Modlitwa do Św. Józefa na
obronę Kościoła Św.

Do Ciebie, Św. Józefie,
uciekamy się w naszym utrapieniu
a wezwawszy pomocy Twej
Najświętszej
Oblubienicy,
z
ufnością Twojej także dopraszamy
się opieki, błagamy Cię przez tę
miłość, która Cię łączyła z
Niepokalaną
Dziewicą,
Bogarodzicą Maryją i przez tę ojcowską troskliwość, z
jaką tuliłeś Dziecię Jezus, abyś wejrzał łaskawie na
dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią Swoją Najświętszą odkupił i abyś nam dopomógł w naszych
potrzebach Swą potęgą i przyczyną.
Strzeż, o troskliwy Opiekunie Przenajświętszej Rodziny
wybraną dziatwę Chrystusową, oddal od nas ukochany
Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia, przybądź nam
łaskawie z pomocą niebieską, najdzielniejszy Obrońco, w
walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię
Jezus od największego niebezpieczeństwa życia, tak broń
teraz Święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski
wszelakiej. Osłoń każdego z nas nieustającą opieką,
abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli żyć
pobożnie, świątobliwie umierać i dostąpić wiecznego
szczęścia w Niebie. Amen.
(modlitwa z czasów Św. Tradycji z modlitewnika Częstochowskiego
z 1926r.- „Bóg Moją Miłością”, Nihil Obstat ks. Z. Ługowski Cenzor).
tą modlitwę również należy odmawiać po Różańcu i Litanii
Loretańskiej. Papież Leon XIII w 1889 r. nałożył na tę modlitwę 7 lat
i 7 kwadragen odpustu.
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MODLITWY KU TRYUMFOWI
KOŚCIOŁA ŚW.

Modlitwa św. Teresy
od Dzieciątka Jezus
za kapłanów
O Jezu, Wieczny
Najwyższy Kapłanie,
miej swoich kapłanów
w opiece Twego Najświętszego Serca,
gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane
ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają
Twojego Świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi,
które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj
w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca,
naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały
kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności
Tobie i strzeż ich przed zakażeniem świata. Daj im siłę
przemiany chleba i wina, a także siłę przemiany serc.
Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i użycz im
następnie korony wiecznego żywota. Amen.

Modlitwa do Ducha Św. za kapłanów
Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów.
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i
umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości
rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i
uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je
na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.
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