
  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

W  NASZEJ  RODZINIE 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

IDŹMY DO JÓZEFA  ON NAM DOPOMOŻE 
 

 



 

Jak poprowadzić KWIETNIOWĄ 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) 

• ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 
(niech poprowadzi Tata lub Mama)  

• 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… 

• Odmawiamy Psalm 8 – PSALM MIESIĄCA 

• Zakończcie modlitwą dziękczynną: Chwała Ojcu…  

• Rodzice niech uczynią ZNAK KRZYŻA na czołach dzieci. 
 
  

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 
 
Przewodniczący: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Domownicy: Amen. 
 

P: Przeżywając Rok Świętego Józefa, którego papież 
Franciszek ukazuje nam jako wzór wiary oraz trwając  
z radością w misterium paschalnym pragniemy świado-
mie odnowić w naszym domu chrzcielne przyrzeczenia. 
By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczególne  
oddanie się Świętemu Józefowi i Bożej Rodzicielce, sze-
rzyć Królestwo Chrystusowe, wspomnijmy na wiarę, 
którą otrzymaliśmy na Chrzcie świętym, a którą nasi ro-
dzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu na-
szego Chrztu.  
 

A zatem pytam każdego z Was: 
P:  Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?  
D:  Wyrzekam się. 
P:  Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? 
D:   Wyrzekam się. 
P:   Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 
D:   Wyrzekam się. 
 

P:  A teraz wyznajmy naszą wiarę. Pytam więc: 
P:   Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? 
D:   Wierzę. 
P:   Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy,  
        umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 
D:   Wierzę. 
P:   Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,  
       odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 
D: Wierzę. 
P:   Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą  
       w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. 



 

KWIECIEŃ 
Józef był człowiekiem sprawiedliwym 

/por. Mt 1,19/ 

 

R O Z W A Ż A N I E 

Święty Józef „Mężem Eucharystii” 

Święty Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia 
ostatni rozdział dedykuje Maryi i nazywa ją „Niewiastą Euchary-
stii”. Chcąc zrozumieć głębię tajemnicy Eucharystii należy udać 
się do „szkoły Maryi”. Ona, jak nikt inny, jest związana i prowadzi 
wiernych do Najświętszego Sakramentu. Maryja stała się „Nie-
wiastą Eucharystii” przede wszystkim przez Jej wewnętrzną po-
stawę. Należy podkreślić jej wiarę i bezgraniczne zaufanie słowu 
Bożemu, przyjęcie do swojego łona i zrodzenie Zbawiciela świata, 
i towarzyszenie Jezusowi aż do Jego śmierci, zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia. W Magnificat Maryja wielbi Ojca przez Je-
zusa, w Jezusie i z Jezusem. Wielbi Go we wszystkim, nie pomi-
jając ofiary, którą przez swoje fiat nieustannie składała Bogu.  
To właśnie jest prawdziwa i właściwa postawa eucharystyczna.  

Mając na uwadze relacje św. Józefa z Jezusem i Maryją, jego 
misję w historii zbawienia oraz w historii Kościoła, którego jest pa-
tronem i opiekunem, poprzez Jego wewnętrzną postawę i podej-
mowane działania można go nazwać „mężem Eucharystii”. Oczywi-
ście jest tutaj pewna analogia do nazwania Maryi „Niewiastą Eu-
charystii” i nie możemy we wszystkim postawić znaku równości, to 
jednak ten tytuł św. Józefowi się należy. Jego postawa wewnętrzna, 
która pozwala tak go określić wyraża się w tym, że był on mężem 
wiary i miłości, człowiekiem słowa Bożego, składającym ofiarę ze 
swojego życia, by wypełnić wole Bożą. W końcu jest patronem Ko-
ścioła, który żyje dzięki Eucharystii. Do takiego określenia upoważ-
nia także fakt włączenia imienia św. Józefa do modlitw euchary-
stycznych i wymienianie go zaraz po Maryi.  

Postawa głębokiej wiary i miłości św. Józefa, czynią z niego 
w naturalny sposób męża Eucharystii, mimo że w niej nigdy nie 
uczestniczył. Przyjęcie Eucharystii i uczestnictwo w niej domaga 
się od człowieka wiary i miłości. Tylko wiara pozwala odkryć 
w świecie liturgicznych znaków obecność i działanie całej Trójcy 
Świętej. Również w wierze odkrywa się i przyjmuje zbawcze 
dzieło uobecniane w Eucharystii przez Chrystusa. Wiara każe wi-
dzieć pod postaciami chleba i wina prawdziwe Ciało i Krew Je-
zusa Chrystusa (por. J 6, 53–57). Uczestnictwo w Eucharystii 
przemienia przez wiarę życie człowieka i czyni je eucharystycz-
nym, czyli całkowicie poddanym wypełnieniu woli Ojca. 

Oblubieńcza miłość Józefa do Jezusa i Maryi jeszcze bar-
dziej zbliżają go do Eucharystii, która jest uobecnieniem miłości 
Boga do ludzkości. Miłość Józefa wypływała z Jego wiary. Miłość 
sprawiła, że wziął Maryję jako małżonkę i uznał Jezusa jako swo-
jego syna. Przyjął go, oddając Mu jednocześnie samego siebie. 
Relacja oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła i Kościoła do  
 

 

ŚWIĘTY JÓZEF 
WIERNY UCZESTNIK 

MISTERIUM PASCHALNEGO 

  

 

Rozmowa  

ze Świętym Józefem 
 

Powiedz, co czułeś, Józefie święty  
w godzinę twego zwiastowania,  
kiedy Bóg odebrał Ci wszystko,  
i wszystko dał Ci w zamian. 
 

Jest taka miłość,  
która godzi ogień z wodą,  
i wolność taka, co dla swej woli 
zamyka drogę. 
 

Jest taka radość,  
która pulsuje milczeniem,  
i pewność taka,  
co się upewnia nierozumieniem. 

 

Powiedz, co czułeś, Józefie święty  
gdy uszy twe ciągle słyszały,  
jak synem cieśli był nazywany  
Król Chwały nieskończonej. 
 

Powiedz, co czułeś, Józefie święty, 
gdyś siadał wraz z Miriam przy stole  
i zwykłym chlebem Jezusa karmił  
- Chleb Żywy wszech pokoleń. 

 

/s. Bożena Anna Flak CSFN/ 



 

Chrystusa stanowi fundament Eucharystii. W Eucharystii Chrystus daje się całkowicie Kościołowi 
w akcie bezinteresownej miłości. Św. Józef oddał się Bogu i przyjął Jego plany względem swojej 
osoby również w akcie całkowitej miłości do Boga.   

Człowiek Eucharystii jest człowiekiem słowa Bożego. On słucha słowa Bożego, rozważą je 
w swoim sercu i nim żyje. Św. Józef we wszystkim był posłuszny Bogu i otwarty na słowo Boże. W ta-
kim posłuszeństwie wychowuje Jezusa i przygotowuje go do zbawczej misji. Św. Józef nie tylko słu-
chał słowa Bożego i je wypełniał, ale on również przyjął Słowo Wcielone jako swojego syna i nim się 
opiekował jak naturalny Ojciec. On towarzyszył Słowu, które przyjęło ludzkie ciało od dzieciństwa 
i wprowadzał Je w życie religijne, kulturowe swojego narodu. Józef żył w głębokiej jedności z Logo-
sem. Taki jest cel głoszenia i słuchania słowa Bożego przez uczestników Eucharystii. Oni mają to 
słowo usłyszeć i się z nim utożsamić. Słowo, którym jest sam Jezus Chrystus, pragnie przemieniać 
ludzkie życie i kształtować je na wzór życia Bożego. 

Ziemskie życie św. Józefa naznaczone było codzienną, ciężką pracą. Można powiedzieć, że całe 
jego życie stanowiło składanie ofiary z samego siebie Bogu. Czynił to, służąc Jezusowi i Maryi. Pa-
triarcha z Nazaretu, tak bardzo zatroskany o Jezusa i Maryję, wyrażał miłość do nich poprzez pracę. 
Ofiarą złożoną przez św. Józefa była także jego czystość i prawość. Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec 
Najświętszej Maryi Panny jest także przykładem poświęcenia i męstwa. Będąc wzorem dobroci i za-
troskania o Świętą Rodzinę, na obecnym etapie dziejów zbawienia, św. Józef otacza ojcowską miło-
ścią Kościół i wyprasza dla wszystkich jego członków nadprzyrodzone dobra. Te cnoty św. Józefa 
można nazwać „cnotami eucharystycznymi”. One wyrażają włączenie się w ofiarę Jezusa Chrystusa 
uobecnianą podczas każdej Eucharystii. Wszyscy wierni są wezwani, aby wraz z Chrystusem i Ko-
ściołem ofiarować Bogu swoje życie. 

Ks. Dariusz Kwiatkowski 
 

 

ZAWIERZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY  
 

Święty Józefie, najdroższy po Jezusie i  Maryi  
naszemu sercu. Tobie Bóg powierzył opiekę nad  
poczętym z Ducha Świętego Jednorodzonym Synem  
Bożym. Tobie oddajemy pod opiekę wszystkie dzieci  
– zwłaszcza te przygotowujące się do przyjęcia  
I Komunii świętej oraz młodzież – zwłaszcza tą,  
która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. 
Przyjmij ich wszystkich za Twoje dzieci, wychowanków 
i uczniów i otocz taką miłością i troską jaką otaczałeś 
wzrastającego w łasce u Boga i u ludzi Jezusa.  

 

Najlepszy nasz Ojcze, Święty Józefie, prowadź 
dzieci i młodzież prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz 
ich kochać Jezusa i Jego Matkę, czystą i ofiarną  
miłością, dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej. 
Naucz ich walczyć ze złymi skłonnościami skażonej  
grzechem natury, z pokusami ciała, świata i szatana.  
Naucz pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejęt-
ności nabywania cnót. Wzbudź i podtrzymuj w nich  
zapał dążenia do świętości, zgodnie z zaleceniem  
Chrystusa: Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec wasz Nie-
bieski doskonały jest. 

 

 

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,  
 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,  
 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 

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. 
 

 

ŚWIĘTY JÓZEFIE,  
Twoja moc rozciąga się  

na wszystkie nasze sprawy.  
Ty umiesz uczynić możliwym to,  

co wydaje się być niemożliwe.  
Spójrz z Ojcowską troskliwością  

na wszystkie nasze potrzeby. Amen 

P SALM  MI ESI ĄC A   

Psalm 8 
Pochwała wielkości Stwórcy  

i godności człowieka 
 
 

 

O Panie, nasz Boże, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 

Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt 
oddają Ci chwałę, 

na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 

owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

O Panie, nasz Panie, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 


