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MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić
możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie potrzeby
duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA ZA RODZINĘ
Święty Józefie, któremu Bóg powierzył troskę o Najświętszą Rodzinę, prosimy Cię, bądź ojcem
i obrońcą naszej rodziny i wyjednaj nam łaskę życia i śmierci w miłości Jezusa i Maryi. Amen.
MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca
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kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę. Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym
- jak Ty - umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. Święty Józefie, szczęśliwy
Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej
czystości. Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad przepaścią
zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. Święty Józefie, któryś skonał na rękach
Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili
konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef!.
Amen.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się
powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij
mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i
Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do
Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla
bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki
mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź
Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka
Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi
przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.
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