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Wstęp

Trudno o słowa lepszej zachęty do wier-
nego nabożeństwa do św. Józefa od tych, 
które pozostawiła nam św. Teresa Wielka, 
doktor Kościoła: „Obrałam sobie za orę-
downika i patrona chwalebnego św. Józefa, 
usilnie jemu się polecając... Temu chwaleb-
nemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego 
doświadczenia, Pan dał władzę wspomaga-
nia nas we wszystkich naszych potrzebach. 
Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak 
był mu poddany na ziemi jako opiekunowi 
i mniemanemu ojcu swemu, który miał pra-
wo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni 
wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Pragnę-
łabym wszystkich pociągnąć do pobożnej 
czci tego chwalebnego Świętego, wiedząc 
z długoletniego doświadczenia, jak wielkie 
dobra on jest mocen wyjednać nam u Boga. 
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Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto 
by prawdziwe miał do niego nabożeństwo 
i szczególną mu cześć oddawał, a nie osią-
gnął coraz większych korzyści w cnocie, bo 
on w sposób dziwnie skuteczny wspomaga 
każdą duszę, która mu się poleca. Od wie-
lu lat już, o ile pamiętam, co roku w dzień 
święta jego, proszę go o jakąś łaskę i za-
wsze ją otrzymuję, a jeśli prośba moja jest 
w czym niewłaściwa, on ją zawsze sprostuje 
dla większego dobra mego. Proszę tylko dla 
miłości Boga każdego, kto by mi nie wierzył, 
niech spróbuje, a z własnego doświadczenia 
się przekona, jak dobra i pożyteczna to rzecz 
polecać się temu chwalebnemu Patriarsze 
i go czcić. Szczególnie dusze oddane modli-
twie wewnętrznej powinny go ustawicznie 
wzywać z ufnością i miłością” 1.

Idąc za przykładem świętych, którzy 
uczynili św. Józefa swoim patronem, zwra-
cajmy się do niego ze wszystkim, co nas tra-
pi, obciąża, wierząc że nas wysłucha i nam 
pomoże. Ufnie powierzajmy się Jego opie-
ce. Rozmawiajmy z Nim jak z przyjacielem. 

1 Św. Teresa od Jezusa, Księga życia 6, 6-8.
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 Prośmy, aby uczył nas zawierzenia Bogu 
i pomógł nam się stać Bożymi ludźmi. On 
prawdziwie roztacza swoje ojcostwo nad 
całym ludem odkupionym Krwią Chrystu-
sa – nad wspólnotami Kościoła, rodzinami 
i nad każdym z osobna. 

Marta Robin, francuska mistyczka, prze-
kazała, że św. Józef stanie się „świętym trze-
ciego tysiąclecia”. Odkryty na nowo przez 
lud Boży, będzie miał wobec niego specjal-
ną misję do spełnienia. Pielęgnujmy więc 
więź ze św. Józefem i pozwólmy, aby on nas 
wychowywał. W cieniu jego troskliwej opie-
ki będziemy zdolni podjąć wyzwania, jakie 
stoją przed nami – chrześcijanami trzeciego 
tysiąclecia.

O szczęśliwy św. Józefie, który tu, na 
ziemi, przebywałeś w tak bliskiej obecności 
Zbawiciela i Jego Niepokalanej Matki, Twej 
Dziewiczej Oblubienicy, módl się za nami 
i opiekuj się nami! Amen.
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MODLITWY 
DO ŚW. JÓZEFA

Dziś także mamy wiele powodów, 
aby tak samo się modlić: „Oddal 
od nas, ukochany Ojcze, wszelką 

zarazę błędów i zepsucia... 
przybądź nam łaskawie z pomocą 

niebiańską w walce z mocami 
ciemności... a jak niegdyś 

uratowałeś Dziecię Jezus od 
niebezpieczeństwa, które groziło 

Jego życiu, tak teraz broń Kościoła 
Bożego od wrogich zasadzek 

i wszelkiej przeciwności”. Dziś też 
mamy nieustanne powody do tego, 
aby św. Józefowi polecać każdego 

człowieka. 
św. Jan Paweł II
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Modlitwa papieża 
Leona XIII

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w na-
szej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Naj-
świętszej Oblubienicy, z ufnością również 
błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która 
Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogaro-
dzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą 
otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus 
Chrystus nabył krwią swoją i swoim potęż-
nym wstawiennictwem, dopomóż nam w na-
szych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu 
Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potom-
stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, uko-
chany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsu-
cia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam 
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce  
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z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowa-
łeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
zagrażało Jego życiu, tak teraz broń świętego 
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od 
wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego 
z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim 
przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli 
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć 
wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. 
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Pomnij...

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Bło-
gosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy 
Opiekunie, św. Józefie, że nigdy nie słysza-
no, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Two-
ją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez 
pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę 
do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przy-
brany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć 
łaskawie i wysłuchać. Amen.
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Akt oddania się 
w opiekę św. Józefowi

Święty Józefie, pragnę oddać się pod Twoją 
opiekę, obierając Cię za mojego szczególne-
go patrona. Pokornie proszę, przyjmij mnie 
do grona swych dzieci. Bądź moim stróżem, 
opiekunem, orędownikiem, obrońcą i przyja-
cielem. Naucz mnie kochać dziecięcą miłością 
Niepokalaną Matkę. Prowadź mnie drogą za-
wierzenia Bogu, tak abym doszedł do zjedno-
czenia z Jezusem Chrystusem i wypełnił do 
końca Jego wolę. Ucz mnie przyjmować każdy 
krzyż, jakim Bóg w swej dobroci mnie obdaru-
je. Proszę, strzeż mnie w niebezpieczeństwie, 
ochraniaj od nieprzyjaciół, wspomagaj w wal-
ce z pokusami, zapalaj gorliwością o świętość. 
Oddaję pod Twoją opiekę wszystkich drogich 
mojemu sercu. Przyjdź nam na ratunek w go-
dzinie śmierci i wprowadź do chwały wieczne-
go królestwa. Amen.
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Modlitwa 
za kapłanów

Święty Józefie, przez miłość Twą do Je-
zusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą 
szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich 
kapłanów. Wyjednaj im gorliwość, czystość 
serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęce-
nia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeń-
stwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność 
swego powołania. Święty Józefie, Ty widzisz, 
w jakich trudnościach są słudzy Pana na zie-
mi. Proś zatem Jezusa i Maryję, otaczaj ich 
nieustanną opieką, pomnażając ich zastępy, 
aby nie brakowało robotników na Pańskim 
żniwie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.
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