


Saint Rosalie Roman Catholic Church 

Mass Times 

SATURDAY:  4:00 PM  

SUNDAY:  9:00 AM Polish / 10:30 AM English / 12:00 PM Polish  

MON - SAT: 7:30 AM  

THURSDAY: 7:00 PM Polish First Thursday  

FRIDAY:  7:00 PM Polish 

Confession Times 

FRIDAY: 6:00 PM to 7:00 PM  

SATURDAY: 3:00 PM to 4:00 PM  

Contact Us 

6750 W Montrose Ave 
Harwood Heights, IL 60706 

Phone 708.867.8817 
Fax 708.867.0774 

e-mail: office@saintrosalie.org 
www.saintrosalie.org 

Office Hours 
Monday  10:00 AM - 12:00 PM 
Tuesday 10:00 AM - 12:00 PM 
Wednesday 10:00 AM - 12:00 PM 
Friday  4:00 PM – 7:00 PM 
Saturday 9:00 AM – 2:00 PM 

Emergency Phone: 708.941.3888 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 1 - PRZESŁAWNY POTOMKU DAWIDA 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 

• Litania do św. Józefa w intencji całego Kościoła Świętego o wierność Ewangelii 

Chrystusowej, o świętość życia wszystkich powołanych do służby w Kościele, o Bożych 

duszpasterzy, za małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież, w obronie życia, za całą ludzkość o 

powrót do Boga i oddalenie wszelkich nieszczęść oraz w intencjach osobistych. 

• Modlitwa Leona XIII 

Prorocy Starego Testamentu zawsze nauczali, że Mesjasz ma wyrosnąć z potomstwo Dawida, 

wielkiego króla-bohatera, na którego Żydzi spoglądali z wielką dumą. Proroctwo zostało po raz 

pierwszy ogłoszone przez proroka Natana samemu królowi Dawidowi: Od czasu kiedy ustanowiłem 

sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci 
zbuduje  dom.  Kiedy wypełnią  się  twoje  dni  i  spoczniesz  obok swych przodków,  wtedy  wzbudzę  po  tobie  potomka 
twojego,  który  wyjdzie  z  twoich  wnętrzności,  i  utwierdzę  jego  królestwo.   On  zbuduje  dom  imieniu  memu,  a  Ja 
utwierdzę tron jego królestwa na wieki (2 Sm 7, 11-13) 

Józef pochodził z królewskiej linii Dawida. Ewangelie Mateusza i Łukasza pokazują ród Józefa 

do króla Dawida. Chociaż Jezus nie jest biologicznym synem Józef, zgodnie z prawem jest Synem 

Józefa i dlatego ma prawo nazywać się jako potomek króla Dawida. Józef jest nazywany „Synem 

Dawida” przez anioła, który polecił mu zabrać Maryję do swojego domu (Mt 1,20). Anioł 

przypomina mu jego królewskie pochodzenie i rolę, jaką Bóg dał mu w przyjściu Mesjasza. Bóg 

daje każdemu z nas udział w swoim planie zbawienia. Urodziłeś/aś się w tym konkretnym czasie 

(Księga Estery 4,14). Zastanów się nad rolą i zadaniem, jakie Bóg dał Tobie i ludziom Tobie 

powierzonym. 
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Święty Józefie, módl się za mną, abym miał/a łaskę pełnienia mojego powołania i troski o ludzi, których Bóg mi 
powierzył.  

Medytacja : Zastanów się nad swoją niesamowitą tożsamością jako ukochanego syna/córki Boga Ojca oraz nad 
tym,  jak pomagasz osobom powierzonym Twojej opiece zbliżyć się do Jezusa.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 2 - ŚWIATŁO PATRIARCHÓW 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 
• Litania do św. Józefa  
• Modlitwa Leona XIII 

Święty Józef nazywany jest Światłością Patriarchów, ponieważ jest jaśniejącym światłem wśród 

poprzedników Chrystusa. Był jednym z wielkich patriarchów w długim szeregu sług Bożych 

(Abraham, Izaak, Jakub, Dawid itd.), którzy czekali na Mesjasza. Wszyscy patriarchowie Starego 

Testamentu zapowiadali ojcowskie światło Boga, jaśniejące przez ojcostwo św. Józefa. 

Święty Józef jest nosicielem światła i pomaga nam przyjąć światło Chrystusa. Przynosi nam 

Jezusa, prawdziwą Światłość Świata, abyśmy mogli być światłem dla innych. 
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Jezus mówi: Wy jesteście światłem świata. Nie może się  ukryć  miasto położone na górze. Nie zapala się  też 

światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze 

światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  (Mt 5,14-16) 

Święty  Józefie,  módl  się  za  mnie,  aby  światło  Chrystusa  oświeciło  moje  życie,  aby  moje  słowa  i  czyny 

wychwalały naszego Ojca w Niebie.

Medytacja:  Pomyśl  o  jednym sposobie,  w jaki  możesz  być  światłem Chrystusa  dla  tych,  których spotykasz  i 

którym służysz dzisiaj w Twoim życiu.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 3 - OBLUBIEŃCZE BOGARODZICY 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 
• Litania do św. Józefa  
• Modlitwa Leona XIII 

W dzień 19-tego marca Kościół obchodzi się Uroczystość Świętego Józefa, ale zawsze czynimy 

to w odniesieniu do tego, że jest On „Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny”. W rzeczywistości 

całe życie świętego Józefa realizuje się przez jego relację do ludzi mu powierzonych. Jest ziemskim 

ojcem Jezusa i mężem Maryi. 
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Ta Uroczystość podkreśla jego wierność i odwagę w wypełnianiu Jego zobowiązania wobec 

każdego z nich. Dzisiaj, niektórzy prezentują swoje zalety za pośrednictwem mediów 

społecznościowych, a patrząc na świętego Józefa, widzimy, że jawi się nam On, jako „człowiek 

solidny”: po prostu robi to, co do Niego należy bez rozgłosu. Jest świetnym kontr-świadkiem 

współczesnych obsesji na punkcie autonomii. Święty Józef jest cichym człowiekiem czynu, a jego 

działania są ukierunkowane na wolę Bożą. Wizja swojego życia, jaką mógł mieć, została radykalnie 

zmieniona tej nocy, kiedy ukazał Mu się anioł we śnie: Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się 

we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło.  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». 

(Mt 1, 20-21) 

Po tej wizji anioła można zauważyć, że kiedy Józef obudził się, zrobił to, co powiedział mu anioł 

(Mt 1: 20-22, 24). Rozważając życie bez Maryi (chcąc ją oddalić od siebie), teraz doświadcza, że 

bycie mężem Maryi i wychowywanie dziecka, (ale nie jego biologicznego), będzie jego 

błogosławioną przyszłością. Jezus jest Synem Bożym i drugą Osobą Trójcy; Maryja jest Matką 

Boga i Matką Kościoła; a Józef jest włączony w relację z nimi.  

Wielkość Józefa polega na jego gotowości, by pozwolić Maryi i Jezusowi być takimi, jakimi 

powinni być w zamyśle Bożym. Józef, podobnie jak Jan Chrzciciel, umniejsza się, aby Oni mogli 

wzrastać. 

Święty Józefie,  módl się  za mną,  abym naśladował/a twoją  bezinteresowność  i  odłożył/a na bok swoje własne 

ambicje i plany, abym otworzył/a się na pełnienie woli Bożej… abyś mógł wzrastać, a ja umniejszał/a się.

Medytacja: Przyjrzyj się sobie…., czy jesteś gotów/a odłożyć na bok swoje własne plany i ambicje i, tak jak św. 

Józef, po cichu starać się najpierw służyć potrzebom innych.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 4 - PRZECZYSTY STRÓŻU DZIEWICY 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 
• Litania do św. Józefa  
• Modlitwa Leona XIII 

Św. Józef był Oblubieńcem Matki Bożej, ale przez cudowną interwencję także Stróżem Jej 

Dziewictwa. Tak jak w Maryi, w cudowny sposób łączą się dwie pozornie rzeczy niezgodne, 

macierzyństwo i dziewictwo; tak też jest w Józefie: jest mężem Maryi i jednocześnie tarczą 

dziewictwa swojej żony. Święty Józef i Maryja żyli w tym, co jest często nazywane „małżeństwem 

józefickim”. Byli naprawdę mężem i żoną, ale nigdy nie wchodzili w relacje seksualne. Oboje 

zostali poświęceni Bogu i poświęcili naturalne dobro dla dobra większego: dla zbawienie dusz.  

Czystość jest ważną cnotą. Żyć w czystości oznacza panowanie nad sobą oraz kontrolowanie 

swojej seksualności. Czystość chroni ludzkie serce i ciało w autentycznym oddaniu się drugiemu 

człowiekowi. Wszyscy ludzie, bez względu na ich życiowe powołanie, są powołani do czystość. 

Św. Józef jest najlepszym przykładem męskiej czystości. W jednym z objawień przekazanym 

przez samego św. Józefa w marcu 1958 r., On sam mówi: „Niech Ojcowie również naśladują moją wielką 

czystość życia i głęboki szacunek, jakimi darzę moją Niepokalaną małżonkę. Niech będą przykładem dla swoich dzieci i 

bliźnich, nie robiąc niczego, co mogłoby wywołać zgorszenie wśród ludu Bożego ”.  

Św. Józef był żonaty z piękną kobietą i traktował ją z szacunkiem, godnością i czcią. Gdyby dziś 

mężczyźni bardziej przypominali św. Józefa - opiekunów i obrońców piękna, zamiast 

nadużywających kobiecej głębi i tajemnicy - ten świat byłby o wiele piękniejszy! 
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Podczas gdy niektórzy mężczyźni są powołani do celibatu konsekrowanego, większość 

mężczyzn jest powołana do małżeństwa. 

Potrzebne są oba powołania. Bez małżeństwa nie ma dzieci. Bez kapłanów, nie ma 

sakramentów. Żonaci mężczyźni powinni być cnotliwi w małżeństwie; kapłani i biskupi powinni 

zachować czystość w swoim kapłaństwie. Bóg chce, aby wszyscy mężczyźni wzorowali się na 

czystości i oddaniu św. Józefa. 

Święty  Józefie,  w świecie  zaślepionym przez  nieczystość,  pomóż  mi  oprzeć  się  pokusom i  panować  nad swoimi 

namiętnościami. Módl się za mnie, abym moje powołanie życiowe przeżywał/a w czystości i świętości.

Medytacja: Podejmij dziś trud zdecydowanego stawienia czoła nieczystym myślom, słowom i czynom i zastąp je 

cnotą czystości z pomocą św. Józefa.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 5 - ŻYWICIELU SYNA BOŻEGO 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 
• Litania do św. Józefa  
• Modlitwa Leona XIII 

Nadanie imienia dziecku zgodnie ze starożytnymi żydowskim zwyczajem było obowiązkiem 

prawnym ojca. Jezus nie miał ziemskiego ojca; dlatego też należało to do Jego Ojca Niebieskiego, 
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by nadać Mu imię. Tak więc Bóg Ojciec przekazał to prawo Józefowi, by nadać Mu imię Jezus (Mt 1, 

21). Czyniąc to, Bóg Ojciec powierzył Józefowi ojcowską opiekę nad Jego Jednorodzonym Synem. 

Ojcostwo św. Józefa jest tajemnicą, która zasługuje na głęboką refleksję. Możemy zobaczyć 

rozmowę anioła z Józefem, jako odpowiednik Zwiastowania Archanioła Gabriela wobec Maryi. 

Józef, podobnie jak Maryja, został powołany i wpisany do swojej roli w historii zbawienia. 

Ponadto rola św. Józefa w historii zbawienia sięga czasów nam współczesnych. 

W jednym z objawień, św.Józef mówi: „Błogosławione  jest  całe  ojcostwo  we  Mnie,  którego  Ojciec 

Przedwieczny wybrał jako swojego przedstawiciela na ziemi, Dziewiczego-Ojca własnego Boskiego Syna. Przeze mnie, 

Ojciec  Niebieski  pobłogosławił  ojcostwo i  On przeze mnie trwa i  będzie to robić  do końca czasów. Moje duchowe 

ojcostwo rozciąga się  na wszystkie  dzieci  Boże  i  razem z moją  Dziewiczą  Małżonką,  czuwam nad nimi z  wielką 

miłością i troską”. 

W swoim ziemskim życiu święty Józef uczestniczył w wielu wydarzeniach, których nie rozumiał. 

Jego życie wymagało wielu zwrotów akcji, a on nieustannie uczestniczył w okolicznościach, które 

wymagały okazywania bezwzględnego, heroicznego zaufania Bogu. Ziemskie ojcostwo (czy to 

biologiczne, czy duchowe) również wymaga heroicznego zaufania Bogu. Życie jest pełne 

okoliczności, na które nie mamy wpływu. Jednak współcześni ojcowie mogą czerpać pociechę z 

miłości i duchowego ojcostwa świętego Józefa. Tak jak On zajął się Jezusem na ziemi, zaopiekuje 

się Tobą także podczas Twojej ziemskiej pielgrzymki. 

Święty Józefie, módl się  za mnie, abym ufał  planom Bożym względem mnie i mojej rodziny, zwłaszcza w tych 

trudnych czasach. Czuwaj nad moim życiem i bądź moim opiekunem i obrońcą w świecie pełnym niepewności.

Medytacja: Poproś  św. Józefa o jego duchowe ojcostwo i łaskę  naśladowania jego całkowitego zaufania Panu 

Boga w obecnym i nieprzewidywalnym zmaganiu się o dobro Twojej rodziny (lub rodziny parafialnej). 
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MODLITWY DO ODMAWIANIA CODZIENNIE W CZASIE PRZYGOTOWANIA 

Modlitwa do Ducha Świętego  

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i

wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas,

i oczyść nas z wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

 Litania do św. Józefa 

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.

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, —
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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.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: 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.

Modlitwa papieża Leona XIII 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 

Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. 

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, 

którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus 

nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od 

nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło 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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