
NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. JÓZEFA – 19 MARCA 
 

1. Podany wzór nabożeństwa można także przeprowadzić w dniu 1 maja lub w inne dni, w 

które dana Wspólnota obchodzi wspomnienie św. Józefa (tradycyjnie jest to środa). 

2. Nabożeństwa tego nie wolno przeprowadzać przed wystawionym Najświętszym Sakramen-

tem. 

3. Należy je odprawić przed ikoną (obrazem) lub figurą św. Józefa, którą umieszcza się w 

godnym miejscu ale nigdy nie na mensie ołtarza. 

4. Stosownym miejscem na jego przeprowadzenie jest także dawny ołtarz boczny z retabulum 

ukazującym świętego Patrona – Józefa. 

5. Przewodniczący nabożeństwu ubrany jest w kompletny strój zakonny oraz albę lub komżę i 

stułę wraz z kapą koloru białego. 

6. Na rozpoczęcie nabożeństwa należy odśpiewać pieśń „Szczęśliwy, kto sobie Patrona”. 
 

Celebrans rozpoczyna nabożeństwo od wezwania: 

Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W. Który stworzył niebo i ziemię. 
 

Teraz następuje wprowadzenie: 

Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś św. Józefa na opiekuna Twego Jedno-

rodzonego Syna i męża Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzisiaj stajemy przed To-

bą, Ojcze, aby uczcić Tego naszego świętego Patrona. 

Wierzymy, że nabożeństwo do św. Józefa jest szczególnym rodzajem po-

bożności mającej na celu uproszenie dla siebie opieki tego wielkiego świętego i 

oddanie mu szczególnej czci. Nadzwyczajne łaski otrzymywane dzięki jego 

wstawiennictwu są nieprzeliczone. 

Wśród świętych Twoich, św. Józef posiada szczególny przywilej wspo-

magania ludzi w ich potrzebach. Na ziemi gorliwie współpracował w dziele 

przygotowania zbawienia dla wszystkich ludzi i prowadzi nadal tę pracę, będąc 

już w chwale niebieskiej.  

Aby nasza modlitwa do Ciebie, Boże, przez orędownictwo św. Józefa by-

ła skuteczniejsza, przyrzeknijmy sobie spełnić jakiś dobry czyn lub zrobić jakieś 

wyrzeczenie, aby w ten sposób uczcić go, a także ofiarować modlitwę za dusze 

czyśćcowe. Z taką samą troską, z jaką my pomożemy duszom oczekującym w 

czyśćcu, św. Józef pomoże nam w naszych kłopotach i doświadczeniach. W ten 

sposób jego opieka będzie nas chronić od wszelkich niebezpieczeństw, abyśmy 

mogli wszyscy, pewnego dnia, z pomocą Twej łaski, Boże, osiągnąć wieczne 

zbawienie. 
 

Następuje odczytanie fragmentu z Pisma Świętego. 
 

Wszyscy zgromadzeni wstają, a Celebrans mówi: 

Posłuchajmy słów z Pisma Świętego, z Ewangelii według św. Mateusza. 

 

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem.  



Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 

Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za 

sprawą Ducha Świętego.  

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 

Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 

«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albo-

wiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu 

nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».  

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.  

Oto słowo Pańskie. 
 

Teraz można w krótkich słowach wygłosić homilię na temat usłyszanej perykopy. Można ją 

także, ze słusznych powodów, opuścić przechodząc do dalszej części. 
 

W dalszej części nabożeństwa następuje odśpiewanie Litanii do św. Józefa. W czasie jej śpie-

wania wszyscy klęczą.  

 

 
 

Kyrie, elejson, – Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 

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,  

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. 
 

C. Ustanowiłeś go panem domu swego. 

W. I zarządca wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: 

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblu-

bieńca 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. 
 

Następuje śpiew pieśni „O Józefie ukochany”. 
 

Po pieśni Celebrans z rękami złożonymi odmawia orację: 

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 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 potom-

stwem 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 nie-



bezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bo-

żego 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. 
 

Na zakończenie udziela się, w zwykły sposób, zebranym błogosławieństwa i rozesłania. Na 

wyjście śpiewa się pieśń „Święty Józefie, Patronie nasz”. 


