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D i e c e z j a  O p o l s k a



M O D L I T W Y  D O  W Y B P R U

 
 

1. Modlitwa do św. Józefa z Listu Apostolskiego Patris Corde 

– Papież Franciszek

 
Witaj, Opiekunie Odkupiciela, i Oblubieńcze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas 
na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
 

2.  Modlitwa do św. Józefa o ustanie epidemii koronawirusa 

– Papież Franciszek

 

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju. Oświecaj odpowiedzialnych 
za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się 

o osoby powierzone ich odpowiedzialności. 
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy

poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu 
i dobru fizycznemu braci.

Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy,
pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej 

linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.
Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go

znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.
Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą

modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, 
szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt
 nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, 
kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi. 

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat 
z wszelkiej formy pandemii. Amen.

 

 
10. Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,

 

 
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem 
domu swego.

O. I zarządcą wszystkich 
posiadłości swoich.

 
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw,
abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego
orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 



 

 
4. Modlitwa do św. Józefa – św. Jan Paweł II

Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa 
i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, 

aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania.
Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca

spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka.
Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych,

wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary.
Patronie umierających, naucz sztuki umierania

dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny 
powrót do domu Ojca. 

Postrachu duchów ciemności, oddal grozę 
wojny, zła i nienawiści. 

Opiekunie Kościoła święty, 
Tobie oddaję cały Kościół. Amen.

 
 

5. Modlitwa do św. Józefa – św. Paweł 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.

 

 
6.  Modlitwa do św. Józefa – św. Jan XXIII

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus,
przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie 

swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny
Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie

zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również
przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. 

Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.
Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza 

znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem 
i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, 

że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy
też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach 
i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było

nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. 
Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, 

by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.
 

7.  Modlitwa do św. Józefa za rodziny

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju. Oświecaj odpowiedzialnych 
za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się 

o osoby powierzone ich odpowiedzialności. 
Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich

środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci.
Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy,

pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej 
linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go
znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą
modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, 

szczególnie pamiętaj o najmłodszych.
Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt

 nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.
Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, 

kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.



 

 
8. Akt poświęcenia św. Józefowi Bractwa Świętego Józefa

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy 
mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się 

Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. 
Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram 
Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. 

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą 
drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich 
czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. 

Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana 
i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. 

Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. 
O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, 

odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś 
Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość 

i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym 
wstawiennictwem będę zbawiony. 

Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa 
i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

 
 

9. Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte 
skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, błagamy Ciebie, 
Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie 

grzechów i wstręt do wszelkiego zła. 
Wyproś nam umiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości 

i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej 
i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. 

Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, 
tak i Ty, Patronie, bądź ochroną, pomocą i wybawicielem naszym 

we wszystkich potrzebach, tak duszy, jak i ciała. 
Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, 

broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie maluczkich 
i młodzież. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 
3. Modlitwa z Orędzia na 106. Światowy Dzień Migranta 

i Uchodźcy (27.09.2020 r.) – Papież Franciszek

 

Ojcze, powierzyłeś świętemu Józefowi to, co miałeś najdroższego:
Dzieciątko Jezus i jego Matkę, aby ich chronił przed

niebezpieczeństwami i groźbami nikczemnych.
Daj nam również doświadczyć jego ochrony i pomocy. 

Spraw, aby ten, który doświadczył cierpienia osób 
uciekających z powodu nienawiści możnych, 

pocieszył i chronił wszystkich tych braci i siostry, 
którzy z powodu wojny, ubóstwa i potrzeb opuszczają 

swoje domy i swoją ziemię, aby wyruszyć jako uchodźcy 
w miejsca bezpieczniejsze.

Pomóż im, za jego wstawiennictwem, aby mieli
siłę iść naprzód, pociechę w smutku, męstwo 

w trudnym doświadczeniu.
Daj tym, którzy ich przyjmują, nieco czułości

tego sprawiedliwego i mądrego ojca, który miłował Jezusa 
jak prawdziwego syna i wspierał Maryję w drodze.

Niech ten, który zarabiał na chleb pracą rąk własnych, 
zapewni tym, którym życie odebrało wszystko, 

godność pracy i niezakłócony spokój domu.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, którego święty Józef ocalił, 
uciekając do Egiptu, i przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, 

którą zgodnie z Twoją wolą miłował jako wierny
oblubieniec. Amen.

 
 
 


