


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  
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Emergency Phone: 708.941.3888 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 23 - POSTRACHU DUCHÓW PIEKIELNYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

W swoim Dzienniczku św. Faustyna pisze o strachu - strachu umierających dusz i własnych 

krótkich chwilach przerażenia. W jednym przypadku Jezus prosi ją, aby pomogła Mu w ratowaniu 

dusz, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego za konających grzeszników. Jak pisze: „Nagle 

znalazłam się w nieznanej chacie, gdzie konał starszy już człowiek w strasznych mękach. Wkoło łoża było mnóstwo 

szatanów i płacząca rodzina. Gdym się zaczęła modlić, rozpierzchły się duchy ciemności z sykiem i odgrażaniem mi; 

dusza ta uspokoiła się i pełna ufności spoczęła w Panu. ”(1798). 

Faktem jest, że św. Faustyna przeżywała chwile grozy. Jezus gani ją w pewnym momencie, 

mówiąc: Czemuż się lękasz i drżysz, kiedy jesteś ze Mną złączona? Nie podoba mi się dusza, kiedy się poddaje próżnym 

strachom, kto się śmie dotknąć ciebie, kiedy jesteś ze Mną? Najmilsza Mi jest dusza ta, która wierzy mocno w dobroć 

Moja i zaufała Mi zupełnie; obdarzam ja Swoim zaufaniem i daje jej wszystko, o co prosi. (453). 

Święta Faustyna w końcu dowiedziała się, do kogo może się zwrócić, aby uspokoić swoje lęki i 

zjednoczyć się z Jezusem. Był to nikt inny, jak przybrany ojciec Jezusa, św. Józef. Słynna Litania do 

św. Józefa określa go jako Postrachem Duchów Piekielnych i nic dziwnego. Z pewnością ten 

człowiek, któremu Bóg powierzył wyjątkową misję troszczenia się i chronienia Świętej Rodziny, był 

obdarzony wystarczającymi łaskami, by wzbudzić strach w siłach ciemności. Demony nie mają szans 

przeciwko św. Józefowi. Święta Faustyna pisze: Święty Józef zażądał,  abym miała do Niego nieustanne 

nabożeństwo.  Sam mi powiedział,  abym odmawiała codziennie  trzy pacierze  i  raz „Pomnij".  Patrzył  się  z  wielką 
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życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie 

odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę (1203).  

Kiedy poczujesz się pokonany/a przez życiowe próby, zwróć się do św. Józefa. On był 

człowiekiem, który w swoim ziemskim życiu nigdy nie ulegał „próżnym lękom”. Pozostawał zawsze 

mocny w wierze, zawsze dostosowany do woli Boga w swoim życiu. Z Nieba “wyrusza w drogę”, aby 

pomóc ci, gdy jakieś siły są poza twoją kontrolą - w tym siły demoniczne - próbują cię zaniepokoić i 

pociągnąć w kierunku rozpaczy i ruiny. 

Pod koniec naszego życia wielu ludzi jest podatnych na rozpacz. Święty Józef, Postrach 

demonów, zdusi taką rozpacz i wszystko, co stoi w opozycji do nadziei zmartwychwstałego 

Chrystusa. Z Nieba ten pokorny, spokojny człowiek pełen Mocy Bożej, zaprowadzi nas do pokoju w 

Jezusie. 

Święty Józefie, Postrach duchów piekielnych, chroń nas.

Medytacja: Napisz werset z Izajasza 41, 10 i umieść go w miejscu, które będzie codziennym przypomnieniem, 

abyś zaprosił św. Józefa do modlitwy za ciebie w czasach głębokiego strachu, abyś nie rozpaczał, ale UFAŁ BOGU!!!

„Nie lękaj się,  bo Ja jestem z tobą;  nie trwóż  się,  bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię,  jeszcze i wspomagam, 

podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą ” (Izajasz 41, 10). 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 24 - OPIEKUNIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Św. Józef prawdopodobnie nie widział siebie jako centralnej postaci w historii zbawienia i 

nadania mu tytułu „Opiekuna Świętego Kościoła”. Ponieważ jednak z wiarą odpowiedział, aby 

chronić i zapewnić dobrobyt Świętej Rodzinie, Kościół Katolicki naucza, że Bóg powołał go, aby 

chronił i opiekował się Ciałem Chrystusa, którym jest Kościół. 

W 1870 r. Papież Leon XIII tak wyjaśnił tytuł św. Józefa: „Jest więc stosowne i najbardziej właściwe 

godności Józefa, że w ten sam sposób, w jaki niegdyś nieustannie czuwał nad rodziną z Nazaretu, tak teraz chroni  i 

broni swym niebiańskim wsparciem Kościoła Chrystusowego”.  

Ten tytuł pokazuje, jak ten prosty, sprawiedliwy i dobry człowiek nadal chroni i wstawia się za 

nami jako członkami Kościoła. Był człowiekiem wiary i czynu. Ani jedno jego słowo nie jest zapisane 

w całym Piśmie Świętym, ale jego cichy przykład może zainspirować nas do zachowania wierności i 

pilności w wypełnianiu naszych obowiązków w Kościele i w naszych rodzinach.  

Święty Józef jest wspaniałym orędownikiem kapłanów. Kapłaństwo może być przytłaczające, 

biorąc pod uwagę wszystkie trudności i wyzwania duszpasterskie. Także św. Józef miał wiele 

trudności. Najwyraźniej został do tego powołany, a Bóg dał mu łaskę, aby to uczynił. Bóg daje taką 

samą łaskę swoim kapłanom. Pełnienie roli pasterza wymaga sprostania nieoczekiwanym próbom, 
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które wystawią na próbę różne umiejętności, ale Bóg nie oczekuje, że sami sprostamy tym próbom. 

Chce, abyśmy polegali na Jego łasce za wstawiennictwem duchowego ojca - św. Józefa. 

Święty  Józefie,  Opiekunie  Kościoła  Świętego,  módl  się  za  Ojca  Świętego,  wszystkich  biskupów,  kapłanów  i 

diakonów, aby odnowili  swoje powołanie i  pokornie oraz wiernie wypełniali  swoją  misję.  Módl się  za wszystkich 

przywódców, aby mieli serce służebne i polegali na mądrości Bożej przy podejmowaniu decyzji. Módl się za wszystkich 

świeckich członków Kościoła, aby wypełniali swoje chrzcielne powołanie do niesienia Ewangelii Jezusa Chrystusa w 

każdy zakątek świata.

Medytacja: Módl się za kapłana, który był ważną częścią Twojej (i Twojej rodziny) drogi wiary. Módl się za 

niego  po  imieniu,  dziękując  Bogu za  jego  powołanie  i  rolę  w Twoim życiu  wiary.  Proś  św. Józefa  i  Maryję,  aby 

wstawiali się za wszystkimi kapłanami, o ich wytrwałość i wierność, a Trójcę Świętą, aby utwierdzała ich w świętości 

darami Ducha Świętego.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 25 - STRÓŻU TAJEMNICY BOGA 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Niech  będzie  błogosławiony  Bóg  i  Ojciec  Pana  naszego  Jezusa  Chrystusa,  On  napełnił  nas  wszelkim 

błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 

świata, abyśmy byli święci i  nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył  nas dla siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w 

Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew -  odpuszczenie występków,  według bogactwa Jego łaski. 
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Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli 

według swego postanowienia,  które przedtem w Nim powziął  dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo 

zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. (Ef 1, 3-10) 

Pierwszy rozdział Listu do Efezjan zapowiada „tajemnicę” woli Bożej - to znaczy Boży plan 

zbawienia, który był utrzymywany w tajemnicy w przeszłości (Stare Przymierze), ale został objawiony 

w pełni czasu (Nowe Przymierze). Wola Boża jest taka, aby ludzie mieli dostęp do Ojca przez 

Chrystusa-Słowo, które stało się ciałem, w Duchu Świętym i stali się uczestnikami Boskiej natury 

(por. Ef 2, 18; 2 P 1, 4). Razem wraz z Maryją św. Józef jest pierwszym strażnikiem tej Boskiej 

tajemnicy. 

Być opiekunem to być obrońcą oraz stróżem. Błogosławiona Dziewica Maryja przez swoją 

wiarę „chroniła i broniła” Bożego planu odkupienia. Przez całe życie Jezusa była wierna zamysłowi 

Bożemu, zwłaszcza na Kalwarii i podczas Pięćdziesiątnicy. Chociaż ziemskie życie Józefa zakończyło 

się przed zakończeniem tajemnicy Odkupienia, to droga wiary Józefa podążyła w tym samym 

kierunku: została całkowicie zdeterminowana przez tę samą tajemnicę, której był wraz z Maryją 

pierwszym strażnikiem. Wcielenie i Odkupienie stanowią organiczną i nierozerwalną jedność, w 

której „plan  objawienia  jest  realizowany  przez  słowa  i  czyny,  które  są  ze  sobą  nierozerwalnie  związane”. 

(Redemptoris Custos, 6) 

Jako uczniowie Jezusa, my również jesteśmy powołani, aby być strażnikami tajemnicy Boga 

przez naszą wiarę w Boże obietnice i sposób, w jaki żyjemy. Żyjemy w coraz bardziej 

zglobalizowanym świecie, na który duży wpływ mają świeckie światopoglądy i pozabiblijne 

perspektywy. Poglądy te staną się coraz bardziej powszechne, jeśli nie przemówimy w prawdzie, 

nie obalimy fałszywego nauczania i nie staniemy się zwiastunami Ewangelii. Pismo Święte jasno 

mówi o tym, że musimy być przygotowani do przekazywania prawdy Ewangelii, gdy mamy taką 

możliwość ― i czynić to z miłością. 
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Święty Józefie, Stróżu Tajemnicy Bożej, módl się za mnie, abym wykonał swoją część, by strzec i bronić tajemnicy 

Odkupienia i głosić ją tym, których Chrystus przede mną stawia.

Medytacja: Czy potrafisz zauważyć fałszywe nauki dzisiejszego zsekularyzowanego świata, które odciągają nas 

od prawd Bożych? Znajdź jedną z nich, która być może wkradła się do twojego myślenia lub myśli członka rodziny. 

Poproś  o mądrość,  aby spojrzeć  na nowo oczami wiary, szukaj solidnego źródła katolickiego, wyposaż  się  w wierną 

odpowiedź, by mówić prawdę z miłością.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 26 - PATRONIE RZEMIEŚLNIKÓW 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Aby utrzymać rodzinę, św. Józef pracował jako stolarz. Oryginalnym słowem w Ewangelii jest 

tekton, które oznacza „rzemieślnika”, co sugeruje, że mógł być zarówno budowniczym domów, jak i 

stolarzem. Św. Józef dał przykład wszystkim, którzy muszą zarabiać na chleb pracą swoich rąk, co 

jest istotnym elementem ludzkości; dlatego jest głównym patronem świata pracy.  

Św. Józef jest również nazywany patronem rzemieślników. To piękny tytuł, który przypomina 

nam, że św. Józef był w pełni człowiekiem - utalentowanym, pracowitym, dbającym o piękno i 

jakość. Podczas naszego chrztu, Bóg daje nam dary duchowe (charyzmaty), które są szczególnymi 

zdolnościami, które pozwalają nam być kanałami Bożej miłości i obecności w świecie. 
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Niektórym nadaje się charyzmat rzemieślniczy, który umożliwia jednostce bycie skutecznym 

kanałem łaski Bożej dla innych poprzez pracę artystyczną lub twórczą, która upiększa i/lub 

porządkuje świat fizyczny. Jest całkiem możliwe, że św. Józef miał charyzmat rzemieślniczy.  

Dzisiaj Bóg nadal daje Ciału Chrystusa różnorodne dary, dzięki którym może nadal ujawniać 

swoją obecność w świecie. Ci z nas, którzy mają dar rzemiosła, mają specjalnego orędownika w św. 

Józefie. Św. Józef może ci pomóc wychwalać Boga, wykonując swój zawód uczciwie i umiejętnie. 

Odmówmy modlitwę św.Józefa za robotników w intencji stolarzy, artystów i rzemieślników: 

Józefie, dziełem twoich rąk

i pot z czoła,

wspierałeś Jezusa i Maryję,

i miałeś Syna Bożego jako współpracownika.

Naucz mnie pracować tak, jak ty,

z cierpliwością i wytrwałością, dla Boga i

dla tych, których Bóg dał mi, by ich wspierać.

Naucz mnie widzieć w moich współpracowników

Chrystusa, który pragnie w nich być,

abym zawsze był miłosierny i wyrozumiały

wobec wszystkich.

Pozwól mi spojrzeć na pracę oczami wiary,

tak żebym ją rozpoznał mój udział w twórczej działalności Boga

i w dziele naszego odkupienia w Chrystusie,

bym był powodem do dumy dla mojej rodziny.

Kiedy jest przyjemnie i dobrze,

przypomnij mi, żebym dziękował Bogu za to.

A kiedy to jest uciążliwe,

naucz mnie ofiarować to Bogu,
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jako zadośćuczynienie za moje grzechy

i grzechy świata.

Medytacja: Jakie  są  charyzmaty lub dary duchowe,  które  dał  ci  Bóg?  Zastanów się,  jak ich  używasz,  aby 

wprowadzić  piękno  do  swojego  świata.  Czy  jest  jakiś  sposób,  w jaki  mógłbyś  wykorzystać  swoje  dary,  aby  lepiej 

ukazywać Bożą miłość i obecność? Proś o łaskę i sposobność, aby to zrobić.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 27 - PATRONIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SPOŁECZNEJ 

 
Modlitwy codzienne: 

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

Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości, rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i 
biednych! (Prz 31, 8-9)

Święty Józef nazywany jest Patronem Sprawiedliwości Społecznej, ze względu na swoją 

sprawiedliwość. Przestrzegał wszystkich praw, które pochodziły od Boga. Uczynił sprawiedliwość 

praktycznym sposobem przeżywania miłości wobec bliźnich. Wypełnił swoje powołanie, ponieważ 

był człowiekiem sprawiedliwości. Św. Józef był uczciwy wobec swoich towarzyszy, członków rodziny 

i społeczeństwa. Bóg prowadził go w rozróżnianiu tego, co jest dobre, a co złe, i zawsze stawał po 

stronie dobra.  
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Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani do naśladowania św. Józefa i do działania na rzecz 

sprawiedliwości społecznej. Nasze rodziny są punktem wyjścia i centrum powołania do 

sprawiedliwości. To, jak traktujemy naszych rodziców, małżonków i dzieci, jest odzwierciedleniem 

naszego zaangażowania na rzecz miłości i sprawiedliwości Chrystusa. Pokazujemy nasze oddanie 

Ewangelii poprzez to, jak korzystamy z czasu nam danego oraz czy nasze życie rodzinne obejmuje 

etykę miłości, służby i działania na rzecz sprawiedliwości. W świecie biznesu właściciele firm, 

menedżerowie i inwestorzy stoją przed ważnymi sposobami poszukiwania sprawiedliwości i 

dążenia do pokoju. Odpowiedzialność etyczna to nie tylko unikanie zła, ale czynienie dobra, 

zwłaszcza wobec słabych i bezbronnych. Decyzje dotyczące wykorzystania kapitału mają 

konsekwencje moralne: czy tworzą i utrzymują wysokiej jakości miejsca pracy za wynagrodzenie 

zapewniające utrzymanie? Czy rozwijają społeczność poprzez towary i usługi, które dostarczają? 

Czy polityka i decyzje odzwierciedlają szacunek dla życia i godności człowieka? Czy promują pokój 

i chronią Boże stworzenie? Jako KATOLICY mamy szczególny obowiązek, aby chronić ludzkie życie 

i godność oraz stanąć po stronie biednych i bezbronnych. Jesteśmy również wezwani do dążenia 

do pokoju i promowania dobra wspólnego. 

Praca na rzecz sprawiedliwości w życiu codziennym nie jest łatwa, ale możemy wzywać 

wstawiennictwa naszego duchowego ojca, św. Józefa, aby pomógł nam żyć naszą wiarą w świecie 

w sposób miły Bogu. 

Święty Józefie, patronie sprawiedliwości społecznej, módl się, abyśmy mieli wizję świata taką, jaką chciałby Bóg: 

świat, w którym słabi są chronieni i nikt nie głoduje; świat, w którym pokój buduje się sprawiedliwie, i sprawiedliwość 

kieruje się miłością. Daj nam natchnienie i odwagę, abyśmy go zbudowali przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Medytacja: Kogo uważam za biednego i bezbronnego w moim życiu? Jak o nich mówić  i odpowiadać  na ich 

potrzeby? Sprawdź, czy żyjesz przekazując konsekwentną etykę życiową, zgodną z Bożym planem sprawiedliwości, z 

chęcią zadośćuczynienia? 
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 28 - PATRONIE NIENARODZONYCH DZIECI 
 

Modlitwy codzienne: 

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

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,  prorokiem 

dla narodów ustanowiłem cię». (Jer 1, 5) 

W dzisiejszych czasach aborcja jest często broniona w ciążach wynikających z nieregularnych 

sytuacji. Chociaż okoliczności są zupełnie inne, św. Józef także ma do czynienia z najbardziej 

nieregularną ze wszystkich ciąż, co pozostawia go w dość niepewnym stanie: jego żona poczęła z 

Ducha Świętego! Dziecko nie jest jego biologicznie ani genetycznie. Nie jest to owoc jego fizycznej 

więzi z żoną. W rzeczywistości jest wezwany, aby wierzyć, że dziecko zostało poczęte nie w wyniku 

fizycznego związku z jakimkolwiek mężczyzną, ale dzięki wyjątkowej i bezpośredniej interwencji 

Boga. Jak mężczyzna może zaakceptować tak przytłaczającą ciążę? Tylko przez wiarę. Jak może 

zaakceptować ojcostwo nad takim dzieckiem, które można nazwać nie jego własnym? Tylko przez 

otwarcie się na wolę Bożą, gotowość czynienia tego, co mówi mu anioł Pański.  

Od Józefa dowiadujemy się, że ojcostwo to znacznie więcej niż zwykłe fizyczne zrodzenie. W 

rzeczywistości Józef, który w ogóle nie przekazuje życia dziecku, jest najlepszym ojcem i wzorem 

dla każdego ojca. Przyjmuje życie w łonie, biorąc z szacunkiem swoją żonę Maryję. Podróżuje z Nią 

do Betlejem, aby zapisać dziecko na spisie ludności. Nadaje dziecku imię z linii Dawida. Broni 

dziecka przed okrutnym atakiem Heroda.  
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Józef został wybrany do roli ojca Syna Bożego, wcielonego w łonie Maryi i wiernie wypełniał tę 

rolę. W ramach jego powszechnego wstawiennictwa, z pewnością w naszych czasach wypada 

nadać mu nowy tytuł „Patrona Nienarodzonych”. Nikt nie może być lepszym obrońcą 

niewinnego, bezradnego życia w łonie matki. Nikt nie jest lepszym wzorem ojcostwa dla rodziców 

dzieci przed urodzeniem. Nikt nie może lepiej pomóc w procesie uzdrawiania i pojednania dla 

tych, którzy smucą się i cierpią z powodu popełnienia grzechu aborcji. Nikt nie jest lepszym 

obrazem dla kobiet, które zostały zranione przez mężczyzn nie chcących zaakceptować ojcostwa 

dziecka poczętego. 

Wzywając wstawiennictwa św. Józefa, patrona nienarodzonych, módlmy się dziś za wszystkie 

przyszłe matki: 

O Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny i wszystkich rodzin, niech Bóg za Twoim wstawiennictwem udzieli 

wszystkim przyszłym matkom łaski pielęgnowania nowego życia w ich łonach. Niech matki i ojcowie zrozumieją, że ich 

dziecko jest darem od Boga i mają odwagę wybrać życie dla swojego dziecka.

Niech  przez  tajemnicę  chrztu  rodzice  i  noworodki  stają  się  dziećmi Bożymi  i  dziedzicami  życia  wiecznego  w 

Chrystusie. Amen.

Medytacja: Znajdź najbliższe centrum poradnictwa pro-life w swoim mieście lub parafii i zapytaj, czy możesz w 

jakiś sposób je wesprzeć. Zapoznaj się z dostępnymi zasobami, aby móc bronić i chronić życie nienarodzone oraz kobiety 

w kryzysie, gdy nadarzy się taka okazja.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 29 - PATRONIE PODRÓŻUJĄCYCH 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Jeden z tytułów św. Józefa jest Patronem Podróżujących, z oczywistych powodów - dużo 

podróżował! Maryja i Józef przebyli około 150 kilometrów z Nazaretu do Betlejem przed 

narodzinami Jezusa Chrystusa. Rodzina przeniosła się do Egiptu po tym, jak we śnie powiedziano 

Józefowi, aby udał się do północnoafrykańskiego kraju, w ucieczce przed rozkazem Heroda 

Wielkiego, który zabijał dzieci w Betlejem i jego okolicach. Dotarli do Egiptu po 65 kilometrowej 

podróży, gdzie mieszkali przez trzy lata, aż do śmierci Heroda. Kiedy Józefowi przyśniło się, że 

powrót do Izraela jest bezpieczny, rodzina udała się do Nazaretu w podróż o długości co najmniej 

170 kilometrów. Po osiedleniu się w Nazarecie Święta Rodzina podróżowała 146 kilometrów do 

Jerozolimy trzy razy w roku na wymagane święta. 

Najprawdopodobniej Święta Rodzina podróżowała pieszo lub na osiołku. Wędrowcy musieli 

nosić ciężkie buty lub sandały, a także nosić namioty, pościel i prowiant. Prędkość chodzenia 

zależała od klimatu, pory roku i terenu, ale ogólnie można było przejść około 30 kilometrów 

dziennie. Podróżowanie zimą było trudniejsze, ponieważ wysokie przełęcze często blokowały śnieg, 

a deszcze w październiku i maju zalewały rzeki, utrudniając ich przekroczenie. Osoby podróżujące 

pieszo próbowałyby podróżować w grupach w celu ochrony przed licznymi rabusiami i dzikimi 

zwierzętami. 
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Dziś możemy powierzyć nasze podróże wstawiennictwu św. Józefa. Ten, który chronił życie 

naszego Zbawiciela, może chronić Twoje życie i życie Twoich bliskich podczas podróży przez życie. 

Święty Józefie, Patronie Podróżujących, chroń moją rodzinę we wszystkich naszych podróżach blisko i daleko.

Medytacja: Przypomnij sobie czas, kiedy byłeś świadomy Bożej ochrony podczas podróży lub wycieczki. Podziel 

się tym świadectwem z bliskimi, aby wzmocnić ich wiarę.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 30 - PATRONIE IMIGRANTÓW 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Święta Rodzina z Nazaretu była rodziną imigrantów. Aby uniknąć prześladowań króla Heroda, 

Józef zabrał Jezusa i Marię na wygnanie do Egiptu, uciekając przed prześladowaniami i przemocą. 

Doświadczył smutku z dala od domu, zmierzył się z trudnościami życia w obcym kraju, w obliczu 

biedy, konieczności nauki innego języka i traktowania go jak outsidera, niepożądanego, a nawet 

przestępcy. Ale w obliczu wszystkich tych trudności Józef zachował spokój i nieskazitelność. Był 

posłuszny Bogu, który dał mu siłę do stawienia czoła wyzwaniom, trudnościom, które pojawiły się, 

gdy szukał bezpieczeństwa i lepszej przyszłości dla Świętej Rodziny.  

W naszych czasach są dosłownie miliony “Józefów”. Są migranci z Ameryki Środkowej, którzy 

pozostawiają małżonków i dzieci, aby znaleźć możliwości na północy; rodziny syryjskie i libańskie 
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odbywające niebezpieczne podróże do Europy, by zostać zamknięte w zatłoczonych obozach; 

prześladowane rodziny uciekają do sąsiedniej krajów, aby znaleźć pomoc i wsparcie. 

Św. Józef jest przykładem silnego zaufania oraz wielkim orędownikiem dla imigrantów. 

Przekazuje to samo przesłanie, które przyniósł mu anioł: Nie lękaj się  (Mt 1, 20). Święty Józef, który 

sam przebył tak niebezpieczną drogę, pokazuje nam, że Bóg będzie kroczył z każdym z nas, 

dokądkolwiek zaprowadzi nas nasza życiowa droga. 

Święty Józefie, patronie imigrantów, wstawiaj się za wszystkimi migrantami i uchodźcami, którzy szukają azylu 

przed uciskiem, ubóstwem, prześladowaniami, przemocą i wojną. Chroń ich i opiekuj się nimi. Pomóż nam bronić tych, 

którzy są zmarginalizowani, nieść pomoc potrzebującym, bronić tych, którzy są biedni lub bezbronni.

Medytacja: Na co mogę się zdecydować, aby chronić swoją rodzinę i szukać dla niej lepszego życia? Dziękuj Bogu 

za sposób, w jaki zapewnił  ci opiekę  nad twoją  rodziną  i poproś  Go, aby zapewnił  tę  samą  drogę  wszystkim ojcom 

szukającym bezpieczeństwa i pokoju dla swoich rodzin.

…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 31 - MOŻNY WSPOMOŻYCIELU 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Przez ostatnie 30 dni zastanawialiśmy się nad różnymi aspektami życia św. Józefa. Miejmy 

nadzieję, że go poznaliśmy i zainspirowało nas jego życie. Wzywaliśmy jego wstawiennictwa w 

16



różnych sytuacjach. Dziś prośmy Go, aby był naszym orędownikiem i jako pierwszy krok w kierunku 

dnia konsekracji ofiarujemy tę modlitwę, aby powierzyć się Jego ojcowskiej opiece. 

Drogi Święty Józefie,

Po Maryi jesteś najpotężniejszą orędownikiem przed Bogiem. 

Jezus pozostaje Tobie posłuszny

i wysłuchuje cię, gdy przekazujesz moje intencje

Z tego powodu szczególnie chcę powierzyć

siebie pod twoją ojcowską opieką, tak jak sam Jezus

zrobił. Chcę ci ofiarować samego siebie. Chcę na zawsze 

powierzyć Tobie wszystkie moje

potrzeby i troski, ufając, że je przyniesiesz,

z Maryją do Twojego Syna, Jezusa.

Drogi Święty Józefie, jako najlepszy z ojców,

wierzę, że Bóg wybrał Ciebie na dziewiczego ojca Jezusa.

Ty wiesz, czego potrzebuję lepiej niż ja sam. 

Błagam Cię o opiekę nade mną, jako twoim dzieckiem. 

Robiąc to, ufam, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, 

aby zmienić moje życie w coś pięknego dla Boga. 

Ufam, że to zrobisz, czuwaj nade mną i prowadź mnie,

błogosław mi i chroń mnie. Ufam, że teraz to zrobisz

troszcząc się o mnie z tą samą miłością i czułością z jaką

troszczyłeś się o Jezusa.

Święty Józefie, Potężny Orędowniku, módl się za mnie i przyjmij moje wszystkie intencje. Amen.

Medytacja: Poświęć dziś trochę czasu na wypisanie swoich osobistych intencji, które przychodzą mi na myśl i 

zakończę  je  słowami:  „…i we wszystkich innych intencjach ukrytych w moim sercu,  św. Józefie,  przynoszę  ci  to  w 

wszystko w moim oddaniu się Tobie”.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 32 - MĘŻU POKOJU I RADOŚCI 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Święty Józef był człowiekiem pokoju i radości. Życie w obecności Syna Bożego i Matki Bożej 

oraz uczestnictwo w Bożym planie zbawienia musiało być niepojętą łaską. Poprzez tę modlitwę do 

św. Józefa przygotujmy się na jutrzejszy dzień konsekracji, prosząc o udział w pokoju i radości, 

których doświadczył w swoim ziemskim życiu, a teraz doświadcza wiecznej błogości nieba. 

Drogi Święty Józefie, wiem, że Biblia nie mówi bezpośrednio o twojej radości, ale jak mogłeś nie być pełen radości? 

Jestem pewien,  że  byłeś.  Żyłeś  w obecności  Jezusa i  Maryi.  Cóż,  Święty  Józefie,  módl  się  za  mnie,  abym również 

znajdował  swoją  radość,  żyjąc w ich obecności. A żyjąc w ich obecności, musiałeś  być  człowiekiem o takim pokoju. 

Święty  Józefie,  módl  się  za  mnie,  abym zachował  swoją  radość  i  nie  ulegał  smutkowi,  lenistwu ani  zniechęceniu. 

Módlcie się też, abym zachował spokój duszy i nie trzymał się złości i goryczy w moim sercu. Pomóż mi być miłosiernym 

dla wszystkich, oferując przebaczenie, abym mógł, tak jak Ty, być człowiekiem prawdziwego pokoju i radości.

Medytacja: Wszystkie swoje najgłębsze zmartwienia, troski i lęki, powierzaj dzisiaj Bogu, prosząc o ten dar 

pokoju i radości Chrystusa, który przewyższa wszelkie trudności i zmagania.
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…w ramionach Józefa… 

DZIEŃ 33 - DZIEŃ KONSEKRACJI 
 

Modlitwy codzienne: 

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

Gratulacje! Zrobiłeś/aś to! Dziś poświęcisz się św. Józefowi. Święta Trójca chce, aby św. Józef był 

bardziej znany i kochany. Zostałeś zaproszony/a do naśladowania cnót i świętości czystego serca 

św. Józefa. Z Józefem u boku, cnoty i świętość wzrosną w twoim życiu. Mając na sobie ojcowski 

płaszcz św. Józefa, będziecie chronieni przed duchową krzywdą. Nie bój się niczego! 

Twój DUCHOWY OJCIEC, jest ojcem Jezusa, mężem Matki Bożej i Postrachem duchów 

piekielnych. 
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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.

A K T  P O Ś W I Ę C E N I A  S I Ę  Ś W .  J Ó Z E F O W I  

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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