2021 ST.-JOZEFJAAR
Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige
van de universele Kerk, heeft paus Franciscus een Jozefjaar afgekondigd .
Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in.
Het wordt op 8 december 2021 afgesloten.
In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat
gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in
moeilijke tijden” kunnen vinden.

Bovenmenselijke zelfgave
“St.-Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in
de heilsgeschiedenis kunnen spelen”, schreef Franciscus. Als Maria’s man en beschermer van Gods
Zoon veranderde St.-Jozef “zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke
zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de Messias die opgroeide in zijn
huis”.

Dienaar van de verlossing
“In elke situatie sprak Jozef zijn eigen ‘fiat’ uit, zoals Maria dat deed bij de Aankondiging door
Gabriël en Jezus in de hof van Olijven”, aldus Franciscus. “Dit alles maakt duidelijk dat Jozef door
God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn
vaderschap.” Op die manier werkte hij mee “aan het grote mysterie van de verlossing en hij is waarlijk
een dienaar van de verlossing”.

Voorbeeld voor alle mannen
Door Jozefs onvoorwaardelijke aanvaarding van Maria en zijn beslissing om “haar goede naam, haar
waardigheid en haar leven” te beschermen, is hij ook een voorbeeld voor alle mannen, voegde de paus
toe. “In onze wereld waar psychologisch, verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen vandaag de dag zo
duidelijk aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een respectvolle en gevoelige man.”

Concrete problemen
Paus Franciscus onderstreepte ook Jozefs “creatieve moed”; niet alleen door in Bethlehem een
onderkomen te zoeken en dat tot een “thuis te maken voor Gods Zoon die in de wereld kwam”, maar
ook door Christus te beschermen tegen de dreiging van koning Herodes. “De Heilige Familie had te
maken met concrete problemen, zoals elke andere familie, zoals zo veel gevluchte broeders en zusters
die vandaag hun leven riskeren om aan pech en honger te ontkomen. In dat opzicht beschouw ik St.Jozef als de bijzondere patroonheilige van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede
gedwongen is zijn vaderland te verlaten. ”Als een timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om
voor zijn gezin te zorgen” is de aardse beschermer van Christus ook een voorbeeld voor arbeiders en
degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin.

Coronacrisis
Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan
Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben,
al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van
medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige
Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus
Franciscus.

19 maart
Op vrijdagavond 19 maart - de jaarlijkse feestdag van St.-Jozef - wordt in onze parochie St.-Jozef
herdacht met een gezongen H. Mis in de St.-Jozefkerk. Wij mogen in onze parochie dankbaar zijn
voor de vele mensen die op de wijze van St.-Jozef op een onopvallende manier dienstbaar zijn aan hun
medemensen. Daaronder zijn ook veel vrijwilligers die sinds jaar en dag klaar staan voor de
geloofsgemeenschap.
Vicaris Woolderink
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