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SATURDAY:  4:00 PM  
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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 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 15 - MIŁOŚNIKU UBÓSTWA 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3) 

Co to znaczy być ubogim w duchu i co oznacza to błogosławieństwo? Bycie ubogim w duchu 

oznacza oderwanie się od rzeczy tego świata. Jezus mówi nam, że ci, którzy są ubodzy w duchu, 

nie są daleko od królestwa niebieskiego. Osoba, która jest oderwana od doczesnych rzeczy, jest 

przede wszystkim bogata duchowo. W tym sensie ubóstwo rozumiane jest jako cnota i to w tym 

kontekście nadajemy św. Józefowi tytuł „Miłośnika ubóstwa”. 

Św. Józef prowadził surowe życie, jako rzemieślnik i pokorny ojciec. Narodziny Chrystusa w 

stajni, ucieczka do Egiptu i jego zaangażowanie w służbę rodzinie, pokazują jego oderwanie się od 

dóbr światowych. Nowy Testament pokazuje nam również, że Rodzina Święta była bardzo uboga. 

Kiedy udali się do Świątyni w Jerozolimie, aby uczestniczyć w żydowskim rytuale oczyszczenia 

“nowej matki”, Józef nie mógł sobie pozwolić nawet na zakup baranka na całopalenie; mógł 

ofiarować tylko dar właściwy dla biednego człowieka, to znaczy dwie synogarlice lub dwa młode 

gołębie. Gdyby Dzieciątko Jezus nie otrzymało złota, kadzidła i mirry od Mędrców z Betlejem, jest 

bardzo prawdopodobne, że Święty Józef nie miałby pieniędzy na zakup żywności i innych 

artykułów pierwszej potrzeby dla swojej rodziny, kiedy podróżowali do Egiptu. Jednak pomimo 
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jego oszczędności finansowych, można sobie tylko wyobrazić, jak niewyobrażalną łaską musiała być 

obecność Matki Bożej i Syna Bożego, by móc uczestniczyć w Bożym planie zbawienia.  

Ci, którzy polegają na doczesnych rzeczach, są skazani na nieszczęście. Prawdziwego szczęścia 

nie można znaleźć w dobrach materialnych, ale w rzeczach Bożych. 

Święty Józefie, Miłośniku ubóstwa, módl się,  abym stał  się  ubogim w duchu. Pomóż  mi oderwać  się  od tego, co 

doczesne i ofiarować swoje życie Opatrzności Bożej.

Medytacja: Poproś  Ducha  Świętego,  aby  pokazał  ci  każdą  dziedzinę  twojego  życia,  w  której  obecne  jest 

niewłaściwe przywiązanie od dóbr światowych, które powstrzymuje cię od dążenia do cnoty ubóstwa i polegania na 

Opatrzności Bożej. Powierz  to Bogu w prostej i pokornej modlitwie.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 16 - WZORZE PRACUJĄCYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

1 maja, był obchodzony w całym świecie komunistycznym jako sposób rzekomego 

uhonorowania roli i znaczenia robotników w krajach marksistowskich. Komunistyczna koncepcja 

pracy, jako niemal sam w sobie cel, była oczywiście bardzo różna od rozumienia chrześcijańskiego i 

aby podkreślić tę różnicę, w 1955 r. Papież Pius XII ustanowił święto św. Józefa Robotnika.  
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Św. Józef przez całe życie pracował jako stolarz. Jego główną motywacją do pracy nie była 

pogoń za bogactwem, czy statusem społecznym, ale chęć służenia Bogu i troska w miłości o 

rodzinę Mu powierzoną. Józef nigdy nie dokonał żadnych cudów; nigdy nie wygłosił żadnych 

ważnych przemówień; nie był osobą publiczną, ale był znany tylko jako skromny stolarz. Józef 

pracował w zapomnieniu, ale mimo to otrzymał ważną rolę w planie Bożym.  

Praca nie jest sama w sobie celem, ani drogą do ziemskich bogacenia się; raczej ma na celu 

uwielbienie Boga i pomoc w przygotowaniu się na wieczność.  

Jak powiedział Jezus: Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie 

włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mt 6, 20-21). 

Bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu, spędzamy wiele godzin pracując. Jeśli 

postrzegamy nasze codzienne zadania jako bezsensowne nieprzyjemności, niewątpliwie staniemy 

się zgorzkniali i nie będziemy pielęgnować żadnych cnót. Wręcz przeciwnie, jeśli zdecydujemy się 

uświęcać się przez naszą pracę, rozwiniemy w sobie autentycznego ducha chrześcijanina. 

Powinniśmy też wystrzegać się nadmiernej pracy. Zdecydowana większość mężczyzn, którzy 

pracują za dużo, robi to z niezdrowych powodów: unikanie domu, zaspokajanie niezaspokojonych 

potrzeb, potrzeba aprobaty itp. Pracoholicy nie przynoszą korzyści sobie, rodzinie ani 

społeczeństwu. Św. Józef jest skutecznym pomocnikiem w osiągnięciu właściwej równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym.  

Pomyśl dzisiaj o tym, że św. Józef był gotów porzucić swoją pracę, kiedy uciekał do Egiptu, aby 

chronić Chrystusa. Czy potrafisz oderwać się od swojej pracy, by “być” dla rodziny? 
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Św. Józef jest także wzorem naśladowania dla tych, którzy pracują dla zbawienia dusz, zwłaszcza 

diakonów, kapłanów, biskupów i zakonników. Dusze konsekrowane mają pilnie i wiernie pracować 

w winnicy Boga. Również ta praca może być trudna i uciążliwa. 

Św.  Józefie,  Wzorze  Pracujących,  pomóż  mi  poznać  Chrystusa  poprzez  sposób,  w  jaki  podchodzę  do  mojej 

wykonywanej pracy. Módl się za mnie, abym pracował/a pilnie i wiernie, i pomóż mi znaleźć czas dla Boga, rodziny i 

odpoczynku.

Medytacja: Poświęć kilka chwil na zbadanie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym i poproś 

Ducha Świętego wraz ze św. Józefem, aby zainspirowali twoje myśli, pragnienia i decyzje, byś odzwierciedlał/a Boże 

priorytety w swojej pracy i obowiązkach. 

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 17 - OZDOBO ŻYCIA RODZINNEGO 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości (Prz 22, 6) 

Powiedzieć, że św. Józef jest “Ozdobą Życia Domowego”, to powiedzieć, że widzimy w Nim 

wspaniały przykład tego, jak człowiek wspaniale przemienia życie domowe. W gospodarstwie 
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domowym panuje pewien blask, a nawet zaszczyt, jeśli jest odpowiednio uporządkowany i kieruje 

się ojcowskim przykładem św. Józefa.  

Dla wielu mężczyzn życie domowe jest sprawą drugorzędną. Większość mężczyzn 

katolików rozumie, że powinni ciężko pracować, aby zapewnić swoim rodzinom materialne 

potrzeby. Jednak katolicy są również odpowiedzialni, wraz ze swoimi żonami, za budowanie 

Kościoła domowego. Termin Kościół domowy odnosi się do rodziny jako najmniejszej grupy 

zgromadzonych wierzących w Chrystusa; jest to Kościół powszechny w mikrokosmosie. Jest to 

dom, w którym życie rodzinne jest całkowicie skoncentrowane na obecności Jezusa Chrystusa, w 

którym rodzice, którzy są uczniami Jezusa, przyjmują swoją rolę wychowawców, aby swoje dzieci 

czynić uczniami Jezusa. Jak ojciec może to zapewnić, skoro większość czasu spędza poza 

domem? Jednym słowem, nie może. Prawdą jest, że wiele miejsc pracy nie przejmuje się zbytnio 

wystarczającą ilością czasu wolnego i czas dla rodziny. Mężowie / ojcowie, którzy utknęli między 

przysłowiowym „młotem a kowadłem”, nie powinni się wstydzić; równowaga między życiem 

zawodowym a prywatnym jest trudna.  

Jednakże, jako uczniowie Chrystusa, nie działamy zwykłymi środkami materialnymi i ziemskimi, 

ale zamiast tego polegamy na łasce Bożej, aby przekształcić nasze życie i bycie dla drugiego 

człowieka - dla rodziny. Idąc za wzorem św. Józefa, widzimy, że możemy znaleźć sposób łącząc 

naszą pracę i życie domowe w jeden, spójny “Boży organizm”. 

Musimy zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, by uświęcić się, jako mężowie i ojcowie, aby 

spędzać więcej czasu z naszymi rodzinami? Czy naprawdę potrzebujemy całej tej przestrzeni 

życiowej? Czy możemy wziąć tańsze wakacje? Czy nasze dzieci nie radzą sobie lepiej, mając mniej 

zabawek, ubrań i rozrywki? W większości przypadków możemy znaleźć sposoby na 

przeorientowanie naszego materialnego patrzenia i powstrzymać się od kosztownych nawyków, 

aby zmaksymalizować naszą obecność dla rodziny. Jeśli jesteśmy uczciwi wobec siebie, możemy 

coraz bardziej poświęcić się dla dobra naszego życia rodzinnego i być bardziej hojni wobec Boga. 
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Święty  Józefie,  Ozdobo Życia Domowego,  sam kiedyś  byłeś  odpowiedzialny za zapewnienie  Jezusowi i  Maryi 

rzeczy  niezbędnych  do  życia.  Spójrz  na  mnie  z  ojcowskim  współczuciem,  abym  miał  łaskę  budowania  Kościoła 

domowego w moim domu i prowadzenia mojej rodziny drogą Bożej Opatrzności.

Medytacja: Zapytaj Boga, jak sobie radzisz z przeznaczaniem czasu, zajęć i środków na budowanie rodziny jako 

Kościoła domowego; omów z żoną to, co usłyszałeś na modlitwie.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 18 - OPIEKUNIE DZIEWIC 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Bóg wzywa nas do głębokiej czystości. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, Pismo 

Święte pełne jest wezwań, aby „Bądźcie święci, jak Ja jestem święty” (Kpł 11, 44) i „Bądźcie 

świętymi, jak święty jest Ojciec wasz w niebie” (Mt 5, 48). Nasz dobry i kochający Bóg dobrze zna 

wyzwanie, jakie stanowi Jego wezwanie, by „być Świętym, tak jak On jest Święty”. Rozumie naszą 

upadłą naturę i wysyła nam obfitość łaski, abyśmy przezwyciężyli pokusy tego przemijającego 

świata. W św. Józefie Bóg daje nam wspaniały przykład osobistej czystości.  
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Nasz Ojciec Niebieski wybrał cnotliwego św. Józefa, aby był strażnikiem czystości Świętej 

Rodziny. Pod wezwaniem „Opiekun Dziewic”, św. Józef daje nam wspaniały przykład wartości 

czystości. Dzięki jego świętemu wstawiennictwu mamy dostęp do wspaniałego kanału łaski, który 

może pomóc w przezwyciężeniu niezliczonych przeszkód w cnotliwym życiu, które napotykają nas 

każdego dnia. 

Ze względu na swoją czystość i powołanie, Józefowi powierzono dalsze posłannictwo strzeżenia 

wybrańców Bożych i rodzin. Ta moc przepływa przez niego teraz jako nagroda za jego doskonałą 

wierność. Wszyscy duchowni i rodziny powinni zwrócić się do tego najpotężniejszego orędownika.  

Podobnie jak są cztery ramiona krzyża, istnieją cztery szczególne obszary czystości, do 

których jesteśmy powołani: ciało, umysł, serce i duch. Przyjęcie wyzwania czystości osobistej jest 

krzyżem, który każdy z nas nosi, ale nie jest krzyżem nierozsądnym ani niemożliwym. Starając się 

przezwyciężać pokusy świata, szukajmy pomocy u św. Józefa. 

Święty Józefie, Stróżu Dziewic, niech z Twoją pomocą żyję, jako uczeń Chrystusa z czystością ciała, umysłu, serca i 

ducha przez wszystkie dni mojego życia.

Medytacja: Znajdź  odpowiedzialnego partnera,  który dołączy do ciebie w modlitwie,  jeśli  są  jakieś  obszary 

czystości, z którymi walczysz o wolność od wszelkich pokus. Zdecyduj się oddać wszelkie pokusy przeciw czystości św. 

Józefowi i Maryi, kiedy tylko się pojawią.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 19 - PODPORO RODZIN 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Św. Józef był “Podporą Świętej Rodziny”. Przez te niewidzialne lata młodości Chrystusa, to Józef 

budował i prowadził rodzinę godną Syna Bożego. Jakimże człowiekiem musiał być Józef, żeby 

zasłużyć na posłuszeństwo naszego Zbawiciela! Przeciętnemu mężczyźnie trudno jest poradzić 

sobie ze stresem związanym z prowadzeniem normalnego domowego ogniska. Jednak jakoś 

święty Józef mógł wytrzymać ten ciężar, a zarazem moc Boga, żyjącego z nim, patrzyła na niego 

oczami Dziecka. Cóż za niesamowita odpowiedzialność! 

W tych czasach strasznego zamieszania w kwestii rodziny i ojcostwa w naszym rozkładającym się 

społeczeństwie spójrzmy na św. Józefa. Wszyscy ludzie muszą starać się pielęgnować pobożne i 

żarliwe oddanie się Jemu. Jak inaczej mamy się spodziewać dobrego prowadzenia naszych rodzin? 

Podczas objawienia św. Marii Efrem, św. Józef powiedział: „Naśladowanie Świętej Rodziny, moje 

dziecko,  cnót,  które praktykowaliśmy w naszym małym domu w Nazarecie,  jest  drogą  dla wszystkich dusz do tego 

pokoju, który pochodzi wyłącznie od Boga i którego nikt inny nie może dać ”. 

Błagaj św. Józefa o łaskę naśladowania go; by mieć świętego opiekuna nad swoją rodziną. To 

jest ogromna odpowiedzialność, ale Bóg powierzył ją tobie.  
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Tak jak sam Chrystus patrzył na Józefa, niosącego ciężkie ładunki drewna na ramionach do 

warsztatu; spójrzmy na człowieka, który pokazał Dzieciątku Jezus, jak nieść Jego nadchodzący 

Krzyż, by otrzymać natchnienie do niesienia naszego krzyża. 

Święty Józefie, Podporo Rodzin, módl się za mną!

Medytacja: Jakie ciężkie krzyże nosisz? Oddaj je Jezusowi. Zaproś członków swojej rodziny, aby zrobili to samo. 

Poświęć trochę czasu, aby ich o to poprosić i pomodlić się z nimi dzisiaj, aby również nauczyli się szukać woli Boga i Jego 

mocy, by nieść swój krzyż. Przyjmij pokój Jezusa!!!. 

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 20 - POCIECHO NIESZCZĘŚLIWYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Pocieszanie nieszczęśliwych, czasami nazywane pocieszaniem cierpiących, jest duchowym 

dziełem miłosierdzia, ponieważ odnosi się do naszej potrzeby wzajemnego wspierania się 

emocjonalnie i duchowo. Miłosierdzie Boże wobec nas jest dane nie tylko dla naszej własnej 

pociechy w utrapieniu, ale także po to, abyśmy mogli okazywać Jego miłosierdzie, pocieszając 

innych:  

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który 

nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, 

której doznajemy od Boga (2 Kor 1, 3-4) 
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Dla tych, którzy z natury nie są współczujący, mówienie prawdy w danej sytuacji jest znacznie 

łatwiejsze, niż okazywanie współczucia. Jeśli jednak mamy być wzorem św. Józefa i ukazać obraz 

Boga w jego najpełniejszym wymiarze, potrzebujemy także okazywać miłosierdzie i pocieszać ludzi 

wokół nas, zwłaszcza nasze rodziny. Pocieszanie cierpiących jest nieodzowną częścią „cechy 

powołania”, w przypadku męża i ojca, a tym bardziej w przypadku kapłana.  

Życie jest pełne smutków. Niezależnie od tego, czy będą to problemy finansowe, trudności 

małżeńskie, zbuntowane dzieci, trudności w związkach, śmierć bliskich, czy tysiące innych 

nieszczęść, wszyscy będziemy doświadczać nieszczęść w życiu. Bóg ofiarowuje swoje miłosierdzie i 

pocieszenie, których potrzebujesz w przypadku każdego cierpienia, które przeżywasz, ale nie 

pozwól, aby ta pociecha skończyła się na tobie. Nie zatrzymuj otrzymanej łaski. Pozwól, by cię to 

rozwijało i sprawiało, żeby lepiej troszczyć się o tych, o których Bóg dał ci możliwość troszczenia się. 

Pamiętaj, że nie musisz iść sam! Niezależnie od sytuacji, pociechą może okazać się św. Józef. 

Dobrze zna trudy życia. Jest życzliwym i kochającym ojcem i może wstawiać się za tobą w 

potrzebie. 

Święty Józefie, Pocieszycielu Nieszczęśliwych, módl się za mnie, abym był miłosierny dla innych, tak jak Bóg był dla 

mnie miłosierny. Pomóż  mi mieć  współczujące serce dla tych, którzy są  mi powierzeni i  mieć  pokorę,  aby otrzymać 

miłosierdzie i współczucie w czasach, gdy jestem cierpiący.

Medytacja: Po nazwaniu krzyży, które ty i twoja rodzina obecnie znosicie, spędź kilka chwil w ciszy, prosząc 

Jezusa, aby dał ci swoje serce pełne współczucia i miłosierdzia, abyś mógł towarzyszyć swoim bliskim, aby zmniejszyć 

ich ciężar.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 21 - NADZIEJO CHORYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Bóg uzdrowił wielu ludzi za wstawiennictwem św. Józefa. W 1847 r., kiedy epidemia tyfusu 

zagroziła miasteczku Ottawa (w Kanadzie), kapelan umieścił w kościele, w którym codziennie 

gromadzili się ludzie, figurę św. Józefa. Choroba szybko ustąpiła. Św. Teresa z Avila została 

cudownie uleczona z okropnej choroby po modlitwie do św. Józefa i aby go uczcić pierwszy 

założony przez nią klasztor otrzymał imię św. Józefa. Święta Teresa z Lisieux zachorowała 

śmiertelnie jako niemowlę, ale po modlitwach matki do św. Józefa, Teresa została uzdrowiona.  

Św. Józef daje nadzieję w czasie choroby. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, jest chory, zwróć się do 

św. Józefa. Podejmijmy modlitwę o wstawiennictwo św. Józefa w intencji chorych: 

Życzliwy Józefie,

Syn Boży złożył swoje życie w Twoje ręce.

Z Maryją Dziewicą, naszą Najświętszą Matką,

dbałeś o Dzieciątko Jezus,

który jest siłą życia w naszym świecie.

Niech Twoje współczucie obejmie naszą kruchość

i przynieś nam, prosimy, pociechę boskiej obecności.

Kochający Święty Józefie,

łączymy się z Tobą w modlitwie, wołając:

Panie Jezu, Synu Boga Żywego,

13



udziel nam łaski uzdrowieniu!

Uczyń nas wrażliwymi na choroby

najbliższych nam osób.

Wspieraj nas w naszych wysiłkach,

troszcz się o naszych chorych braci i siostry.

Daj nam odwagę w walce ze złem.

Pomóż nam znaleźć sens

w wielkim planie Bożym dla ludzkości

ponad chorobami i cierpieniem, które nas zaślepiają.

Niech miłość Boża będzie z nami,

ponieważ nasza jedyna nadzieja jest w Panu.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen!

Święty Józefie, Nadziejo Chorych, módl się za nami!

Medytacja: Odmawiaj różaniec z rodziną lub w ciągu dnia ofiarowujcie każdą dekadę za uzdrowienie tych, 

których znasz, którzy są chorzy na ciele, umyśle lub duchu. Zaproście św. Józefa, aby się z wami modlił. Może zadzwoń 

do bliskiej osoby, która jest chora, i powiedz jej, że się modlisz. 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 22 - PATRONIE UMIERAJĄCYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Śmierć św. Józefa nie jest opisana w Ewangeliach. Wiemy jednak, że nie był obecny podczas 

ukrzyżowania Jezusa, a według tradycji kościelnej, św. Józef najprawdopodobniej zmarł przed 

rozpoczęciem publicznej służby Jezusa. Uważa się, że św. Józef umarł świętą i szczęśliwą 

śmiercią, spoglądając na Jezusa i spoczywając w ramionach Maryi. Cóż za błogosławiona śmierć, 

widzieć i słyszeć Boga przed śmiercią. To był dar dla św. Józefa od jego Syna, który miał “oddać” 

ojca, Jego Ojcu. W ten sposób Chrystus powierzył Józefowi szczególną władzę wstawienniczą za 

wszystkich w chwili śmierci. 

Śmierć św. Józefa jest dla nas wzruszającym i ważnym przykładem. Bóg wyznaczył św. Józefa na 

“Patrona Konających”, ponieważ chce, abyśmy doświadczyli śmierci podobnej do św. Józefa - 

śmierci świętej i szczęśliwej. Śmierć jest częścią życia; ale opuszczenie i pożegnanie z rodziną i 

przyjaciółmi nie jest łatwe. Musimy być jednak przygotowani na śmierć, ponieważ Szatan zawsze 

stara się doprowadzić duszę do rozpaczy i odwrócenia się od naszego kochającego Boga w 

godzinie śmierci. Zapytaj dowolnego kapłana. On powie ci, że duchowa walka toczy się o duszę 

szczególnie w godzinie śmierci. Jednak św. Józef może nam pomóc upiększyć naszą śmierć. 

Przykład jego odejścia zachęca nas, abyśmy nie bali się śmierci, ponieważ “święte moce 

ochronne”, które unosiły się w pobliżu łoża śmierci świętego, obecne są na naszą prośbę, 

zwłaszcza za pomocą łaski, którą daje nam Matka Kościół, w świętym wiatyku (Eucharystii 

udzielanej komuś, kto jest bliski śmierci). 
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Dlatego też, umierając, z pewnością powinniśmy skorzystać, modląc się do św. Józefa, aby 

pomógł nam wejść do wieczności. Ponadto możemy prosić św. Józefa, aby wstawił się za członkiem 

rodziny lub przyjacielem, który może być bliski końca życia. 

O Chwalebny Święty Józefie, oto dziś wybieram Ciebie na mego specjalnego patrona w życiu i w godzinie mojej 

śmierci.  Zachowaj i  pomnażaj we mnie  ducha modlitwy i  gorliwości  w służbie  Bogu.  Oddal  ode mnie  wszelkiego 

rodzaju grzechy. Uproś  mi, aby śmierć  nie przyszła na mnie nieoczekiwanie, ale żebym miał  czas na sakramentalne 

wyznanie grzechów i opłakiwanie ich, z najdoskonalszym zrozumieniem oraz najszczerszą i najdoskonalszą skruchą, 

abym mógł oddać duszę w ręce Jezusa i Maryi. Amen

Medytacja: Życie jest pełne zajęć i często nie zatrzymujemy się, aby kontemplować ostateczne rzeczy, takie jak 

śmierć. Zarezerwuj dziś trochę czasu na kontemplację własnej śmiertelności i śmierci. Zaproś Józefa, Maryję i Trójcę 

Świętą, aby się z Tobą spotkali i pomogli Ci przygotować się w tym życiu, do zjednoczenia się z nimi w wieczności. 
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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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