ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W NASZEJ RODZINIE

IDŹMY DO JÓZEFA ON NAM DOPOMOŻE
S I E R P I E Ń

2 0 2 1

Jak poprowadzić SIERPNIOWĄ 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
– SZAFARZA ŁASK
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 – PSALM 137
Zakończcie modlitwą dziękczynną: Chwała Ojcu…
Rodzice niech uczynią ZNAK KRZYŻA na czołach dzieci.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA – SZAFARZA ŁASK
Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus
uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe
serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów,
głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha
Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca
Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.

SIERPIEŃ 2 0 2 1
… On wstał, wziął w nocy Dziecię

ŚWIĘTY JÓZEF
Opiekun bezdomnych,
ubogich, imigrantów

i Jego Matkę i udał się do Egiptu

ROZWAŻANIE
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu;
tam pozostał aż do śmierci Heroda.
Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka:
Z Egiptu wezwałem Syna mego (Łk 2, 14-15)

On – Józef – pierwszy miał prawo spodziewać się, że jego
TAK wobec Bożych planów poskutkuje szczególną Bożą
interwencją, że Dobry Bóg roztoczy ochronny płaszcz nad
Świętą Rodziną, że nawet jeśli dotąd bywało różnie to odtąd
musi być inaczej… A Bóg do swoich dzieci mówi:
KOCHAM CIĘ i mam do Ciebie zaufanie, wierzę w twoje
możliwości, będę blisko, wspomogę Cię, ochronię i
poprowadzę ale ty weź sprawy w swoje ręce.
Święty Józef, który – wraz z Maryją – najwierniej odpowiada
na Bożą miłość staje dziś przy nas jako mistrz braku
rozczarowania kiedy dookoła piętrzą się trudności: kiedy
trzeba wyruszyć w drogę do Betlejem, kiedy „nie było dla
nich miejsca w gospodzie”, kiedy święty spokój groty po
Narodzeniu naruszają niepewnej reputacji pasterze, kiedy
nie wiedzieć po co i z jakimi zamiarami zbliża się do
Dziecięcia karawana obcokrajowców… kiedy (zgoda – tu
niebo przyszło z pomocą) słychać szczęk miecza i płacz
matek, których po śmierci ich maleńkich dzieci nikt nie
potrafi utulić, kiedy trzeba było uciekać…
Wspaniale – w otwartości na Boga – ukształtowane serce
Józefa Sprawiedliwego jest dla każdego, kto zmaga się z
przeciwnościami codziennego życia dowodem na to, że
miłość Boga do każdego człowieka objawia się wielkim
zaufaniem. Święty Józef z Nazaretu, nasz Patron jest szefem
niebiańskiej kampanii, której hasłem są słowa: Dasz radę –
masz w sobie tę moc! Trzeba tylko SŁUCHAĆ i wiernie
wypełniać delikatne a jednocześnie stanowcze Boże
wskazania: Nie bój się – WEŹ Maryję pod swój dach…,
Wstań, WEŹ Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu…
Tak, być może nie potrafimy naśladować Józefa
Sprawiedliwego, bo nie doceniamy chwili, w której Bóg

ŚWIĘTY JÓZEFIE
WSPOMÓŻ
Ciężkie i ciemne niebo nad nami,
Czyż nie zapanowała noc,
a światło nigdy nie zaświeci?
Odwrócił się od nas Ojciec, ten,
co w górze?
A serce ściska trwoga i nieustanny
lęk - Znikąd pomocy.
Spójrz, promień przebija się
zwycięsko przez chmury,
Przyjaźnie w dół spogląda
gwiazda jasna
Jak spojrzenie ojca
dobrotliwe i łagodne.
Pochwycę wszystkie lęki nasze
I uniosę je ku górze,
wkładając w wierne dłonie.
Przyjmij proszę - Józefie Święty
Wspomóż!
Słowa św. Edyta Stein

zaprasza nas do współpracy, bo ciągle sobie, Bogu i całemu światu próbujemy udowodnić,
że na to wszystko jest lepszy czas… a chwile przemijają i dary, których Bóg pragnie udzielić
nam w TEJ właśnie chwili przemijają, jak podpowiada w Dzienniczku Święta Faustyna:
Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w
godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie
zmieni się nigdy, pieczętuje pieczęcią na wieki (Dz 62).
Józef, którego staramy się poznać do głębi: Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie… (Mt 1, 24) i dalej: On wstał, wziął w nocy Dziecię i
Jego Matkę i udał się do Egiptu… (Mt 14) i po latach, tak samo wiernie, gdy Bóg zapragnął
powrotu Świętej Rodziny do Nazaretu: On – Józef – wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela... (Mt 2, 21).
Warto od Świętego Józefa nauczyć się tego jak wykorzystać czas: W TEJ WŁAŚNIE
GODZINIE udzielona jest każdemu ta najbardziej potrzebna do wypełnienia Bożej woli
łaska. Dziś przyzywamy pomocy orędowniczej Patriarchy z Nazaretu wobec wielorakiej
ludzkiej biedy. O jednym ktoś powie: to bezdomny, o innym: biedak, kogoś jeszcze innego
świat nazwie uchodźcą, o tamtym powiedzą włóczęga, gdzieś kawałek dalej ten, który z
różnych powodów jest bezrobotny… - i to co ważne: nie chodzi tylko o tego drugiego,
którego ja mogę wskazać palcem! – chodzi też o mnie, o moją biedę, o moje zagubienie, o
moje ucieczki…
W porządku tego świata – niby cywilizowanego – zawsze gdzieś znajdzie się jakiś program
pomocy: a to żywność, którą rozdają tu i tam, a to schronisko, do którego można kogoś
odesłać, a to terapeuta, który zawodowo wysłucha… to wszystko jest potrzebne! To w końcu
także ewangeliczne zadanie, by dać chleb głodnemu, przyodziać nagiego, w dom przyjąć
tułacza… Ale właśnie, by w odpowiednim momencie potrafić „przyjąć” i „dać” potrzebne
jest to, czego uczy nas On – Święty Józef: nie jutro, nie za tydzień, nie po wielkiej społecznej
debacie albo po referendum narodowym ale TERAZ – kiedy przychodzi Pan z odpowiednią
łaską: by biedę znieść, by biedzie zaradzić, by drugiego w potrzebie zauważyć, by przed
niebezpieczeństwem uciec…
Co myślę o Józefie, kiedy w litanii wołam: Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami…? Czy
czekam, że znajdzie się ktoś, kto przyjdzie i poklepie mnie po ramieniu i powie: nie martw
się, jakoś to będzie…? Czy raczej spodziewam się, że stanie przy mnie Józef i swoim życiem
wskaże na doświadczenie Boga, który jest blisko, który dźwiga, który prowadzi, obdarza
nadzieją i zmiłowaniem…? W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej o odpustach na Rok
Świętego Józefa czytamy: Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu pokazuje nam, że Bóg jest
tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie
ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia.
Święty Józefie, patronie ludzi utrudzonych, wyproś nam łaskę wrażliwości na ludzką biedę
i jednocześnie ucz nas, byśmy w każdym położeniu otwierali się na Bożą moc… niech Twoja
odwaga wypełniania woli Bożej pośród przeciwności będzie dla nas i dla każdego zachętą
do tego, by się nie wycofywać, by nie odkładać działania w czasie, by być wrażliwym na
Boże natchnienia. Ty, będąc CIENIEM OJCA, uczysz nas, że w każdym położeniu możemy
zwrócić się do Ojca w niebie a wtedy wszystko skończy się dobrze mimo, że nasz świat
faktycznie się rozpada…
Piękną modlitwę wkłada w nasze usta Benedykt XVI:
Jeśli obezwładnia was zniechęcenie, pomyślcie o wierze Józefa. Jeśli pochwyci was trwoga, pomyślcie o

nadziei Józefa (…) Jeśli zawładnie wami rozdrażnienie czy nienawiść, pomyślcie o miłości Józefa, który
był pierwszym człowiekiem kierującym swój wzrok na ludzkie oblicze Boga w osobie Dzieciątka
poczętego przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, Chwalmy Chrystusa i dziękujmy Mu za
to, że tak bardzo nas zbliżył i że dał nam Józefa, jako przykład i wzór miłowania Go /Benedykt XVI,
Homilia w Jaunde w Kamerunie, 19. 03. 2009/.
Święty Józefie, pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Ks. Leszek Szkopek

ZAWIERZENIE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Modlitwa do Opiekuna samotnych, ubogich, bezdomnych
Święty Józefie, Ty byłeś człowiekiem wiary
– zawsze gotowym do przekreślania swoich planów, by wypełnić pragnienia Boga.
Zrezygnowałeś z posiadania własnej rodziny, kiedy była potrzebna Twoja służba
dla Jezusa i Jego Matki. Stałeś się ojcem
przybranym i opiekunem i pod kierownictwem Ducha Świętego i Jego miłości spełniłeś rolę kochającego męża i ojca.
Twoje ciche wypełnianie woli Bożej pokazuje, jak można znaleźć pokój serca i siły
duchowe. Wytrwałeś w szukaniu miejsca
dla Jezusa, nie rezygnowałeś w biedzie betlejemskiej, nie straciłeś nadziei w czasie
w czasie ucieczki do Egiptu i wierzyłeś dalej, kiedy Jezus zgubił się podczas pielgrzymki do Jerozolimy, W Twojej miłości
zawsze służyłeś, szukając dobra żony i dziecka. Oddając własne życie w codziennej pracy
i modlitwie znalazłeś drogę do zrealizowania siebie. W ten sposób stałeś się przykładem dla
nas wszystkich, którzy pragniemy uczyć się żyć i kochać.
Patrząc na Ciebie rozumiemy, że można pracować ciężko, a jednak być wolnym, przeżywać krzywdy i pomimo tego zachować swoją godność i równowagę. Twoja trwała czystość
jest źródłem nowej i coraz gorętszej miłości do Maryi, do Jezusa i do wszystkich.
Ojcze samotnych, chorych, ubogich, bezdomnych i emigrantów, przyjmij nas pod Twoją
szczególną opiekę. Pozwól nam doświadczyć Twojej silnej obecności i odczuć Twoją ojcowską miłość. Razem z Tobą pragniemy mieć serce dla tych, którzy są spragnieni miłości i bezpieczeństwa, którzy cierpią z powodu braku ojcowskiej opieki i rozbicia małżeństwa i rodziny. Bądź podporą dla zagubionych i pomóż znaleźć Boga tym, którzy doświadczają od
ludzi zawodu lub zdrady.
Święty Józefie, pokaż nam drogę czystej miłości dla wszystkich cierpiących, chorych, samotnych, abyśmy potrafili kochać szczególnie tych, których nikt nie kocha. Miej w swojej
opiece wszystkich posługujących ubogim, chorym i opuszczonym. Bądź z nami, abyśmy
mogli pokazać spragnionemu światu miłość Ojca Niebieskiego. Amen.

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

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PSALM MIESIĄCA

/z Psalmu 137/
Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.
Bo tam żądali od nas
pieśni ci, którzy nas uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!
Niech język mi przyschnie do
podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość.
Przypomnij, Panie,
synom Edomu,
dzień Jeruzalem,
kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie aż do jej fundamentów!»
Córo Babilonu, niszczycielko,
szczęśliwy, kto ci odpłaci
za zło, jakie nam wyrządziłaś!
Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije
o skałę twoje dzieci.

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 orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

