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MATCE BOŻEJ „WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH ” I KOŚCIOŁOWI ŚW. WYCHODZI 

NA WSPOMOŻENIE PATRON KOŚCIOŁA ŚW. – ŚW. JÓZEF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matka Najświętsza objawiając Swój Żywot świątobliwej Marii z Agredy powiedziała, że wiel-
kie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo Św. Józefa, 
byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać. 

1. Za przyczyną Św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa 
pokus zmysłowości. 
2. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z 
Bogiem. 
3. Za Jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo. 
4. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej 
śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. 
5. Złe duchy drżą, kiedy słyszą imię Józefa. 
6. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. 
7. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. 

  Święci Pańscy mieli wielkie nabożeństwo do Św. Józefa. 

 

                                                                                    Ofiarowanie 
 
Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew, Mękę, Śmierć, Rany, Serce i Oblicze Pana Jezusa, 
wszystkie Msze Św., jakie Ci dotąd zostały ofiarowane i cały skarb Kościoła Św. na podziękowanie Ci od siebie 
i w imieniu wszelkiego stworzenia za wszystkie dary, łaski, przywileje, miłość i chwałę, jaką raczyłeś obdarzyć 
Św. Józefa. Proszę Cię przez Jego przyczynę i zasługi i przez Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, o tę 
łaskę..., nadto o błogosławieństwo, uświęcenie i zbawienie dla mnie, dla moich krewnych i znajomych. Amen. 

K. Niech będzie błogosławione imię Św. Józefa. W. Teraz i na wieki. 

ŚW. JÓZEF – PATRONEM CZASÓW 

OSTATECZNYCH, PATRONEM RODZIN, 

POSTRACHEM SZATANÓW. 
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                                                                   Akt poświęcenia się Św. Józefowi 

O mój najmilszy Ojcze! najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu, Tobie się powierzam i oddaję, jak Ci się 
powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za ucznia, wychowanka, za dziecię Twe, boja na całe życie wybieram 
Cię sobie na Przewodnika, Opiekuna, za Ojca, Obrońcę nędznej duszy mojej. O mój najmilszy Ojcze, Józefie 
Św., prowadź mnie prostą drogą do Serca Maryi, do Serca Jezusa, naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością, 
naucz walczyć z każdą zachcianką, z każdą pokusą ciała, czarta i świata, naucz mnie cichutko każdy krzyżyk 
znosić, naucz dobrze się modlić, naucz wzgardy mnie samego, a posłuszeństwa woli Bożej! O mój najdroższy 
Józefie Św. , bądź piastunem mej duszy, Przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej, nie opuszczaj mnie ani na 
chwilkę, pilnuj, jakoś pilnował Dzieciątko Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne, 
przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki, jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Dla miłości Jezusa i Maryi 
nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych stóp Twoich; dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod 
ojcowską Opiekę Twoją. Amen. 
PS. Poświęćmy się Św. Józefowi a będziemy mieli wielkie Jego wsparcie z nieba. 
                                                                       
                                                                         
                                                                         Modlitwa do Św. Józefa 

Do Ciebie, Św. 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, przyjdź 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 wszelkiej 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. 

(Za każdorazowe odmówienie tej modlitwy otrzymujemy odpust cząstkowy)         papież Leon XIII, 1889 r. 
 
 Uwagi maluczkich :  Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu  Św. Józef bronił Pana Jezusa i Matkę Bożą 
przed Herodem który chciał zabić Dziecię Jezus , tak teraz Ten Sam nasz Bóg Jezus Chrystus obecny w 
Najświętszym Sakramencie jest zagrożony przez moce piekła które chcą zniszczyć Najświętszy Sakrament który 
w wielu krajach (również w naszym Narodzie) jest podawany na stojąco i na rękę . Koniecznością dla wszystkich 
kapłanów i wiernych staje się obrona Kościoła przed tym złem które tak czyni. A więc wzywajmy powyższą 
modlitwą Św. Józefa, aby nam dopomógł zwyciężyć moce ciemności. Słowa tej modlitwy ukazują nam gotowość 
Św. Józefa do walki o Tryumf Kościoła. 
Ta modlitwa była wg Świętej Tradycji Kościoła zawsze odmawiana po Różańcu Świętym i Litanii Loretańskiej. 
Powróćmy do tych zwyczajów, a Różaniec Św. stanie się jeszcze bardziej potężny , bo przez nieodmawianie tych 
modlitw po Różańcu pozbawiamy się jego wielkiej mocy. Przecież ani jedna jota nie może być odjęta z tego co 
Duch Święty zatwierdził. 
A więc włączmy się do boju i ze Św. Józefem zwyciężmy siły zła i nie dopuśćmy do profanacji Najświętszego 
Sakramentu. W ten sposób Bóg zobaczy naszą walkę i zatrzyma Swoją Wszechmocną Prawicą złe moce 
piekielne.  
    W ten też sposób staniemy się godnymi wojownikami Boga Wszechmogącego. Amen. Amen. Amen. 


