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NOWENNA

DZIEŃ PIERWSZY

Prośba o zaufanie Bogu i wypełnianie Jego woli 
w realizacji powołania na wzór św. Józefa

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
W życiu św. Józefa widzimy Jego wielką wiarę i zaufanie Panu Bogu. Z ja-
kim przejęciem i posłuszeństwem wypełnia On wolę Bożą. Pan Bóg roz-
wiał Jego wątpliwości wynagradzając Jego wiarę wówczas, gdy przyjmuje 
Maryję do swego domu, posłusznie ratuje Dziecię Jezus w ucieczce do 
Egiptu, z poddaniem się woli Bożej wraca do Nazaretu, z bólem serca szu-
ka Jezusa zaginionego podczas wędrówki do Jerozolimy. W duchu wia-
ry, zaufania, posłuszeństwa i pobożności realizuje wyznaczone Mu przez 
Boga powołanie. Ufa w tych zdarzeniach, iż wszystko to, co się dzieje, jest 
przez dobrego Boga zlecone Mu do spełnienia. Prośmy św. Józefa, by nas 
nauczył wierności w pobożnym zaufaniu Bogu. Niech wspiera tych, któ-
rzy nie mają ufności lub względnie zatracili ją w trudach życia.

chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, wzorze i  patronie nasz, stałeś się dla nas szczególnym 
przykładem w zgadzaniu się we wszystkim w codziennym naszym życiu 
z wolą Bożą, którą wszędzie mamy dostrzegać. Przebywałeś najbliżej Je-
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zusa i Maryi w swej szarej codzienności. Kierowałeś się zawsze wolą Bożą 
przy podejmowaniu decyzji, ufając bezgranicznie głosowi usłyszanemu 
w głębi serca. Naucz nas wsłuchiwania się w głos Opatrzności, przez który 
Bóg rządzi naszym życiem i naszymi krokami w doczesności, a nakiero-
wuje ku życiu wiecznemu. 
W: Amen

Modlitwa na każdy dzień
Bądź pozdrowiony, św. Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby 
Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi 
wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych 
jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do 
najwyższej godności wychowywania, karmienia, a  nawet trzymania na 
rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby 
tylko zobaczyć.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Anioł Pański

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie. 
W: Amen.

P: Święty Józefie, Patronie ufających.
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ DRUGI

Oddanie Księży i Braci, Diakonów, Alumnów, 
Nowicjuszy, Postulantów aby w sercach płonął zawsze 

ogień żywej wiary, miłości Boga i bliźniego

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Święty Józef z  wielkim przejęciem oczekiwał przyjścia na świat Jezusa 
Chrystusa. Adorował Boże Dziecię złożone w ubogim żłobie na sianie 
w Betlejem, troszczył się o Jego bezpieczeństwo uciekając do Egiptu oraz 
z miłością starał się o zaspokojenie wszelkich potrzeb życiowych Bożego 
Syna w Nazarecie. Jako przybrany ojciec Pana Jezusa przebywał z Nim, 
mieszkał, pracował, modlił się. Jezus zaś, będąc Dziecięciem i Młodzień-
cem, kochał Go i szanował, jak dobre dziecko swego ojca. Módlmy się, 
za Księży i Braci, Diakonów, Alumnów, Nowicjuszy, Postulantów, niech 
wspomagani pomocą św. Józefa z  odpowiedzialnością wypełniają obo-
wiązki swego powołania.

chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, wzorze i  patronie wszystkich posługujących w  Kościele, 
naucz nas odpowiedzialnego traktowania swych obowiązków, napełnij 
nas prawdziwą radością serca. Niech powołani do służby w Kościele tak 
opiekują się swymi Wspólnotami, jak Ty opiekowałeś się Świętą Rodziną 
w Nazarecie. Życie w służbie Kościołowi i Stowarzyszeniu niech im upły-
wa w obecności Jezusa. Spraw, by żadne trudności nie zdołały ich oddalić 
od Boga i oziębić wzajemnej miłości i gorliwości. Poleć św. Józefie Bogu 
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przełożonych, zatroskanych o  swe wspólnoty, zwłaszcza tych, którym 
trudno jest podołać swym obowiązkom.
W: Amen.

Modlitwa na każdy dzień
Bądź pozdrowiony, św. Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby 
Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi 
wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych 
jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do 
najwyższej godności wychowywania, karmienia, a  nawet trzymania na 
rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby 
tylko zobaczyć.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie. 
W: Amen.

P: Święty Józefie, Patronie powołanych do służby w Kościele.
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ TRZECI

Prośba o nowe powołania. Oddanie młodzieży, aby miała 
odwagę realizować powołanie kapłańskie, braterskie 

według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bo-
żego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój 
dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie 
samemu Jezusowi – Odkupicielowi świata, którego Maryja pod swym 
sercem wniosła do jego domu. Polećmy Panu Bogu i  opiece św. Józe-
fa wszystkich, których Pan powoła do naszej wspólnoty, by umieli ufać 
w każdej sytuacji życia i nie lękali się przyjąć Bożej propozycji powołania 
kapłańskiego i braterskiego.

chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Prosimy Cię, Boże, przez zasługi św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej 
Bożej Rodzicielki i Opiekuna Świętej Rodziny, pobłogosław wszystkim 
rozeznającym swoje życiowe powołanie. Niech to uczynią według wzoru 
św. Józefa, składając z  ufnością swoją przyszłość w  miłujące ręce Boga. 
Prosimy natchnij serca młodych ludzi, by nie wahali się oddać swoje ży-
cie realizując powołanie w naszej pallotyńskiej wspólnocie. Napełnij ich 
serca duchem ufności, miłości, ofiary oraz pobożności.
W: Amen.



8

Modlitwa na każdy dzień
Bądź pozdrowiony, św. Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby 
Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi 
wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych 
jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do 
najwyższej godności wychowywania, karmienia, a  nawet trzymania na 
rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby 
tylko zobaczyć. Amen

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Anioł Pański

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Święty Józefie, Patronie ufnie odpowiadających na Boże zaproszenie 
do współpracy.
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ CZWARTY

Powierzenie współbraci starszych, chorych, umierających 
i wszystkich, którzy spieszą im z pomocą

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Święty Józef jako głowa Świętej Rodziny umierał, jak nam mówi trady-
cja, w obecności Jezusa i Maryi. Przez całe życie starał się o  ich bezpie-
czeństwo. Trudził się, by zapewnić im odpowiednie warunki życia. Swoje 
obowiązki, jako głowa rodziny, spełniał sumiennie i uczciwie. Nie można 
wątpić w to, że Jezus i Maryja odnosili się z  szacunkiem i miłością do 
swego Opiekuna i Żywiciela. Tym bardziej otaczali Go troską pod koniec 
Jego ziemskich dni. Jakże w tej godzinie św. Józef czuł się bezpieczny, wi-
dząc przy łożu śmierci te Najświętsze Osoby. Polećmy w naszej modlitwie 
nowenny wszystkich współbraci starszych, chorych, którzy zbliżają się do 
końca życia oraz umierających, a także godzinę naszej śmierci, wstawien-
nictwu św. Józefa, patrona szczęśliwie umierających. Prosimy o potrzebne 
łaski dla wszystkich, którzy spieszą z pomocą współbraciom chorym, star-
szym i umierającym.

chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, któryś życie ziemskie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, 
uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca ziemskiej wędrówki i razem 
z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w ostatnią godzinę, byśmy szczęśliwie 
mogli przejść do królestwa światłości i pokoju. Polecamy Ci wszystkich, 
którzy zbliżają się do końca ziemskiej pielgrzymki, niech mają szczęście 
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zejścia z tego świata w obecności Jezusa i Maryi i Twojej - Patronie umie-
rających.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Święty Józefie, Patronie starszych, chorych i umierających.
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ PIĄTY

Zawierzenie wszystkich członków Zarządu Prowincjalnego, 
wspólnot lokalnych, delegatur, misjonarzy i wszystkich 

dzieł prowadzonych poza granicami Polski.

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Święty Józef jest opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, a przez to jest 
opiekunem rodzin naturalnych i duchowych. Wzorem zaś braterskiego 
życia we wspólnocie Zjednoczenia, opartym na duchu żywej miłości, jest 
Święta Rodzina z Nazaretu. „Jak w Świętej Rodzinie z Nazaretu – pisał 
Pallotti do członków Zjednoczenia – panował niezmienny pokój, miłość, 
święta radość i duchowe wesele, tak samo musimy uczynić wszystko, aby 
one panowały w naszej Kongregacji i w naszych świętych Ustroniach oraz 
by stanowiły ich cechy charakterystyczne”. Polećmy Panu Bogu i opiece 
św. Józefa Zarząd Prowincjalny, wszystkie wspólnoty lokalne, delegatury, 
misjonarzy i wszystkie dzieła prowadzone w Polsce i poza jej granicami.

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, Ty znasz bóle i cierpienia jakie należy podjąć, by w domu 
panował „niezmienny pokój, miłość, święta radość i  duchowe wesele”. 
Zarówno w Betlejem, jak i na wygnaniu w Egipcie, a następnie w Naza-
recie dokładałeś starań, by w cichości i spokoju znosić niepewność jutra 
oraz wszelkie trudy życia z poddaniem się ufnie Opatrzności Bożej. Po-
dejmowałeś starania, by oddany Twojej opiece Boży Syn mógł wzrastać 

„w  mądrości i  łasce”, a  Jego Niepokalana Matka a  Twoja Oblubienica 
mogła przeżywać pokój, miłość, świętą radość i  duchowe wesele. Weź 
w opiekę naszą Prowincję Chrystusa Króla, Zarząd Prowincjalny, wszyst-
kie wspólnoty lokalne, delegatury, misjonarzy i wszystkie dzieła prowa-
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dzone w Polsce i poza jej granicami i uproś nam te dary cnoty jakie wy-
pełniały Wspólnotę Domu Nazaretańskiego.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Świety Józefie, Stróżu Domu Nazaretańskiego
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ SZÓSTY

Oddanie wszystkich dóbr duchowych i materialnych Prowincji, 
aby służyły budowaniu Królestwa Chrystusowego

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
„Niech więc cieszy się każdy katolik Kościoła Jezusa Chrystusa – pisze 
Pallotti – czy jest on księdzem czy świeckim, zakonnikiem czy księdzem 
diecezjalnym, jeśli ze swymi talentami, swoją wiedzą, swą erudycją, swy-
mi studiami, swoją siłą, swoim szlachectwem, swymi relacjami, swym za-
wodem, swoją sztuką, swoim słowem, swymi dobrami ziemskimi, a jeżeli 
nie ma innych środków, przynajmniej ze swymi modlitwami, angażuje 
się w ożywianie wiary w Jezusa Chrystusa i rozpalanie miłości między ka-
tolikami, rozpowszechniając je po całym świecie. Zdobędzie zasługi apo-
stolstwa, gdy zaangażuje dla tego celu wszystkie swe siły, swe talenty, swą 
doktrynę, swoje studia, swe pieniądze, swe dobra, swe dzieła, swą modli-
twę etc., w taki sposób, że błędem byłoby twierdzić, że nie może dorów-
nać albo nawet prześcignąć zasług Apostołów, bo Bóg ocenia doskonałość 
i pełnię dzieł według dyspozycji serca i możliwości każdego z Jego stwo-
rzeń”. Z pewnością św. Józef przeżywał to, iż nie mógł zapewnić Chry-
stusowi dostatku i godnych warunków. W takiej jednak właśnie rodzinie 
Pan Jezus zechciał zamieszkać i żyć. Tym, co wyróżniało św. Józefa było to, 
że wszystko co miał, swoje życie, marzenia, talenty, dobra duchowe i ma-
terialne, pracę oddał na służbę Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce. 
Prośmy św. Józefa o wstawiennictwo, byśmy umieli dobrze dysponować 
dobrami materialnymi tak, by służyły wzrostowi duchowemu.

chwila ciszy
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Modlitwa nowenny
Święty Józefie, który będąc ubogim, nie wstydziłeś się swego niedostatku 
i  bez szemrania zgadzałeś się z wolą Bożą, umocnij w naszych sercach 
żywą wiarę, że Bóg nie opuści nigdy tych, którzy Mu ufają i wiernie Mu 
służą. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie 
we wszystkich naszych potrzebach zarówno ziemskich, jak i duchowych. 
Z pewnością w sercu, że Twój Syn, który był Ci posłuszny na ziemi, wy-
słucha Cię także w niebie. Świety Józefie otocz opieką naszą Prowincję 
aby jej dobra duchowe i materialne pomnażane przez kolejne pokolenia 
współbraci służyły dobru doczesnemu i wiecznemu naszemu i tych, któ-
rym posługujemy.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Święty Józefie, Dobry Zarządco dóbr duchowych i materialnych
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ SIÓDMY

Powierzenie Przyjaciół, Pracowników, Współpracowników, 
Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej Prowincji

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Rozważanie
Świety Józef jest wzorem współpracy z Panem Bogiem i współpracy mię-
dzy ludźmi. Również dla naszego Założyciela „razem” było bardzo waż-
ne. Dla Pallottiego współpraca nie jest pomocą czy solidarnością w jedną 
stronę, ale współodpowiedzialnością: każdy na swoim miejscu, każdy we-
dług swego powołania, każdy według swych możliwości, środków, rela-
cji, talentów, każdy według swego tytułu i na swój sposób, ale «wszyscy 
razem». W ten sposób Pallotti wzywa różne powołania do wzajemnego 
kształtowania się, współpracując dla większej chwały Boga i dla zbawienia 
ludzkości. Módlmy się za przyjaciół, pracowników, współpracowników, 
ofiarodawców i dobrodziejów naszej Prowincji, byśmy jednocząc wysiłki 
z większą mocą głosili Królestwo Chrystusa.

chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, który znasz wartość jednoczenia wysiłków, by zapewnić Je-
zusowi najlepsze warunki przygotowania się do „głoszenia Królestwa Bo-
żego i wzywania do nawrócenia” oraz złożenia ofiary z siebie za zbawienie 
świata, prosimy Cię: zwróć swe zatroskane o Kościół serce na wszystkich 
podejmujących wysiłki w  głoszeniu Ewangelii. Weź pod swoją opiekę 
wszystkich, z którymi współpracujemy: naszych przyjaciół, pracowników, 
współpracowników, ofiarodawców i  dobrodziejów Prowincji Chrystusa 
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Króla w Polsce i poza jej granicami. Niech wszyscy czyniący nam dobro 
wsparci Twoim wstawiennictwem otrzymają od Boga pomyślność za ży-
cia i obfitą nagrodę w wieczności.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Józefie Święty, Najpotężniejszy Opiekunie nasz.
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ ÓSMY

Zawierzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, 
a także rodzin, w których dorastaliśmy, zwłaszcza naszych 

rodziców, rodzeństwa, krewnych i przyjaciół

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Statut Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego definiuje Zjednoczenie 
jako dar Ducha Świętego, będący „komunią (communio) osób i wspólnot, 
które żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, wzbudzają 
współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary i za 
rozpalanie miłości w świecie i Kościele, i w ten sposób prowadzą wszyst-
kich do jedności w Chrystusie”. Zjednoczenie to „sposób bycia Kościołem” 
– żywym, dynamicznym, dostępnym dla wszystkich, Kościołem, który jest 
communio. Zjednoczenie jest wspaniałym zaproszeniem, skierowanym do 
każdego ochrzczonego, aby wiary otrzymanej od Boga nie zachowywał 
dla siebie, lecz dzielił się nią z  innymi. Wzorem braterskiego życia we 
wspólnocie Zjednoczenia, opartym na duchu żywej miłości, jest Święta 
Rodzina z Nazaretu. „Jak w Świętej Rodzinie z Nazaretu – pisał Pallotti 
do członków Zjednoczenia – panował niezmienny pokój, miłość, święta 
radość i duchowe wesele, tak samo musimy uczynić wszystko, aby one 
panowały w naszej Kongregacji i w naszych świętych Ustroniach oraz by 
stanowiły ich cechy charakterystyczne”. Prosimy św. Józefie, poleć Bogu 
wszystkich Członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, oraz tych, 
pośród których wzrastaliśmy, naszych rodziców, rodzeństwo, krewnych 
i przyjaciół, niech życie w służbie Kościołowi i Zjednoczeniu upływa im 
w obecności Jezusa. Spraw, by żadne trudności nie zdołały ich oddalić od 
Boga i oziębić wzajemnej miłości i apostolskiej gorliwości.
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chwila ciszy

Modlitwa nowenny
Święty Józefie, Troskliwy Obrońco Chrystusa! Ozdobo życia rodzinne-
go! Prosimy otocz opieką wszystkie wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego i każdego z członków, a  także uproś wszelkie łaski dla na-
szych rodzin, w których dorastaliśmy, zwłaszcza dla naszych rodziców, ro-
dzeństwa, bliskich i przyjaciół.
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie. 
W: Amen.

P: Troskliwy Obrońco Chrystusa i Ozdobo życia rodzinnego
W: Módl się za nami.
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DZIEŃ DZIEWIĄTY

Prośba, by Prowincja była zawsze silna Bogiem i stawała 
się twierdzą żywej wiary, nadziei i miłości realizując 
charyzmat świętego Założyciela. Zobowiązanie do 

szerzenia czci św. Józefa przez naśladowanie jego cnót

P: Panie naucz nas modlić się.
W: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozważanie
Nasz Założyciel w zapiskach duchowych mówi: „Każdy kto czci św. Józe-
fa, czci jednocześnie Najświętszą Maryję, i  skłania Obojga do wyjedny-
wania – a Boga do udzielania nam – wszelkich łask. Dlatego to najwięksi 
Święci byli najbardziej uniżonymi czcicielami Najświętszej Maryi Panny 
i św. Józefa”. Bóg, który zlecił św. Józefowi na ziemi opiekę nad Swoim 
Synem Jezusem i Jego Niepokalaną Matką Maryją, wynagrodził hojnie tę 
wierną służbę szczęściem w niebie oraz upodobał sobie rozdzielać, przez 
jego wstawiennictwo, hojnie łaski. My natomiast wpatrując się w osobę 
tego świętego męża, jako na nasz wzór tutaj na ziemi, dostrzegamy 
w Nim również Orędownika przed Bożym tronem w niebie. Zwracamy 
się do Niego, by wstawił się za nami, byśmy postępując w tym życiu we-
dług Jego przykładu, żyjąc pokornie jak On, umieli żywą wiarą, nadzieją 
i miłością realizować nasz charyzmat. Polecajmy się zawsze orędownictwu 
św. Józefa, szczególnie zaś w różnych potrzebach i  trudnych sytuacjach 
życiowych.

chwila ciszy
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Modlitwa nowenny
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą umieli z żywą wiarą, nadzieją i miłością realizować 
nasz charyzmat. Byśmy święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. W dowód wdzięczności za otrzymane przez Twoje 
orędownictwo łaski przyrzekamy Ci, św. Józefie, nasz Wzorze, Opiekunie 
i Wychowawco, szerzyć Twoją cześć i wielkość, by przez naśladowanie 
Ciebie i Twoich cnót wzrastała nieskończona chwała Boga i cześć do Nie-
pokalanej Oblubienicy Twojej, a naszej Matki Maryi. 
W: Amen.

Litania do św. Józefa
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa na zakończenie
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, pobożny, kochający Oblu-
bieniec Maryi, jako Obrońca i Opiekun Jezusa otrzymał w niebie szcze-
gólną chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, 
byśmy z Twoją pomocą święcie żyli, szczęśliwie umierali i otrzymali od 
Boga wieczną radość. Pomóż nam otrzymać po naszej śmierci z  rąk sa-
mego Ojca naszego w niebie mieszkanie, które Jezus nam przygotował 
w swoim królestwie.
W: Amen.

P: Józefie najwierniejszy.
W: Módl się za nami.
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ZAKOŃCZENIE NOWENNY

Święty Józefie, Wspomożycielu we wszystkich potrzebach przyjmij łaska-
wie tę nowennę modlitw, które przez Twe przemożne wstawiennictwo 
ośmielamy się kierować do samego Boga w niebie. Opiekunie nasz wysłu-
chaj nasze wołanie i przedstaw nasze prośby Chrystusowi. Bóg wyznaczył 
Ci na ziemi rolę Opiekuna swego Syna. Masz więc wielką możliwość 
łatwego dostępu do Jego Serca jako naszego Zbawiciela.

Przez wszystkie dobra, którymi zostałeś wyróżniony, prosimy Cię z poko-
rą: miej wzgląd na nas słabych i wyjednaj nam te łaski, by Bóg w Swym 
Miłosierdziu raczył nas wysłuchać w  sprawach, z  jakimi się do Niego 
przez Twe pośrednictwo z ufnością zwracamy.

Niech nasze wołanie, poparte Twoim pośrednictwem dojdzie do Boga. 
My natomiast uczynimy wszystko, by swym życiem dziękować za to 
Bogu i Tobie, nasz święty Patronie i Opiekunie.
W: Amen.
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MODLITWY DO DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA

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, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
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,
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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.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

P: Módlmy się.
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa na Oblubień-
ca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na 
ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Ofiarowanie się opiece św. Józefa

O  chwalebny Patriarcho, św. Józefie, z  pokorą upadam przed Tobą. 
Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór 
Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i po-
bożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby 
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Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym św. 
Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata 
podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia 
razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w  naszej niedoli. Wezwawszy po-
mocy Twej Najświętszej Oblubienicy, błagamy również o Twoją opiekę. 
Przez miłość, która Cię łączyła z  Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, 
i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokor-
nie prosimy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
krwią swoją, i  swoim wstawiennictwem pomóż nam w naszych potrze-
bach. Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa. Józefie oddal od nas, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potęż-
ny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z pomocą w tej walce z moca-
mi ciemności. Jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, 
które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Świętego od wrogich 
zasadzek i  od wszelkich niebezpieczeństw. Otaczaj każdego z  nas stałą 
opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć 
świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. 
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 towarzy-
stwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich obję-
ciach. 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 
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śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym ser-
cem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen.

Codzienny akt poświęcenia życia św. Józefowi

O najdroższy św. Józefie, poświęcam Ci siebie, aby Cię czcić, i oddaję Ci 
siebie, żebyś był już zawsze moim ojcem, moim obrońcą i moim prze-
wodnikiem w drodze do zbawienia. Wyproś dla mnie większą czystość 
serca i  żarliwe umiłowanie życia duchowego. Biorę Cię za wzór; niech 
wszystko, co czynię, będzie dla większej chwały Boga, w  zjednoczeniu 
z Przenajświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. O bło-
gosławiony Józefie, módl się za mnie, abym współuczestniczył w spokoju 
i radości Twojej świętej śmierci.

Święty płaszcz

O chwalebny św. Józefie, który przez Boga zostałeś postawiony jako gło-
wa i strażnik najświętszej z wszystkich rodzin, racz strzec z nieba mojej 
duszy, która błaga o przyjęcie pod płaszcz Twojej opieki. Wybieram Cię 
odtąd na ojca, opiekuna i przewodnika, polecając Twej szczególnej opiece 
duszę moją, ciało moje oraz wszystko, co mam i czym jestem, moje życie 
i moją śmierć. Spójrz na mnie jak na swoje dziecko, broń mnie przed 
wszystkimi moimi widzialnymi i niewidzialnymi nieprzyjaciółmi. Bądź 
przy mnie we wszystkich potrzebach, pociesz mnie we wszystkich gory-
czach życia, a zwłaszcza w godzinie agonii. Przemów za mną słowo u umi-
łowanego Odkupiciela, którego jako dziecko nosiłeś w swoich ramionach, 
u chwalebnej Dziewicy, której byłeś umiłowanym małżonkiem. Udziel 
mi tych łask i  błogosławieństw, które uznasz za użyteczne dla mojego 
prawdziwego dobra, mojego wiecznego zbawienia, a ja zrobię wszystko, 
by nie stać się niegodnym Twej szczególnej opieki. Amen.
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Modlitwa codzienna do św. Józefa

O św. Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Je-
zusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy 
Maryi! Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia 
za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i  rozszerzać 
zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie 
przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, 
broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj 
mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i  złego przypadku. 
Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i  ratuj mnie 
wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał 
żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa obrania św. Józefa za patrona

Świety Józefie, doskonałość, moc i chwała uprawniają Cię do naszej czci, 
miłości i zaufania ponad wszystkich świętych, w obecności Jezusa, który 
wybrał Cię na Ojca i w obecności Maryi, która przyjęła Cię jako swego 
Oblubieńca, ja wybieram Cię dziś na mojego Ojca duchowego, Obrońcę 
i Mistrza mojego życia duchowego, mój Wzór i Orędownika. Mam po-
stanowienie nigdy nie zapominać o Tobie i ofiarować Ci każdego dnia 
życia przynajmniej drobny dowód szacunku i zaufania, do jakich słusznie 
jesteś uprawniony. Obecnie, z największą powagą proszę Cię, abyś roz-
toczył nade mną szczególną opiekę i włączył mnie do szczęśliwego grona 
Twoich oddanych sług. Wstaw się za mną u  Jezusa i Maryi; bądź przy 
mnie we wszystkich chwilach życia i nie opuszczaj mnie w żadnych oko-
licznościach, a szczególnie błagam Cię, bądź mi towarzyszem w godzinie 
śmierci. Amen.
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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 wyjed-
nał 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 trudno-
ściach 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.

Akt poświęcenia się św. Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mo-
jemu 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, św. Józefie, prowadź mnie prostą dro-
gą 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 św. Józefie, bądź Pia-
stunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak 
strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowi-
te 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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Modlitwa do śpiącego św. Józefa

O św. Józefie, Najwyższy obsypał Cię licznymi łaskami. Anioł Pański uka-
zał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i pokierować Tobą, gdyż powierzono Ci 
Świętą Rodzinę. Byłeś jednocześnie milczącym i  silnym, lojalnym i od-
ważnym opiekunem. Drogi św. Józefie, wejrzyj na mnie, gdy spoczywasz 
w Panu, pełen ufności w Jego absolutne panowanie i dobro. Proszę, weź 
moją potrzebę do serca, śnij o niej i przedstaw swojemu Synowi (wymień 
swoją prośbę). Pomóż mi, dobry św. Józefie, usłyszeć głos Boga, wstać 
i postępować z miłością. Wysławiam Boga i dziękuję Mu z radością. Świę-
ty Józefie, kocham Cię. Amen.

Modlitwa do św. Józefa w intencji własnej

Bądź pozdrowiony, św. Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby 
nieba i  ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi 
wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych, 
jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do 
najwyższej godności wychowywania, karmienia, a  nawet trzymania na 
rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby 
tylko zobaczyć. O św. Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosier-
nego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę ... (Należy wymienić swoją 
prośbę). Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.

Wezwania ku czci ukrytego życia św. Józefa 

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.
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Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania 

do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi u  Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich 

okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u  Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania 

w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, 

a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i  Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. 
Amen.
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 AKT ODDANIA
Święty Józefie, Oblubieńcze Przeczystej i  Niepokalanej Bogarodzi-
cy Dziewicy Maryi, Matki Bożej Miłości i Królowej Apostołów! Ty, 
o Mężu Boży, zostałeś tak bardzo uprzywilejowany i wybrany przez Boga 
w  Trójcy Świętej Jedynego. Twój wielki czciciel św. Wincenty Pallotti 
zwykł mawiać, że Ty po Maryi, Twojej Oblubienicy, jesteś najszczęśliwszy 
spośród wszystkich ludzi na ziemi. Zostałeś wybrany przez Boga na Opie-
kuna Świętej Rodziny i Troskliwego Wychowawcę Pana naszego Jezusa 
Chrystusa – Apostoła Ojca Przedwiecznego.

O przeczysty i dziewiczy Patriarcho, Stróżu Kościoła Świętego! Świa-
domi własnych braków, niedoskonałości i  grzeszności, z  pełnym zaufa-
niem przychodzimy dziś do Ciebie i Tobie – jako naszemu Opiekunowi, 
Wychowawcy i Przewodnikowi – zawierzamy całą Prowincję Chrystusa 
Króla, nasze Wspólnoty, Delegatury, Dzieła, Instytucje i Zarząd Prowin-
cjalny. Tym szczególnym aktem miłości, Twojej troskliwej opiece odda-
jemy Księży i  Braci, Diakonów i  Alumnów, Nowicjuszy, Postulantów 
i Kandydatów. Uproś nam łaski, aby w naszych sercach płonął zawsze 
ogień żywej wiary, nadziei i miłości. Spraw, aby nasza Prowincja wzrastała 
w łasce u Boga i u ludzi, ale też w liczbę i apostolski dynamizm. Józefie 
najmężniejszy, wyproś młodym odwagę oddania się na służbę Chrystu-
sowi, by zapragnęli realizować powołanie kapłańskie, braterskie i misyjne 
według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego.

Nadziejo chorych i  Patronie umierających! W  tym trudnym czasie 
złowieszczej pandemii powierzamy Ci bezpieczeństwo i zdrowie każdego 
współbrata naszej Prowincji, i wszystkich ludzi. Wstawiaj się za osobami 
starszymi, chorymi, umierającymi i za tymi, którzy się nimi opiekują.
 
Żywicielu Syna Bożego! Miłośniku ubóstwa i  Wzorze pracujących! 
Twojej pieczy oddajemy też naszą pracę i dobra materialne naszej prowin-
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cji. Wierzymy, że jako dobry Rządca, mądrze i rozsądnie zagospodarujesz 
owoce naszej pracy i tak poprowadzisz nasze dzieła, aby służyły budowa-
niu Królestwa Bożego.

Józefie Święty, Najpotężniejszy Opiekunie nasz! Zawierzamy Ci rów-
nież tych, do których jesteśmy posłani: parafian, uczniów, chorych, piel-
grzymów, starców, migrantów i  uchodźców oraz tych, którzy z  nami 
współpracują i  troszczą się o nas: Przyjaciół, Pracowników i Współpra-
cowników, Ofiarodawców misyjnych i  Dobrodziejów naszej Prowincji. 
Bądź dla nich Orędownikiem i Wspomożycielem w codziennym życiu. 
Oddajemy Ci też tych, którzy z narażeniem swojego życia strzegą naszej 
wolności.

Troskliwy Obrońco Chrystusa! Ozdobo życia rodzinnego! Otocz opie-
ką wszystkie wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także 
rodziny, w których dorastaliśmy, zwłaszcza naszych rodziców, rodzeństwo, 
bliskich i przyjaciół.

Józefie najwierniejszy! Uproś, aby nasza Prowincja była zawsze silna Bo-
giem i  stawała się twierdzą żywej wiary, niezawodnej nadziei i  żarliwej 
miłości, żyjąc wciąż aktualnym i zobowiązującym charyzmatem świętego 
Założyciela. Wstawiaj się za nami, byśmy w duchu synodalnym przeży-
wali miłość i  odpowiedzialność za Kościół, tak, jak uczył nas tego św. 
Wincenty Pallotti. W dowód wdzięczności za otrzymane przez Twoje orę-
downictwo łaski przyrzekamy Ci, św. Józefie, nasz Wzorze, Opiekunie 
i Wychowawco, szerzyć Twoją cześć i wielkość, by przez naśladowanie 
Ciebie i Twoich cnót wzrastała nieskończona chwała Boga i cześć do Nie-
pokalanej Oblubienicy Twojej, a naszej Matki Maryi. O wielki św. Józefie, 
ufamy, że Wszechmogący Bóg w Trójcy Jedyny dzięki Twemu orędownic-
twu zwróci ku nam swoje łaskawe spojrzenie i obdarzy nas błogosławień-
stwem wiary, nadziei i miłości, a Maryja Twoja Niepokalana Oblubienica, 
otoczy nas swoim macierzyńskim płaszczem.
Amen.






