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SATURDAY:  4:00 PM  
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 6 - TROSKLIWY OBROŃCO CHRYSTUSA 
 

Modlitwy codzienne: 

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

 Święty Józef nazywany jest gorliwym Obrońcą Chrystusa, ponieważ gdy Chrystus był 

zagrożony i prześladowany nie wahał się ani na chwilę, aby bronić i chronić Jezusa i Maryję.  

Kiedy Herod zagroził, że zabije dzieciątko Jezus, zgodnie ze wskazaniami Boga, posłusznie 

poprowadził Świętą Rodzinę do Egiptu: Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 

«Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, 

aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu (Mt 2, 13-14) 

My także mamy dzisiaj możliwość i obowiązek bronić Chrystusa i Jego Kościoła. Mamy 

Chrystusa w pełni obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia, Ciało, Krew, 

dusza i boskość Chrystusa jest Jego najcenniejszym darem dla nas, który jak dotąd wielu ludzie nie 

rozumie i nie wierzy w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii.  

Czy  my  naprawdę  okazujemy  miłość  i  cześć  Chrystusowi  w  Najświętszym  Sakramencie?  Czy  wiernie 

uczestniczymy we Mszy Świętej i czy przyprowadzamy naszych braci i siostry do Jezusa Eucharystycznego? 

Jako wierni uczniowie Jezusa będziemy krytykowani, znienawidzeni i wyśmiewani przez świat - 

często przez naszą własną rodzinę i przyjaciół. 

Nasze cierpienie może być wielkie, ale nasze świadectwo o Jezusie - ma być większe. 

Postanówmy dziś, że Eucharystia będzie priorytetem w naszym życiu. Niech Jezus przemieni nasze 

serca. Bądźmy Świętym Naczyniem Chrystusa i światłem, które będzie świecić w świecie, który jest 

wypełniony ciemnością. Jeśli mamy być światłem Chrystusa dla innych, potrzeba abym przyjął/ęła 

Chrystusa w Najświętszej Eucharystii z pokorą i oddaniem się. 
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Święty Józefie, Obrońco Chrystusa! Naucz nas, jak gorliwie bronić Chrystusa. Módl się za nas abyśmy byli godni 

kochać i bronić Jezusa, tak jak Go kochałeś i broniłeś. 

Medytacja: Zastanów się nad rzeczywistością i mocą Jezusa, który jest obecny w Najświętszej Eucharystii, a 

zarazem uczyń cotygodniową niedzielną Mszę niepodlegającą negocjacjom dla Twojej rodziny.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 7 - GŁOWO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 

poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (Łk 2, 41.51)  

Jezus, Maryja i Józef tworzą Świętą Rodzinę. Jezus był Bogiem, a Maryja Matką Boga; a jednak 

widzimy z powyższego fragmentu, że święty Józef był głową Świętej Rodziny; przez trzydzieści lat 

Jezus i Maryja składali mu hołd i posłuszeństwo.  

Święty Kościół katolicki naucza poprzez Pismo Święte i Tradycję, że mąż jest głową swojej 

rodziny i ma nadaną przez Boga władzę nad żoną i dzieci. Ten dar władzy nie daje mężowi większej 

godności niż jego żonie. Oboje są równymi członkami przymierza małżeńskiego, czego 

odzwierciedleniem jest stworzenie przez Boga kobiety z boku mężczyzny. Ta kolejność 

odzwierciedla autorytet boskiego porządku między Bogiem, Chrystusem i człowiekiem.  
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Pismo Święte wyraźnie potwierdza, że Bóg wyznaczył mężom odpowiedzialność za duchowe 

przewodnictwo w domu:  

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!  Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo 

mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, 

tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 

siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,  aby osobiście stawić przed sobą Kościół 

jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki,  czy czegoś  podobnego, lecz aby był  święty i  nieskalany.  Mężowie 

powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (Ef 5, 21-28) 

W tym fragmencie św. Paweł wzywa żony, aby dobrowolnie oddały się pod opiekę ich mężów i 

nazywa mężami jako „głowy” rodziny na wzór Chrystusa. 

Biorąc pod uwagę Jezusa jako wzór, może to tylko oznaczać, że mężczyzna powinien podążać 

ścieżką przywódcy-sługi. Mężczyzna umiera dla siebie i priorytetem staję się rodzina, ponad jego 

własne pragnienia. Martwi się o duchowy dobrobyt rodziny. Szuka sposobów, aby pomóc 

wszystkim wzrastać w ich relacji z Bogiem. Zapewnia fizyczne i duchowe wsparcie. On jest gotowy 

do ochrony, ma pomagać i bronić. W dobrych i złych chwilach jest gotów oddać życie, za tych 

którzy zostali mu powierzeni. 

Jezus i Maryja byli zachwyceni zwierzchnictwem świętego Józefa. Jego ojcowski przykład 

pokazuje, że siła, autorytet i zwierzchnictwo mają służyć innym. Rodziny i parafie na całym świecie 

zostaną wzmocnione, jeśli mężowie, ojcowie i kapłani będą naśladowali świętego Józefa.  

Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, pomóż mi pełnić moją rolę Głowy mojego ogniska domowego (lub mojej 

parafii) w pokornej służbie. Módl się za mnie, abym miał łaskę naśladowania ofiarnej miłości Chrystusa i kochać tych, 

których powierzyłeś mojej opiece. 

Medytacja: Pomyśl o jednym sposobie, jak możesz „umierać dla siebie” i postaw na pierwszym miejscu potrzeby 

swojej rodziny (lub potrzeby rodziny parafialnej) ponad własne. Postaraj się to zachować i działać tym, przynajmniej 

przez tydzień.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 8 - NAJSPRAWIEDLIWSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Pismo Święte nadaje Józefowi najwyższy komplement: był on „sprawiedliwym” człowiekiem. 

Mówiąc, że Józef był „sprawiedliwy”, Pismo Święte ukazuje, że był całkowicie otwarty na to, co Bóg 

chciał dla niego zrobić. Stał się święty, otwierając się całkowicie na Boga. Józef był także 

człowiekiem prawym - człowiekiem uczciwym i cnotliwym. Święty Józef jest najwspanialszy i 

najświętszy po samej Matce Najświętszej. 

W rzeczywistości niektórzy Doktorzy Kościoła powiedzieli, że żadnemu ze świętych nie 

udzielono żadnej łaski (z wyjątkiem Maryi), która nie byłaby również dana świętemu Józefowi. 

Cnota sprawiedliwości polega na „dawaniu drugiemu tego, co mu się należy”. Na przykład w 

naszej relacji z Bogiem, jesteśmy Jemu winni wdzięczność za nasze istnienie, wychwalanie za Jego 

dobroć i za wszelkie błogosławieństwo. W naszych relacjach z innymi, oznacza to traktowanie 

członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, parafian i wszystkich ludzi z miłością, 

godnością i szacunkiem. Zapamiętaj co mówi Jezus: Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im 

czyńcie! . (Łk 6, 31) 

Św. Tomasz z Akwinu mówi, że Bóg udziela łaski proporcjonalnej do naszej otwartości i do 

naszego stanu życia. Tak więc, jeśli jesteś mężem i ojcem, otrzymasz łaskę bycia świętym mężem i 
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ojcem. Jeśli jesteś wyświęconym kapłanem, otrzymasz łaskę bycia kapłanem i duchowym ojcem 

swojego ludu. Wyobraź sobie, ile łaski święty Józef otrzymał, jako przybrany ojciec Syna Bożego i 

małżonek Matki Bożej! 

Jednak bycie sprawiedliwym nie dzieje się automatycznie. Potrzeba konkretnego nastawienia i 

sposobu myślenia, by chcieć czynić to, co słuszne i pragnąć otrzymać łaskę Bożą.  

Powinniśmy zadać sobie pytanie: „Czy chcę czynić to, co słuszne w oczach Boga? Czy jestem otwarty/a na 

łaskę  Bożą,  która  przemieni  moje  serce  i  umysł,  aby  mógł  wzrastać  w cnocie  sprawiedliwości?  Czy  chcę  rozwijać 

integralność i charakter świętego Józefa? ”

Święty Józefie, najbardziej sprawiedliwy, módl się, abym wzrastał/a w cnocie sprawiedliwości. Pomóż mi przyjrzeć 

się mojemu życiu, aby zobaczyć, czy naprawdę jestem otwarty na wszystko, czego Bóg ode mnie chce. 

Medytacja: Zdecyduj się być całkowicie prawdomównym w każdej sytuacji, jaką jutro doświadczysz w relacji z 

drugim człowiekiem. 

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 9 - NAJCZYSTSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

W 1998 roku podczas objawienia Edsonowi Glauberowi, brazylijskiemu studentowi, Dziecię 

Jezus powiedziało Edsonowi o najczystszym sercu świętego Józefa.  
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Jezus powiedział: „W tym Sercu, znajdziesz mnie żyjącym, ponieważ jest czyste i święte. Oby wszystkie serca 

mogły być  jak to,  aby mogły być  moim domem na ziemi. Naśladujcie to Serce,  abyście mogli otrzymać  moje łaski i 

błogosławieństwa ”. 

Ile serc przypomina serce świętego Józefa? Pożądanie jest dominującą wadą w sercach wielu 

dzisiejszych mężczyzn. Świat jest pełen niemoralności i pożądania. Te czyny bardzo obrażają Boga, 

rujnują rodziny i wołają do nieba o sprawiedliwość. 

Pismo Święte wyraźnie ostrzega, jak unikać niemoralności:  

Zadajcie  więc  śmierć  temu,  co  jest  przyziemne  w  członkach:  rozpuście,  nieczystości,  lubieżności,  złej  żądzy  i 

chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. (Kol 3: 5) 

Święty Józef jest potężnym orędownikiem w walce o czystość. Jeśli pokusy przeciw czystości 

uderzają twój umysł, serce i duszę, przylgnij do świętego Józefa! Święty Józef potrafi wzmocnić 

cnotę czystości w Twoim sercu i poprowadzi Cię do prawdziwej, cnotliwej miłości Boga i bliźniego.  

Kościół potrzebuje cnotliwych i świętych kapłanów, a świat potrzebuje cnotliwych i świętych 

mężów, którzy kochają swoje żony, jak święty Józef kochał Maryję. Jeśli mężczyźni szanują swoje 

żony, jako święte świątynie, rodziny zostaną odnowione, a zło naszych czasów, które atakuje 

godność osoby ludzkiej zostanie pokonane. 

Święty Józefie, Najczystszy, módl się, abym wzrastał/a w łasce czystości. Pomóż mi zwyciężać nad pożądliwością i 

nad grzechem. Walcz za mnie przeciwko niegodziwości i zasadzkom diabła, pomóż mi znaleźć schronienie w Tobie. 

Medytacja: Szczerze  i  w modlitwie,  konfrontuj  się  i  ujawniaj  wszelkie  pożądliwe myśli  i  działania,  które 

pojawiają  się  dzisiaj albo w ciągu tygodnia,  jakkolwiek byłyby pozorne,  nieszkodliwe, nieznaczące lub nawykowe. 

Pójdź nawet z pokusami do sakramentu pokuty i pojednania. Odwagi! Bóg Cię Kocha!
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 10 - NAJROZTROPNIEJSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

 Roztropność jest matką wszystkich cnót i kluczową cnotą chrześcijańskiej moralności; jest to 

zdolność do wydawania właściwych sądów. Roztropność pomaga nam ustalić nasze prawdziwe 

dobro w każdych okolicznościach. Mądrość i roztropność idą w parze. Mądrość to wiedza 

połączona z praktycznym doświadczeniem niezbędnym do jej wykorzystania skutecznie we 

właściwym czasie lub we właściwej sytuacji. Roztropność to umiejętność działania zgodnie z wiedzą 

i mądrością.  

Księga Przysłów pomaga nam zobaczyć wartość mądrości i rozwagi: Nabądźcie moją naukę - nie 

srebro, raczej wiedzę  -  niż  złoto najczystsze; bo mądrość  cenniejsza od pereł  i żaden klejnot nie jest jej równy». Jam 

Mądrość - Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką (Prz 8, 10-12) 

W każdej sytuacji życiowej święty Józef był wzorem roztropności. Modlił się i czekał na Pana, aby 

objawił mu tajemnice stanu błogosławionego swojej żony. Wychował Boga-Człowieka i w każdej 

sytuacji pozwolił roztropności kierować swoimi działaniami. Za każdym razem Józef znał wolę Boga, 

działał zdecydowanie, szybko i dokładnie. Nie działał ani pochopnie, ani nieśmiało, ale przezornie. 

Prawdziwe życie ma nieskończone możliwości wykorzystania cnoty roztropności. Niektóre czyny 

są z natury rzeczy złe i nigdy nie wolno ich robić. Ale ta lista jest krótka, więc większość życia 

wymaga ostrożnościowej oceny. Módlmy się i prośmy świętego Józefa o wzrost w łasce 

roztropności. 
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Święty Józefie, pomóż  mi wzrastać  w cnocie roztropności.  Poprowadź  mnie do robienia tego, co jest  dobre, bez 

względu na to, jak bardzo będę musiał za to cierpieć.

Medytacja: Czy w moim życiu są teraz takie sytuacje, które wymagają wielkiej mądrości i roztropności, aby 

wiedzieć, co należy zrobić? Jeśli tak, nazwij je i zdecyduj się szukać Bożej mądrości, poprzez radę i modlitwę, aby być 

przygotowanym do działania z rozwagą.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 11 - NAJMĘŻNIEJSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Święty Józef jaśnieje jako wzór odwagi i męstwa. Kiedy anioł powiedział:  «Józefie, synu Dawida, nie 

bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.  (Mt 1, 20), 

był odważnie posłuszny. 

Przemierzył długą drogę do Betlejem w chłodzie i wietrze, ale kiedy tam dotarł,  spotkał się z 

odrzuceniem. Na narodziny Jezusa znalazł schronienie w stajni dla zwierząt. Kilka dni później wstał 

wcześnie, aby uciec do Egiptu, ratując Dzieciątko Jezus przed morderczą groźbą króla Heroda. W 

obliczu tak wielu trudności święty Józef był konsekwentny i z męską odwagą stawiał czoła 

przeszkodom w swoim życiu. 

Kardynalna cnota męstwa wzmacnia wolę i dodaje człowiekowi odwagi na stanowcze 

postanowienie wypełniania woli Bożej, nawet pośród wielkiego cierpienia. Męstwo pomaga nam 
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pokonać wszelkie niebezpieczeństwa, przeszkody i lęki; umożliwia człowiekowi wytrzymania 

wszelkich trudności, które mogą uniemożliwić osiągnięcie jego prawdziwego celu.  

Czego się boisz? Tego, że utracisz zdrowie? Utraty pracy? Zapewnienie dobrobytu dla Twojej rodziny? Czy boisz się 

odrzucenia? Czy nie boisz się mierzyć się z innymi?

Faktem jest, że w Biblii Bóg mówi nam: „Nie lękajcie się!” 365 razy - po jednym na każdy dzień 

roku. Najwyraźniej Bóg wzywa nas, abyśmy Mu zaufali i mieli odwagę:  

Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci». (Pwt 

31, 6)  

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 

ani się lęka!  (J 14, 27) 

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14, 27) 

Łatwo jest być odważnym w dobrych czasach, ale trudno jest być odważnym kiedy czasy są 

ciężkie. Kiedy robi się ciężko, możemy poprosić świętego Józefa o pomoc, by być odważnym. 

Możemy prosić przez jego wstawiennictwo, aby Jezus mógł nas napełnić męstwem i odwagą dzięki 

mocy Ducha Świętego. To od Jezusa Chrystusa, otrzymujemy łaskę i cnoty, abyśmy nie stali się tylko 

synami Jego ziemskiego ojca, ale synami i córkami naszego Ojca w Niebie.  

Święty Józefie,  pomóż  mi Ciebie  naśladować,  by być  odważnym, zwłaszcza w czasach wypełnionych trudem i 

smutkiem. Daj mi odwagę, bym był/a dobrym i wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa w słowie i czynie.

Medytacja: Popatrz na sytuację w swoim życiu, w której potrzebujesz większej odwagi. Poproś o dar odwagi i 

pomoc świętego Józefa w podjęciu dalszych niezbędnych kroków, by stawić czoła wyzwaniom codziennego życia.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 12 - NAJPOSŁUSZNIEJSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Posłuszeństwo wymaga zaufania. Brak zaufania ze strony naszych pierwszych rodziców (Adam i 

Ewa) jest tym, co doprowadziło do grzechu całej ludzkości. W ogrodzie Eden diabeł zaszczepił w 

ich umysłach wątpliwości, co do wiarygodności Boga i oszukał pierwszych rodziców do wejścia w 

nieposłuszeństwo Bogu. Od tamtego czasu ludzkość walczy o zaufanie i posłuszeństwo Bogu. 

W dzisiejszej kulturze posłuszeństwo jest w dużej mierze źle rozumiane. Wiele osób jest zdania, 

że posłuszeństwo ogranicza ich wolność. Dla nich wolność oznacza zdolność robienia, co im się 

podoba, z niewielkimi, jeśli w ogóle, ograniczeniami. W tym przypadku wolność zawsze jest od 

czegoś, ale dla chrześcijanina jest to wolność dla czegoś. Chrześcijańskie oraz biblijne rozumienie 

wolności, to zdolność i umiejętność do posłuszeństwa Bogu.  

Łączenie wolności i posłuszeństwa wydaje się paradoksalne, ale będąc posłusznymi Bogu, 

jesteśmy naprawdę wolni, ponieważ każdy z nas staje się człowiekiem, jakim nas stworzył Bóg. 

Natura, którą dał nam Pan Bóg, jest doskonalona przez wyzwalające posłuszeństwo wiary. 

W świętym Józefie znajdujemy niesamowity wzór posłuszeństwa. Zobacz, jak podąża za Bożym 

przykazaniem danym przez anioła. On, dziedzic tronu króla Dawida, żyje pokornym życiem cieśli. 

Być może widział, że jako narzeczony młodej Maryi, jego przyszłe życie przedstawiało się jako 

swego rodzaju komfort: stała praca, kochająca żona, proste życie. Otrzymuje jednak wezwanie: 

bądź ziemskim ojcem samego Boga. Mógł powiedzieć “nie”, ale zamiast tego słucha anioła, 
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podróżuje do Betlejem i tam zakłada dom po narodzinach Chrystusa. Ponownie słucha anioła i 

ucieka do Egiptu, i początkowo chciał wrócić do Betlejem, ale zmienia swoje plany zgodnie z Bożą 

wolą i wraca do Nazaretu.  

W naszym życiu czasami staramy się manipulować wolą Boga. Mamy tendencję do 

przeciwstawiania naszej woli przeciw Bogu i stawiamy Mu warunki, mówimy czego od Niego 

oczekujemy. Często próbujemy pokrzyżować Jego plany względem nas, ale na szczęście Bóg nadal 

kieruje naszym życiem. Jednak, im dłużej będziemy walczyć z Bożą Opatrznością, tym dłużej zajmie 

nam osiągnięcie prawdziwego szczęścia. Bóg ma plan na nasze życie i słuchanie Go, leży w naszym 

najlepszym interesie. On jest w końcu naszym Bogiem.  

Oddajcie się świętemu Józefowi, aby zostać posłusznymi synami Kościoła. 

Święty  Józefie,  pomóż  mi  badać  moje  życie,  aby odkryć,  co  powstrzymuje mnie  przed zaufaniem i  pełniejszym 

posłuszeństwem Bogu. Módl się za mnie, abym miał /a pokorne serce i bym zawsze oddawał/a się w opiekę Bogu. 

Medytacja: Znajdź  przestrzeń  swojego życia, w której przeciwstawiasz się  posłuszeństwu Bogu. Módl się  do 

świętego Józefa o wzrost zaufania, abyś mógł doświadczyć prawdziwej wolność wynikającej z posłuszeństwa Bogu. 

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 13 - NAJWIERNIEJSZY 
 

Modlitwy codzienne: 

• Modlitwa do Ducha Świętego 
• Litania do św. Józefa  
• Modlitwa Leona XIII 
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Kiedy człowiek ma wiarę, jest w posiadaniu czegoś bezcennego, czegoś, co działa jak 

nieprzenikniony bastion przeciwko cierpieniom i próbom życia. Pomyśl o mężczyźnie prawdziwej 

wiary, którego spotkałeś. Tacy mężczyźni są zbudowani z czegoś nieziemskiego, prawie tak, jakby 

nie żyli według tych samych norm, maksym i wartości, które są dzisiaj najczęściej spotykane wśród 

mężczyzn. Mają postanowienie, które przeczy temu, co większość uważa za rozsądne. Bez względu 

na epokę i okoliczności, człowiek prawdziwej wiary żyje ze swoim kompasem skierowanym 

ku Bogu, pokonując wszelkie przeszkody. 

Wzorem tego rodzaju wiary jest święty Józef. On wiedział, z pewnością wykraczającą poza ludzki 

rozsądek, że głos Boga przemówił do niego, aby wziął Maryję za żonę, i odpowiedział z głęboką 

wiarą. Jego wiara nigdy nie zachwiała się, nawet wśród niepewności i prób, jakie doświadczyła 

Święta Rodzina. Nigdy nie wątpił w boskość Jezusa, ani w Jego moc do pokonania zła. Dla świata 

Jezus wyglądał jak zwykłe dziecko, ale święty Józef wiedział, że jest Bogiem.  

Największym strachem każdego ojca jest niemożność ochrony i utrzymania swoich rodzin. 

Ojcowie muszą zmagać się z niezliczonymi zagrożeniami, które czyhają na ich dzieci w sferze 

duchowej i moralnej. Co będzie w telewizji w domu znajomego, do którego pójdą? Czy ktoś 

pokaże im pornografię na swoim smartfonie? Jakie złośliwe spojrzenia lub wulgarne komentarze 

mogą spotkać ich córki? Na jakie prześladowanie lub presję rówieśników będą narażeni? W wielu 

takich sytuacjach ojcowie nie będą mogli być obecni, aby chronić swoje rodziny.  

Dlatego trzeba nam polegać na dostępnej nam duchowej broni, tej niesamowitej potężnej 

obronie: wstawiennictwo naszego duchowego ojca, świętego Józefa, a także naszych Aniołów 

Stróżów i tych Aniołów danych przez Boga, którzy czuwają nad naszymi rodzinami. Aby dziś 

wychować dziecko na wiernego katolika, trzeba przyjąć odpowiedni poziom wiary: im większe 

niebezpieczeństwo, tym większa wiara jest wymagana. 

Święty Józefie, najwierniejszy, módl się za nas i za nasze rodziny!

Medytacja: Ułóż prostą modlitwę do swojego anioła stróża i poproś Boga, aby pomógł ci być świadomym ich 

obecności, ich duchowej broni i niebiańskiej pomocy. Weź do ręki Biblię i zastanów się nad Listem Św. Pawła do Efezjan 

6, 10-17, („Załóż zbroję Bożą”).
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 14 - ZWIERCIADŁO CIERPLIWOŚCI 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Upokórz się  przed Panem i Jemu zaufaj!  Nie oburzaj się  na tego,  komu się  szczęści w drodze,  na człowieka, co 

obmyśla zasadzki. Zaprzestań  gniewu i porzuć  zapalczywość;  nie oburzaj się:  to wiedzie tylko ku złemu. Złoczyńcy 

bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię (Ps 37: 7-9) 

Cierpliwość jest cnotą, o której mówi się w całej Biblii, w Starym i Nowym Testamencie. 

Cierpliwość jest istotną częścią zaufania Bogu, ponieważ okoliczności naszego życia nie zawsze są 

takie, jakie byśmy chcieli. Jednak cierpliwość jest cnotą, którą wielu ludziom trudno jest ćwiczyć. 

Chcemy, aby rzeczy działy się zgodnie z naszym własnym zamysłem i najlepiej, jak najszybciej. 

Ponadto dzięki dzisiejszemu postępowi technologicznemu prawie wszystko w życiu jest na 

wyciągnięcie ręki. Nasze posiłki, rozrywka, muzyka i kontakty są dla nas natychmiast dostępne. 

Mając tę zdolność, bardzo trudno jest czekać i nabrać cnoty cierpliwości. 

Święty Józef przez całe życie wykazywał heroiczną cierpliwość. Nie żądał poznania pełnego 

planu przedstawionego krok po kroku, przed wybranym przez Boga czasem. Wyobraźmy sobie, jak 

był niespokojny, kiedy nie mógł znaleźć odpowiedniego miejsca na poród dla Maryi. Wyobraźmy 

sobie, co czuł, jak usłyszał, że jego rodzina jest ścigana. Ale jednak On cierpliwie oczekiwał 

objawienia planu Bożego, całkowicie poddając się Bożej Opatrzności.  
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Wszyscy przeżyjemy w życiu wiele doświadczeń, które wystawią na próbę naszą cierpliwość. 

Bóg dopuszcza takie próby, ponieważ chce, abyśmy wzrastali w tej cnocie. Konkretnym obszarem 

twojego życia, w którym możesz przejawiać cnotę cierpliwości, jest okazywanie miłosierdzia innym, 

zwłaszcza gdy znasz ich wady.  

Podczas gdy święty Józef żył z dwoma doskonałymi ludźmi, musiał często spotykać się z ludźmi 

nieprzyjemnymi i trudnymi: pracodawcami, współpracownikami, celnikami, politykami itp.  

Ty także doświadczysz w swoim życiu nieprzyjemnych ludzi. W takich przypadkach naśladuj 

cierpliwość świętego Józefa. Proś Boga o łaskę kochania wszystkich ludzi, którzy pojawią się na 

drodze Twojego życia. 

Święty Józefie, módl się o wzrost we mnie cnoty cierpliwości. Naucz mnie kochać trudnych ludzi w moim życiu, 

pomóż  mi  być  wytrwałym pośród  “burz”,  które  pojawią  na  mojej  życiowej  drodze  i  bym ufał/a,  że  zawsze  masz 

doskonałe wyczucie czasu, by przyjść mi z pomocą.

Medytacja: Poproś Ducha Świętego, aby pokazał Ci osobę lub sytuację, w której możesz wykazać się większą 

cierpliwością. Poproś świętego Józefa, Zwierciadło cierpliwości, aby nauczył cię, jak to praktycznie zrobić.
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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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