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Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI powiadomiony o X Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym, który odbędzie się w Kaliszu
w dniach od 27 września do 4 października br., przekazuje na ręce Księdza Biskupa wyrazy duchowej łączności dla wszystkich Uczestników
Kongresu i zapewnia o pamięci w modlitwie.
Ojciec Święty kieruje pod adresem Organizatorów Kongresu słowa
uznania i gratulacji za inicjatywę upamiętnienia 20-tej rocznicy ogłoszenia przez Sługę Bożego Jana Pawła II adhortacji apostolskiej „Redemptoris
Custos”. Z niej wyrasta motto Kongresu: „Święty Józef - patron na nasze
czasy” i tematyka obrad. W czasach podważania chrześcijańskiego modelu rodziny i jej praw, deptania godności życia ludzkiego, eksperymentów w zakresie genetyki, propagowania aborcji, burzenia porządku natury między mężczyzną i kobietą, w dobie kryzysu ojcostwa, w sposób
szczególny kierujemy nasz wzrok ku świętemu Józefowi, opiekunowi
Syna Bożego i Świętej Rodziny.

Sługa Boży Jan Paweł II we wprowadzeniu do wspomnianej adhortacji napisał: „Sądzę, że ponowne rozważenie uczestnictwa Małżonka Maryi w Boskiej tajemnicy pozwoli Kościołowi, podążającemu ku przyszłości wraz
z całą rodziną ludzką, odnajdywać wciąż na nowo swą tożsamość na gruncie tej
odkupieńczej ekonomii, która wiąże się u podstaw z tajemnicą Wcielenia” (n. 1).
W nawiązaniu do tych słów Benedykt XVI życzy, by Kongres Józefologiczny w Kaliszu był kontynuacją i pogłębieniem idei wyrażonej przez
Sługę Bożego, by przyczynił się do zgłębienia tajemnicy Kościoła, w którego misji wobec współczesnego pokolenia św. Józef jest patronem wyjątkowym.
Organizatorom Kongresu oraz wszystkim jego Uczestnikom, Ojciec Święty życzy odważnego poszukiwania prawdy i wnikliwego wpatrywania się w postać św. Józefa: Oblubieńca Bogarodzicy, Troskliwego
Obrońcy Chrystusa, Opiekuna Kościoła Świętego. Za Jego wstawiennictwem uprasza w modlitwie obfitość owoców obrad i spotkań kongresowych, i z serca udziela wszystkim swego Apostolskiego Błogosławieństwa.
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