
19 MARCA 
 

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

GŁÓWNEGO PATRONA ZGROMADZENIA. 

DZIEŃ BRATA WSPÓŁPRACOWNIKA 
 

UROCZYSTOŚĆ 
 

Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, był opiekunem i wychowawcą Jezusa Chrystusa. 

Obecnie jest opiekunem Kościoła, wielu wspólnot i stanów. Jest także głównym patronem Zgromadzenia 

Zmartwychwstańców. 

Formularz mszalny – MR, 39’-40’. Kolor szat liturgicznych – biały. 
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Łk 12,42) 

Oto sługa wierny i roztropny, * któremu Pan powierzył swoją rodzinę. 
 

Można także zaśpiewać pieśń „O Józefie ukochany” lub „Boże, lud Twój” lub inną stosowną. 
 

WPROWADZENIE DO LITURGII 
 

Wspominamy dziś uroczyście św. Józefa, cieślę z Nazaretu, w którego ręce Bóg powierzył 

młodość Zbawiciela. Józef, człowiek prawy, stał się powiernikiem największych Bożych 

tajemnic; wobec prawa był ojcem Jezusa, dla Maryi był mężem, świadkiem Jej dziewictwa 

i obrońcą Jej cnoty. W Piśmie Świętym nie wypowiada ani jednego słowa, milczy. W tym 

milczeniu, wśród wielu prób, Bóg bada jego proste serce i czyni je zdolnym do spełnienia 

wielkiego posłannictwa i wielkich zadań. Czcimy go także, według niepamiętnej tradycji, 

jako Patrona Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Niech jego wiara będzie dla nas przy-

kładem, i o taką wiarę módlmy się w tej Eucharystii. 
 

AKT POKUTY 
 

Oczyśćmy nasze serca z grzechów i nieprawości otwierając się na Boże Słowo oraz łaskę 

Najświętszej Ofiary. 

K. Panie, Synu Ojca Przedwiecznego, Ty przyszedłeś, aby wypełnić ukryty od wieków 

plan naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Chryste, Ty, żyjąc na ziemi, byłeś uważany za syna Józefa. Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Panie, Synu Maryi Dziewicy, Ty przyszedłeś, aby wybawić swój lud od jego grzechów. 

Zmiłuj się nad nami. 

W. Zmiłuj się nad nami. 

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * dopro-

wadzi nas do życia wiecznego. W. Amen. 
 

Odmawia się Chwała na wysokości. 
 

KOLEKTA 
 

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świę-

tego Józefa, † spraw za jego wstawiennictwem, * aby Twój Kościół nieustannie się tro-

szczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z 

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 



LITURGIA SŁOWA 
 

Liturgię Słowa w całości bierze się z dnia 19 marca, z LM2 VI, s. 108-112. 
 

WPROWADZENIE DO CZYTAŃ 
 

Jezus Chrystus jest obiecanym Dawidowi potomkiem, którego Królestwu nie będzie koń-

ca. Józef, przyjmując Maryję z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, Jej brzemienności, daje 

Dziecku, które przyjdzie na świat, prawomocny tytuł „Syn Dawida”. Potem strzeże naro-

dzonego życia, jest głową rodziny i – wychowując Jezusa – sam, niby uczeń, poznaje po-

woli tajemne Boże zamysły. Jego wiara jest podobna do wiary Abrahama, o której mówi 

św. Paweł w Liście do Rzymian. 
 

Odmawia się Wierzę. 
 

MODLITWA WIERNYCH 
 

Uwielbiając Boga za dar życia, dzieła i wiary świętego Józefa, Patrona naszego Zgroma-

dzenia, módlmy się do Boga. 

I. Módlmy się za Kościół święty, aby troskliwie strzegł tajemnic zbawienia, które 

powierzył mu Chrystus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Boże. 

II. Módlmy się za wszystkich braci współpracowników ze Zgromadzenia  Zmartwych-

wstańców, aby na wzór św. Józefa mieli głęboką wiarę i prawe serca. 

III. Módlmy się za ciężko pracujących, aby zawsze mogli się radować sprawiedliwym 

wynagrodzeniem swojego trudu. 

IV. Módlmy się (można wymienić miejscową intencję). 

V. Módlmy się za nas samych, abyśmy szukali przede wszystkim woli Bożej i wiernie 

wypełniali ją w życiu. 

Boże, Ty doświadczałeś i umacniałeś w wierze św. Józefa. † Umocnij także naszą wiarę i 

wysłuchaj naszych modlitw, * który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

Na przygotowanie darów można zaśpiewać pieśń „Czego chcesz od nas, Panie”. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
 

Panie, nasz Boże, święty Józef wiernie służył Twojemu Synowi narodzonemu z Maryi 

Dziewicy, * spraw, abyśmy za jego przykładem z czystym sercem pełnili służbę przy 

Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o św. Józefie (obchodząc uroczystość), nr 65. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 25,21) 
 

Sługo dobry i wierny, * wejdź do radości Twojego Pana. 
 

Na Komunię można zaśpiewać pieśń „Duszo Chrystusowa”, lub „Pan wieczernik przygotował”. 

Na uwielbienie można zaśpiewać pieśń „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”. 
 

MODLITWA PO KOMUNII 
 

Boże, nasz Ojcze, w radosną uroczystość świętego Józefa zgromadziłeś nas przy Twoim 

ołtarzu i posiliłeś eucharystycznym chlebem, † otaczaj nas zawsze swoją opieką * i strzeż 

w nas darów, które od Ciebie pochodzą. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 



Po tej modlitwie i ewentualnych ogłoszeniach można zawierzyć braci współpracowników Chrystusowi 

Zmartwychwstałemu słowami poniższej modlitwy. 
 

MODLITWA ZA BRACI WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
 

Jezu Chryste Zmartwychwstały, Ty powołujesz niektórych z nas, aby braterstwo w Chry-

stusie „pierworodnym między wielu braćmi”, przeżywali w szczególny sposób i budowali 

przez to powszechne braterstwo Kościoła; prosimy Cię za nich, aby zjednoczeni głęboko z 

Tobą, ochoczo pracowali dla dobra Kościoła przez przykład braterskiej miłości oraz 

gorliwą służbę bliźnim, dając swym życiem świadectwo, że wszyscy jesteśmy braćmi. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

Zakończenie Mszy Świętej odbywa się normalnie. Na koniec można udzielić uroczystego błogosławień-

stwa „O świętym”.  

Na wyjście wypada zaśpiewać pieśń „Szczęśliwy, kto sobie patrona” lub  „Święty Józefie, patronie nasz” 

lub inną stosowną. 


