
Litania do św. 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, -- 
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. 
W: 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                                                                                      .                                                                                                    
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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. 

Modlitwa o uproszenie cnoty czystości 

Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży 
została powierzona sama Niewinność - Jezus Chrystus                                      
i Najświętsza Maryja Pan-na; przez ten podwójny Skarb Tobie 
powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od 
wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą 
nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył 
Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen. 

Modlitwa o uświęcenie pracy św. Piusa X  

Chwalebny św. Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś 
mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia 
za swoje liczne grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc 
poczucie obowiązku, niż swoje upodobania; abym pracował                        
z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę 
używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga; 
abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, 
nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował 
przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, 
mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę 
złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych  darów, z 
opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania 
w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie, wszystko dla 
Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twoje 
podobieństwo, Patriarcho Józefie! Niech to będzie moim 
hasłem w życiu i przy zgonie. Amen. 

WYBRANE MODLITWY NA ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Kaliski obraz św. Józefa przedstawia Świętą Rodzinę, której harmonijnie 

ustawione postacie umieszczone są na tle panoramy typowego 

polskiego miasta - z licznymi wieżami kościelnymi, murem obronnym, 

rzeką i bogatą roślinnością. Nad postaciami unosi się gołębica 

symbolizująca Ducha Świętego i Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi 

ramionami    oraz  napis:    „Idźcie do Józefa”.  

www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy 

 
Witaj, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 
Tobie zaufała Maryja; 
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. 
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 
 



                                      Papież Franciszek, PATRIS CORDE        
Modlitwa do św.  Józefa,  którą modlił  się  Jan Paweł II 

przed Mszą Świętą 

O szczęśliwy mężu, św. Józefie, Tobie dane było Boga,                                                   

którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli,                     

usłyszeć,  a nie usłyszeli,  - nie tylko widzieć i słyszeć,                                                 

ale nosić, całować, odziewać i strzec!                                                          

Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem,                  

spraw prosimy,  aby tak jak św. Józef,                                                

który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem                                   

w swych rękach Jednorodzonego Syna Twojego                                          

zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my, byśmy mieli łaskę                

służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca                                               

i niewinności postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli 

przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna                                                

i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. Amen 

 

Modlitwa zawierzenie  św. Papieża Leona XIII 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła 
z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż 
nam w naszych potrzebach.  

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym 
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, 
przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z 
mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z 
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń 
świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich 
przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy 
za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć 

świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość 
w niebie. Amen.  

Modlitwa w intencji rodziny 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie 
rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna                  
i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś 
obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. 
Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. 
Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa 
do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś 
łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła 
szczęście doczesne i wieczne. Amen. 

 

Modlitwa ojca:  Święty  Józefie,  mniemany Ojcze Zbawiciela Ty 
wiernie wypełniłeś wolę Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od 
którego bierze początek wszelkie ojcostwo na ziemi”. Naucz 
mnie spoglądać Twoimi oczami na dar rodzicielskiego 
powołania i mojego miejsca w rodzinie, abym zawsze i z 
radością przyjmował poczęte życie jako szczególny dar. 

Modlitwa matki: Święty Józefie, wierny Oblubieńcze 
Bogarodzicy Maryi. Ty znasz problemy życia małżeńskiego                             
i rodzinnego, jego blaski i cienie. Wyjednaj mi łaskę zrozumienia 
i wypełnienia woli Bożej na drodze wiary, sakramentalnego 
małżeństwa i odpowiedzialnego macierzyństwa. Dopomagaj mi 
wychować dzieci na chwałę dla dobra Kościoła i Ojczyzny, aby 
za wzorem Chrystusa wzrastały w cnotach, mądrości i łasce u 
Boga i u ludzi.  Bądź wzorem i natchnieniem dla mojego męża w 
ofiarnej służbie chrześcijańskim ideałom. Udziel mu poczucia 
odpowiedzialności za szczęście wszystkich członków rodziny, 
które wypływa z pełnienia woli Najwyższego. Jak strzegłeś                             
i broniłeś od zła Świętą Rodzinę, tak strzeż moją rodzinę od 
wszelkich zagrożeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
 

Modlitwa o dobrą śmierć 

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry 

Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca 

swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę 

łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech twoje 

wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - 

podobnie jak ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W 

ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą, abym w 

godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego 

powołania,                          z czystym sercem i w pokoju szedł na 

spotkanie z Ojcem. Amen.  
 

Modlitwy dla osób poszukujących małżonka 

Święty Józefie, dziękuje Ci, że jeszcze nie wyszłam za mąż (nie 

ożeniłem się). Święty Józefie, Ty wiesz w Bogu, kto ma być 

moim mężem (żoną), pomóż mi spotkać tego człowieka.                        

Święty Józefie, spraw, żeby to był(a) dobry(a) mąż (żona), 

który(a) będzie mnie kochał(a) i szanował)a), jak Ty kochałeś                    

i szanowałeś Maryję.                                                                                        

Święty Józefie, doprowadź do zerwania każdej znajomości, 

która nie podoba się Panu Bogu.                                                                 

Święty Józefie, obiecuje Ci dochować czystości przed ślubem. 

Święty Józefie, obiecuje dać pierwszemu mojemu dziecku 

przynajmniej jako drugie imię "Józef".                                                                      

Święty Józefie, obiecuję innym mówić,  że tak dobrego męża 

(dobrą żonę) mam dzięki Tobie. Amen! 

Modlitwa do św. Józefa  za Kapłanów 

Święty Józefie, przez miłość Twoją do Jezusa i Maryi, prosimy 
Cię, abyś pod swoją szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich 
Kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, 
ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli raczej ponieść 
męczeństwo i śmierć, niż znieważyć świętą godność powołania 
swego. Święty Józefie, Ty widzisz w jakich trudnościach żyją 
słudzy Pana na ziemi, proś zatem za nimi Jezusa i Maryję. 
Otaczaj ich nieustanną opieką, wzbudzaj nowe powołania, aby 
nie brakło robotników na Pańskim żniwie. Amen. 



Codzienna modlitwa papieża Franciszka 
 […od ponad czterdziestu lat, po jutrzni, odmawiam modlitwę do św. 
Józefa, zaczerpniętą z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do 
nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi, która wyraża 
pobożność, ufność i pewną prowokację wobec św. Józefa:                              

„Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest 

uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc 

w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę 

sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by 

miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie 

pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem 

Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko 

uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja 

moc. Amen”.  


