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IDŹMY DO JÓZEFA ON NAM DOPOMOŻE 
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Jak poprowadzić MAJOWĄ 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 RZYMSKĄ z środowej  
Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

• 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 1 – PSALM MIESIĄCA 

• Zakończcie modlitwą dziękczynną: Chwała Ojcu…  

• Rodzice niech uczynią ZNAK KRZYŻA na czołach dzieci. 
 

  

POZDROWIENIE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
  

   

O Matko Nieustającej Pomocy. 
Z największą ufnością przychodzę 
dzisiaj przed Twój święty obraz, aby 
błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na 
moje zasługi, ani na moje dobre 
uczynki, ale tylko na nieskończone 
zasługi Pana Jezusa i na Twoją nie-
zrównaną miłość macierzyńską. 

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupi-
ciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu 
dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój 
umierając dał nam Ciebie za Matkę.  

Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? 

Ciebie więc, O Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego 
Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, zaklinam naj-
goręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo po-
trzebuję…   

(Chwila modlitwy w milczeniu) 

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona jak bardzo Jezus – Odkupiciel nasz pragnie udzielać 
nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, 
abyś je na rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę 
łaskę, o którą w tej nowinie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosier-
dzie przez całą wieczność. Amen. 
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 Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też nie je 

/2Tes 3,10/ 

 

R O Z W A Ż A N I E  

Święty Józef  - Patron ludzi pracy 
 

Ks. prof. Tarcisio Stramare, chyba największy znawca 
Świętego Józefa naszych czasów, ale przede wszystkim jego 
wielki przyjaciel żartował, że ludzie wolą upraszać 
wstawiennictwa św. Józefa jako patrona dobrej śmierci niż 
jako patrona pracy, bo umrzeć każdy musi i się boi, 
a pracować nie każdemu się chce. Jest trochę prawdy w tym 
żartobliwym stwierdzeniu, dlatego warto przypomnieć, że 
praca jest ważnym wymiarem ludzkiego życia. Tak właśnie 
było też w czasach Świętego Józefa.    

W żydowskim środowisku każdy młody Izraelita musiał 
mieć jakiś zawód. Rabini uważali, że trzeba studiować Pisma 
i mieć równocześnie zajęcie świeckie. Rabbi Gamaliel 
zapisał: „Piękne jest studium Prawa połączone z zawodem 
praktycznym, ponieważ zajęcie się obydwoma pozwala 
uniknąć grzechu. Studium Prawa niepołączone z pracą 
ręczną wychodzi na marne i jest podnietą do grzechu”. 
Natomiast rabbi Ismael wyliczał takie obowiązki ojca: 
„Ojciec ma obowiązek obrzezać swego syna, uczynić go 
wolnym, uczyć Tory, pomóc w wyborze żony i nauczyć 
jakiegoś rzemiosła. Jeśliby natomiast zaniechał uczenia syna 
rzemiosła, to uczy go kraść”. Święty Józef zgodnie ze 
zwyczajem żydowskim nauczył Jezusa zawodu, który 
wykonywał On przez prawie całe swoje życie. A jeden z Jego 
najwybitniejszych Apostołów, św. Paweł, napisał: „Jeśli ktoś 
nie chce pracować, niech też nie je” (2Tes 3, 10).  

Praca jest współdziałaniem z Bogiem w Jego dziele 
stwarzania świata i podtrzymywania stworzenia w istnieniu. 
Praca jest ważna, nie wolno jej ignorować czy unikać, ale też 
nie wolno dręczyć nią ani siebie, ani bliźniego. A przecież 
przez tysiąclecia trwało niewolnictwo i wyzysk 
pracowników.  

Nad losem ludzi ciężko pracujących, niestety, nie pochylił się 
najpierw Kościół jako wspólnota, ale uczynili to... 
komuniści. To właśnie II Międzynarodówka w 1889 roku 
ustanowiła 1 maja świętem pracy dla uczczenia pamięci 
siedmiu przywódców strajkowych, którzy zostali skazani na 
karę śmierci za zorganizowanie manifestacji w obronie 
robotników, podczas której doszło do zamieszek i kilka osób 

 

ŚWIĘTY JÓZEF 
ORĘDOWNIK  

LUDZI PRACY 

  

 

 

Tylko stań przy nas 

Józefie  Święty 
 

 

Posłuszny nakazom Anioła, 

Józefie mówiący czynami, 

Stróżu odważny Zbawczej Tajemnicy 

prawdy o Bogu pomiędzy nami. 

 

Ref. I nam słowo we śnie wystarczy 

I nam Anioł serce obudzi 

Tylko stań przy nas Józefie święty 

najpokorniejszy po Marii z ludzi. 

 

Ucieczką broniłeś Dziecięcia, 

gdy miecz się rozszalał nad Świtem. 

Obroń i dzisiaj od ukrytych sideł 

dzieci Kościoła nabyte Męką. 

 

Poprowadź rodziny do Źródła, 

gdzie Chrystus pieczęcią i skałą, 

nad wody żywe więzi niepojętej, 

którąś złączony z Niepokalaną. 
 

/s. Bożena Anna Flak CSFN/ 



straciło życie. Już wtedy lewica zaczęła być atrakcyjna dla ludzi pracy, ale do słusznych 
postulatów dotyczących praw pracowniczych, dokładała – jak to ma w zwyczaju – również 
elementy antykościelne i ateistyczne.   

Dostrzegał to papież Leon XIII, który w 1891 roku napisał encyklikę o godności osoby 
ludzkiej, a także o poszanowaniu pracy i życia robotników. To był pierwszy sygnał 
zaangażowania ze strony Kościoła, ale powiedzmy sobie szczerze, że mało kto czytał wówczas 
dokumenty papieskie, zwłaszcza robotnicy. I trzeba było czekać aż do papieża Piusa XII, który 
w roku 1955 wprowadził święto św. Józefa, rzemieślnika. „Pewnym jest, że żaden rzemieślnik 
nie był nigdy w sposób tak doskonały i pełny przepełniony owym zaczynem jak ten, który 
dzielił z Chrystusem dom i warsztat pracy. Tak więc, jeśli pragniecie być blisko Chrystusa, 
powtarzamy raz jeszcze, idźcie do Józefa” - zachęcał wówczas papież Pius XII i my dzisiaj 
pragniemy pójść za jego wezwaniem i oddać św. Józefowi naszą pracę, wszystkich ludzi pracy 
i tych, którzy się borykają z jej brakiem.  

Ks. Andrzej Antoni Klimek 
 

 

ZAWIERZENIE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Święty Józefie, twe dłonie musiały być wielkie jak bochny chleba,  
stwardniałe od ciężkiej pracy, ale nie pozbawione delikatności,  

wobec Syna Bożego, który pracował u twego boku. 

Ty wiesz najlepiej, jak znaleźć dobrą równowagę  
między czasem na pracę i czasem dla rodziny. 

Ty wiesz, jak współpracować z Bogiem Stwórcą,  
nie czyniąc z pracy bożka ani oprawcy. 

Ty wiesz, że czasami trzeba wyjść do Egiptu i praca  
niekoniecznie sama nas znajduje,  

pracy trzeba poszukać, a potem ją szanować. 

Ty wreszcie wiesz, jak wielką radością i przywilejem jest  
rozwijanie dla innych talentów danych nam przez Boga. 

Prosimy cię, złóż swoje spracowane dłonie w geście modlitwy  
i wyproś siły dla pracujących i pracę dla pracy szukających,  

dobre serce dla pracodawców i uczciwość dla zatrudnionych, niech cały świat pracy 
przesiąknie atmosfera twojego domu i warsztatu w Nazarecie. 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,  
 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 1 

Dwie drogi życia 
 
 

 

Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla  
dniem i nocą. 
 
Jest on jak drzewo zasadzone  
nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 
co uczyni, pomyślnie wypada. 
 
Nie tak występni, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Toteż występni nie ostoją się na sądzie 
ani grzesznicy - w zgromadzeniu 
sprawiedliwych, 
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 
a droga występnych zaginie. 


