
  

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

W  NASZEJ  RODZINIE 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

IDŹMY DO JÓZEFA ON NAM DOPOMOŻE 

C Z E R W I E C    2 0 2 1 

 

 



 

Jak poprowadzić CZERWCOWĄ modlitwę rodzinną w 19-tym dniu miesiąca? 

 

Wspólna modlitwa w gronie rodzinnym to znakomity sposób na doświadczenie obecności Boga w naszym 
codziennym życiu. Jest bowiem jakaś niezwykła moc we wspólnej rodzinnej modlitwie. Gdy rodzina modli 
się razem ocean łask przychodzi pod nasz dach.   

PLAN SPOTKANIA może być następujący: 
 

• Zorganizujcie miejsce rodzinnej modlitwy: dobrze, by blisko był  
KRZYŻ oraz OBRAZ Świętego Józefa Kaliskiego lub inny; 

• Zgromadźcie się wspólnie. Niech ojciec lub matka zapali świecę,  
zacznijcie od MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO (np. śpiew) 

• Odmówcie MODLITWĘ DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA  
ZA MĘŻCZYZN 

• Niech jeden z domowników przeczyta ROZWAŻANIE 

• W modlitewnym tonie odmówcie ZAWIERZENIE 

• Każdy z domowników może wypowiedzieć INTENCJE  
a następnie odmawiamy LITANIĘ DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

• Wspólny rodzinny śpiew: Święty Józefie, Patronie nasz,  
módl się za nami. 

• Odmawiamy PSALM MIESIĄCA 

• Zakończcie modlitwą dziękczynną: Chwała Ojcu…  

• Rodzice niech uczynią ZNAK KRZYŻA na czołach dzieci. 
 

  

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ZA MĘŻCZYZN  

   

Święty Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny, powierzamy Twojej opiece nasze rodziny, w sposób szczególny 
mężczyzn: ojców, mężów, synów i braci; wszystkich mężczyzn, z którymi jesteśmy związani. 

Daj im męską odwagę, dzięki której potrafiliby szanować i bronić swoje matki, żony, córki i siostry. Wyproś dla 
nich serca wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, kochali miłością bezinteresowną, 
współczującą i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie w darze. 
Otocz swoją szczególną pieczą mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci troskliwi, opiekuńczy 
i delikatni. Niech dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa. 

Święty Józefie, wejrzyj na ojców, mężów, synów i braci naznaczonych ułomnością, która degraduje ich męską 
siłę i czyni nieodpowiedzialnymi za siebie i powierzonych im bliskich. Niech pokonują pokusę zamykania się 
w sobie, posługiwania się przemocą; niech podejmują wysiłek naprawienia wyrządzonych krzywd. 

Módl się, Wierny Stróżu Świętej Rodziny, za tych mężów i ojców, których miłość rodzinna zgasła i którzy stali 
się obojętni na własne żony i dzieci. 

Nadziejo Chorych, w szczególny sposób polecamy Twojej pieczy rodziny, w których ojcowie, mężowie  
i synowie nadużywają alkoholu, pogrążając się w autodestrukcji. Niech uznają ze skruchą swoją chorobę, niech 
szukają pomocy oraz ludzkiego i Boskiego wsparcia. Wyproś im łaskę pokornej modlitwy, by w tej trudnej 
sytuacji całym sercem zwrócili się do Boga z prośbą o miłosierdzie i pomoc. 

Pociecho Nieszczęśliwych, powierzamy Twojej pieczy mężczyzn żyjących samotnie, rozwiedzionych, tych, 
których porzuciły żony, dzieci, przyjaciele; tych, którzy czują się odrzuceni, skrzywdzeni i rozżaleni. Niech nie 
poddają się pokusie zniechęcenia i rozpaczy; niech podejmują wysiłek odbudowania swego życia, dzięki 
któremu mogliby na nowo stworzyć więzi małżeńskie i rodzinne. 

Troskliwy Obrońco Jezusa i Żywicielu Syna Bożego, powierzaj Twemu przybranemu Synowi młodych 
mężczyzn i chłopców. Wypraszaj im u Niego pragnienie poznawania, miłowania i naśladowania Ciebie, by 
stawali się coraz odważniejsi, mocniejsi duchem, bezinteresowni, wrażliwi na ludzi potrzebujących pomocy. 

Zwierciadło Sprawiedliwości, Wzorze Pracujących, módl się za wszystkich sprawujących władzę. Wypraszaj 
im serca wrażliwe na ubogich i oddane służbie obywatelom, by opierali się pokusie egoizmu oraz żądzy zysku 
i władzy. Niech pragną służyć wszystkim obywatelom; niech nie zawiodą nadziei, jaką ludzie w nich pokładają. 
Swięty Józefie, Patronie Umierających, powierzamy Twojej czujnej pieczy osoby ciężko chore i umierające. 
Powierzamy Ci także naszą śmierć. Spraw, abyśmy naszą śmiercią uwielbili Boga, jak Ty uwielbiłeś Go swoją. 
Obdarz nas tą łaską, byśmy odchodzili z tego świata w objęciach Twojego przybranego Syna, w obecności 
Twojej Oblubienicy Maryi. 

o. Józef Augustyn SJ 
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 Oto ojciec Twój i ja (…) szukaliśmy Ciebie 
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R O Z W A Ż A N I E  

Święty Józef  - Patron dla ojców 
 

Przez wieki Święty Józef pozostawał niejako w ukryciu i cieniu 
życia Kościoła. Działo się tak z wielu względów. Na pewno 
jednym z nich była potrzeba zachowania prawdziwej wiary 
w tożsamość Jezusa Chrystusa. Prawda o dziewiczym poczę-
ciu Syna Bożego pod sercem Maryi na skutek działania Ducha 
Świętego mogłaby być niejako narażona na odrzucenie. I tak 
jak czytamy na kartach Ewangelii mniemano, iż Jezus jest bio-
logicznym synem Józefa z Nazaretu. Stąd Kościół bojąc się za-
fałszowania prawdy o Zbawicielu postawił Świętego Józefa 
nieco z boku i nie nazywał go wprost ojcem Jezusa. 

Cieślę z Nazaretu nazywano zatem Opiekunem Zbawiciela, 
Piastunem, Żywicielem, a jeśli już pojawiało się określenie oj-
ciec, to zawsze z przydomkiem domniemany lub prawny. 
Dziś, kiedy rozwinęła się już na całym świecie józefologia, 
która zajmuje się teologiczną refleksją na osobą i misją Świę-
tego Józefa, możemy nieco śmielej pokazywać Patriarchę 
z Nazaretu jako ojca. W dodatku uprawniają nas do tego źró-
dła biblijne. Sama Maryja po odnalezieniu dwunastoletniego 
Jezusa w świątyni nazywa Józefa wprost ojcem i możemy 
domniemywać, że właśnie tak zwracał się do Patriarchy sam 
Zbawiciel. Ewangelie jednocześnie ukazują czyny Józefa, 
które ten wykonuje posłuszny Bożej woli, które w tradycji 
Izraela były typowe i zarezerwowane dla ojca. Można więc 
powiedzieć, że poza biologicznym przekazaniem życia 
Święty Józef wypełnił wszystkie inne obowiązki, które przy-
sługują ojcu dziecka. Prawdziwe człowieczeństwo Jezusa 
wynikające z tajemnicy Wcielenia domagało się prawdziwie 
ludzkiego ojcostwa, które jest jego potwierdzeniem.  

Współczesne czasy nazywamy epoką kryzysu ojcostwa. Czę-
sto ojcostwo bywa dziś zredukowane do biologicznego spło-
dzenia potomstwa lub co najwyżej do zapewnienia bytu ma-
terialnego. Współcześni mężczyźni, którzy sami nie do-
świadczyli dobrej relacji ze swymi ojcami, nie wiedzą jak być 
ojcem. Nierzadko uciekają w pracoholizm, tłumacząc się 
tym, że spędzają długie godziny w pracy dla dobra swojej ro-
dziny. Wielu ojców jest nieobecnych w domu z powodu de-
legacji, często zagranicznych; łudząc się, że zapewniają 
swoim dzieciom wszystko czego one potrzebują. Rodzina 
potrzebuje przede wszystkim ojca, który jest obecny, który 
ma kontakt z dziećmi, który się angażuje w ich wychowanie. 

O Józefie, Opiekunie 
W Twojej dłoni Zbawcy ręka   

W Sercu Twoim Serce Jego 

W Twej pamięci wiernej, czystej 

Obraz Pana zrodzonego 
 

O, Józefie, Opiekunie  

Pańskiego Wcielenia  

Bądź nam światłem,  

Kościół prowadź 

do czasu spełnienia.    
 

Pan Cię wybrał, zanim Marię 

Sam wybrałeś na Jedyną 

Ciebie dotknął Tajemnicą 

Zrodzonego dla nas Syna 
 

I opiece Twej powierzył 

Skarb bezcenny i ukryty 

w dom przyjąłeś i uczyłeś 

Zrodzonego w Tajemnicy 
 

Dziś, Kościoła Opiekunie 

Jesteś dla nas, ludu Boga 

pracy i świętości wzorem 

My - pójdziemy Twoją drogą... 
 

Ks. Marek Cisowski



Niektórzy z kolei ojcowie z powodu nieumiejętności bycia ojcem próbują ze swymi dziećmi 
nawiązywać relacje kumpelskie. Dzisiejsze ruchy feministyczne idą jednak jeszcze dalej, się-
gając po in vitro, próbują udowodnić światu, że można „mieć” dziecko praktycznie bez ojca 
i ojciec jest właściwie niepotrzebny.  

Niestety to co dzieje się we współczesnym świecie z dziećmi i młodzieżą pokazuje jak bardzo 
współczesnym rodzinom brakuje ojcostwa. Święty Józef, którego Bóg wybrał do wyjątkowej 
i niepowtarzalnej roli ziemskiego ojca dla wcielonego Syna Bożego jest jakże ważną postacią, 
do której winniśmy się dziś zwrócić z ufną modlitwą za mężczyzn i ojców. Nie wystarczy jed-
nak tylko zanosić pobożne modlitwy do Opiekuna Zbawiciela. Patriarcha z Nazaretu był 
przede wszystkim człowiekiem czynu, Mężem sprawiedliwym wypełniającym Bożą wolę. 
Stąd potrzebne jest również dziś podjęcia pracy nad sobą przez mężczyzn i ojców. Dziś jest 
coraz więcej pięknych inicjatyw modlitewnych i formacyjnych, które proponuje się w Kościele 
specjalnie dla mężczyzn i ojców. Żaden mężczyzna, nawet ten, który nie doświadczył dobrego 
ojcostwa w domu rodzinnym, nie może się zwolnić z odpowiedzialności i walki o swoją mę-
ską i ojcowską tożsamość. Nasze zranienia nas nie determinują, ale są zachętą do podjęcia 
trudu pracy nad sobą. Bez Bożej łaski jednak sam nasz trud nie wystarczy.  

W naszym Kaliskiem Obrazie Święty Józef ma twarz niemal identyczną z obliczem Boga Ojca. 
To głęboka prawda o pięknie ukształtowanym ojcostwie na wzór Bożego Ojcostwa. Nie mo-
żemy jednak patrzeć na to w taki sposób jakby tylko Święty Józef w wyjątkowy sposób obda-
rowany i ukształtowany przez Bożą łaskę może być takim ojcem. Ziemski Ojciec Jezusa swoim 
życiem ukazuje nam mężczyznom i ojcom drogę, którą trzeba podjąć, by takim ojcem się stać. 
To przede wszystkim droga walki i słuchanie Bożego Słowa i wypełnianie Bożej woli. Józef mil-
czy, słucha, kontempluje i wprowadza w życie. Pozwala się kształtować Bożemu Słowu. Cieśla 
z Nazaretu walczy też nieustannie z tym wszystkim, co mogłoby zabrudzić jego sprawiedliwe 
i czyste serce. Uczy w ten sposób nas mężczyzn, że życie duchowe jest drogą walki z własnymi 
grzechami, słabościami, egoizmem. Wszystko zaś po to, by stawać się coraz bardziej zdolnym 
do prawdziwej miłości, która jest całkowitym darem z siebie. Niech Święty Józef wyprasza 
współczesnym mężczyznom dar takiego właśnie ojcostwa.  

Ks. Marcin Wiśniewski 
 

ZAWIERZENIE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI  
Święty Józefie, Papież Franciszek nazwał cię 

ojcem umiłowanym przez wszystkich wiernych Kościoła. 
Twoje ojcostwo wyraziło się w tym,  
że „uczyniłeś ze swego życia służbę, 

złożyłeś je w ofierze tajemnicy wcielenia  
i związanej z nią odkupieńczej misji” 

i posłużyłeś się władzą powierzoną Ci przez samego Boga 
w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie,  

ze swego życia, ze swej pracy. 
Ty wpatrując się Oblicze Ojca Niebieskiego  

oraz słuchając z uwagą Jego Słowa 
pozwoliłeś w sobie ukształtować ojcowskie oblicze  

i stałeś się ikoną Boga Ojca. 
Tobie powierzamy wszystkich  

mężczyzn, ojców rodzin, kapłanów, 
wypraszaj im łaskę pięknego dojrzałego ojcostwa. 

Naucz ich rezygnować z siebie po to,  
by być całkowitym darem z siebie 

dla wszystkich powierzonych ich ojcowskiej pieczy. Amen. 
 

  

ŚWIĘTY JÓZEFIE RATUJ NAS W ŻYCIU, W ŚMIERCI, W KAŻDY CZAS 



  

   LITANIA DO ŚWIĘTEGO 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, módl się za nami, 
 Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Opiekunie Odkupiciela, 
Przeczysty stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy obrońco Chrystusa, 
Sługo Chrystusa, 
Sługo zbawienia, 
Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy, 
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Podporo w trudnościach, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie wygnańców, 
Patronie cierpiących, 
Patronie ubogich, 
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 

D: 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 orę-
downictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

P SALM  MI ESI ĄC A   
/z Mądrości Syracha/ 

 
 

 

Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci, 
i tak postępujcie, abyście były zbawione. 
 

Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci, 
a prawa matki nad synami utwierdził. 
 

Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie 
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby 
skarby gromadził. 
 

Kto czci ojca, radość mieć będzie z 
dzieci, a w czasie modlitwy swej  
będzie wysłuchany. 
 

Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, 
a kto posłuszny jest Panu, da 
wytchnienie swej matce: 
jak panom służy tym, co go zrodzili. 
 

Czynem i słowem czcij ojca swego, 
aby spoczęło na tobie jego 
błogosławieństwo. 
 

Albowiem błogosławieństwo ojca 
podpiera domy dzieci, a przekleństwo 
matki wywraca fundamenty. 
 

Chwała dla każdego człowieka  
płynie ze czci ojca, 
a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci. 
 
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, 
nie zasmucaj go w jego życiu. 


