po 

dniach wielkich prób, zjawiała się Maryja, wnosząc w jej serce pokój. ,,Nie lękaj się 

cierpienia. Gdybyś wiedziała, ile dusz zbliżyło się do Jego Serca w czasie twoich 

zmagań z pokusami”
74

. Czas odpoczynku był dla Józefy rzadki i krótki. Jezus nie 

przestanie przypominać Józefie o duszach. To ważne i szczególne zadanie w życiu 

Józefy ma zajmować naczelne miejsce, dlatego Pan będzie jej powtarzał: 

,,Największa nagroda, jaką mogę dać jakiejś duszy, to wezwać ją, by stała się żertwą 

mej miłości i miłosierdzia czyniąc ją podobną do Mnie, będącego Boską Ofiarą za 

grzeszników”
75

.  

Mimo to w sercu Józefy budzi się wiele wątpliwości, pokus. Nie prosi Jezusa o 

uwolnienie od bólu, ale by umiała wytrwać. Po wyjaśnieniu, dlaczego dopuszcza na 

nią takie katusze, Jezus jeszcze raz daje jej swoje zapewnienie: ,,Nie lękaj się 

cierpienia, gdyż to skarb dla ciebie i dla dusz. Nie lękaj się, gdyż moje Serce jest przy 

tobie”
76

.  Również Maryja dodaje jej odwagi przypominając: ,,Musisz cierpieć za 

dusze, musisz być kuszona, bo, pamiętaj to dobrze: szatan lęka się twej wierności, 

więc odwagi!”
77

.  

W momentach kiedy ból stawał się bardzo trudny do zniesienia, usłyszała słowa 

Jezusa: ,,Nie skarż się na ten ból, bo nic ci go nie złagodzi. To jest udział w moim 

cierpieniu”
78

. Jezus pragnąc, by Józefa ofiarowała się Bogu Ojcu jako żertwa dla 
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ratowania dusz, bardzo często będzie o tym jej  przypominał. 

Czas Wielkiego Postu dla wszystkich chrześcijan jest wezwaniem do 

spotęgowania ducha miłości i wynagrodzenia, ale również jest to czas wzmożonego 

działania ducha ciemności. W szczególny sposób doświadczała tego Józefa. Mimo 

cierpienia, które przeszywa jej ciało, idzie odważnie do pracy. Gdy staje się ono 

nazbyt dojmujące, ukrywa się w sypialni, klęka  

i ofiarowuje się Jezusowi, aby razem z Nim cierpieć. Jezus rozmawia z nią  

o rzeczywistości Wielkiego Postu ponawiając  wezwanie: ,,W tych dniach, kiedy 

piekło otwiera się, aby wciągnąć wiele dusz, pragnę byś ofiarowała się Ojcu Memu 

jako żertwa dla ratowania możliwie największej ich liczby”
79

.  

A podczas adoracji przypomina jej: ,,Jutro ofiarujesz memu Ojcu wszystkie swe 

czynności w zjednoczeniu z Krwią rozlaną podczas mej męki. O ile to możliwe, ciesz 

się tym, co będziesz miała do wycierpienia. Nie przestawaj myśleć o duszach, o 

grzesznikach. Tak, Ja pragnę dusz!”
80

.  

 W I-szy piątek lutego 1921, Jezus ukazał się Józefie, a wskazując na swoje 

Serce mówił: ,,We wszystkie piątki, a zwłaszcza w pierwszy każdego miesiąca, 

będziesz przeżywała ze Mną gorycz mego Serca  

i w szczególny sposób będziesz cierpieć katusze mojej Męki”
81

. Józefę opanowuje 

lęk, trwoga. Mówi, że jest najnędzniejszą ze wszystkich, że wiele innych osób 

wykorzystałoby te łaski lepiej. Ośmiela się więc prosić Jezusa  

o litość, aby pozostawił ją bez żadnych nadzwyczajności. Jezus znając serce 

człowieka wie, że te obawy Józefy są dowodem pokornej nieufności wobec siebie, a 

taka postawa podoba się Jego Sercu. Mówi więc do niej: ,,Czego możesz się lękać, 

skoro jesteś w moich rękach? Wierz w dobroć mego Serca  

i  w miłość, jaką mam wobec ciebie”
82

.  

Prowadząc Józefę Jezus mówił jej wielokrotnie o swoich oczekiwaniach 

względem jej serca. Przede wszystkim, by ofiarowała Ojcu Niebieskiemu wszystkie 

swe czynności łącząc je z Jego aktami, gdyż On chce działać w niej, i poprzez nią. 
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,,Ja jestem wielką żertwą, ty zaś bardzo maleńką. Ale złączona ze Mną możesz być 

wysłuchana przez mego Ojca”
83

. Po upływie pewnego czasu Józefa dostrzegła w 

sobie pewną zmianę. Początkowo obawiała się wszystkiego, a obecnie pragnie 

cierpienia dla ratowania grzeszników. Jest świadoma, że owej zmiany dokonał w niej 

Jezus. Kiedyś mówił: ,,Serce moje kocha cię i ma upodobanie w twej nędzy. Czy 

wiesz jak możesz Mnie pocieszyć? Miłować Mnie i cierpieć dla dusz, nie 

odmawiając Mi niczego”
84

. Jezus wielokrotnie powtarzał prośbę, by łączyła swoje 

akty z Jego Wolą i ofiarowywała Ojcu Jego Krew. A widząc w niej niepokój, mówił: 

,,Szatan będzie zabiegał z wściekłością, aby cię przywieść do upadku, ale łaska moja 

jest potężniejsza niż cała jego piekielna złość. Zawierz się mojej Matce, oddaj Mi się 

zupełnie, bądź zawsze bardzo pokorna i bardzo prosta wobec twej przełożonej”
85

. 

Józefa musiała pogodzić obcowanie ze światem nadprzyrodzonym 

wzywającym do ofiary, a równocześnie być wierną Regule życia zakonnego  

i konkretnej, codziennej pracy. W czasie dziękczynienia  przyszedł Pan Jezus do niej 

ze skargą, iż wiele dusz obraża Go i zasmuca: ,,Chcę, abyś dzisiaj ofiarowała się jako 

żertwa i aby cała twa istota cierpiała w celu pozyskania Mi dusz. Cierpienie jest 

najlepszym darem, jaki ci mogę przynieść, bo i dla siebie tę drogę wybrałem”
86

. 

 Innym razem przyszedł Jezus z krzyżem. Po chwili ciężar tego niewidzialnego 

krzyża Józefa czuła na swoim ramieniu, przygniatał ją,  

a ból w boku utrudniał oddychanie. Wówczas usłyszała zachętę Jezusa, aby była 

odważna w przyjmowaniu cierpienia. Często wołał o pomoc  

w ratowaniu dusz, chciał by Józefa zajmowała się jedynie Jego chwałą,  

a miejsce jej by było w Jego Sercu. ,,Miłuj i oddaj się bez zastrzeżeń”
87

.  

 

Podsumowując kolejny paragraf i cały niniejszy rozdział można stwierdzić, iż 

narzuca się wręcz uderzająca paralela między życiem Jezusa  

i Józefy: 30 lat życia ukrytego i 3 lata realizacji misji, posłannictwa otrzymanego od 
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Boga. Całe dzieciństwo Józefy przebiegało w klimacie rodzinnego szczęścia, radości 

i miłości. Już podczas rekolekcji przygotowujących do  I Komunii Świętej Józefa po 

raz pierwszy usłyszała głos Jezusa w głębi swej duszy: ,,Chcę, żebyś całkowicie do 

mnie należała”. 

Lata młodości Józefy były trudnym doświadczeniem. Śmierć ojca, bieda, a 

wówczas ona stała się jedyną żywicielką rodziny. Powyższe trudności odsuwały w 

czasie możliwość realizacji jej powołania zakonnego. Nie stanowiło to jednak 

przeszkody, by jeszcze bardziej otwierała się na Boga. Pogłębiał się w niej duch 

modlitwy wewnętrznej, adoracji Najświętszego Sakramentu, poznawania Bożego 

Serca. 30 lat życia  

w rodzinie, w oddaniu Bogu i innym, było dla Józefy dobrym przygotowaniem do 

realizacji późniejszego przesłania Chrystusa. Po przejściu wielu zmagań i 

pokonywaniu przeciwności, Józefa 4 lutego 1920 roku wstąpiła do klasztoru 

Zgromadzenia Sacré Coeur  w San Sebastian, skąd po miesiącu, czyniąc ofiarę z 

Ojczyzny, wyjechała do Francji. Okres jej postulatu i nowicjatu w Poitiers 

przepełniony był wielkimi łaskami i ciężkimi pokusami. Bóg dopuszczał na drodze 

Józefy pewne ingerencje złego ducha, który wprowadzał w jej serce wiele niepokoju, 

pokus dotyczących wahań odnośnie podjęcia drogi życia zakonnego. Nadto 

doświadczała nawet prześladowań fizycznych.  

W życiu Józefy Bóg niczego nie narzucał. Na jej przykładzie jest widoczne jak 

szanuje wolną wolę człowieka. Dając propozycję czekał na przyzwolenie, na osobistą 

decyzję, czyli całkowitą zgodę. Józefa została wybrana przez Jezusa do bycia żertwą 

miłości o wymiarze wynagradzającym [ekspiacyjnym] dla ratowania grzeszników. W 

chwilach trudnych, kiedy sama nie wiedziała jak postąpić, co wybrać, doświadczała 

pomocy od przełożonych, a także bezpośrednio od Jezusa, Maryi oraz Założycielki 

Zgromadzenia, św. Magdaleny Zofii Barat. Pomimo szczególnego Bożego 

prowadzenia i wielkiej gotowości zupełnego oddania się Jezusowi, Józefa nie 

przestała obawiać się wyjątkowości zleconej jej misji. Trzy lata życia zakonnego były 

dla Józefy bolesnym przechodzeniem od całkowitej gotowości zawierzenia Jezusowi, 

którego całym sercem pragnęła, do obawy odnośnie wypełnienia oczekiwań Pana. 



 

 

 

  

 

 


