
NADSZEDŁ CZAS ŚW. JÓZEFA 
 

Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną rolę św. Józefa — od objawień w 

Cotignac, przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie aż po 

współczesne wizje z Itapirangi. 

W maju 2.019 roku ks. Donald H. Calloway napisał do papieża Franciszka list z 

propozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec święty 

spełnił tę prośbę. Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Calloway stworzył 

trzydziestotrzydniowy program zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który 

swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję 

według św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to potężna broń w walce 

duchowej — skuteczność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw 

wiernych. 

 

Podejmij wyzwanie i zostań duchowym synem św. Józefa! 

 

Ksiądz Donald H. Calloway MIC jest członkiem Zgromadzenia Księży 

Marianów Niepokalanego Poczęcia. Po radykalnej zmianie życia i nawróceniu 

na katolicyzm ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Jest mariologiem i 

wielkim czcicielem św. Józefa. 

Nadszedł dla ciebie czas odkrycia św. Józefa. Czas powierzenia mu siebie i 

swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo 

ci w tym pomoże. — ks. Dominik Chmielewski SDB 

Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi 

wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca 

Maryi. — ks. Dariusz Dąbrowski COr. 

Z okładki książki „Konsekracja św. Józefowi” – ks. Donald H. Caalloway 



DZIEŃ 4 z 33 dni przygotowań  
do poświęcenia się  św. Józefowi  

wg książki  
„Konsekracja św. Józefowi” –  

ks. Donalda H. Clloweay`a 

 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami 

 

Święty przykład Jezusa Chrystusa, który w czasie swojego pobytu na ziemi tak 

bardzo czcił św. Józefa i był mu posłuszny za jego życia, powinien wystarczyć, 

by rozpalić wszystkie serca nabożeństwem do tego świętego. 

św. Alfons Maria Liguori 

 

Znasz zdanie „Do Jezusa przez Maryję"? To cudowny wyraz nabożeństwa ukuty we 

wczesnym wieku XVIII przez św. Ludwika Marię de Montfort. W swoim dziele Traktat o 

prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik nauczał, że 

Maryja jest najpewniejszą, najłatwiejszą i najszybszą drogą dotarcia do Jezusa. Aby 

zaszczepić to przesłanie w sercach ludzi, św. Ludwik żarliwie propagował Różaniec i 

poświęcenie życia Maryi. Ciekawe, że we wszystkich swoich pismach zaledwie kilka 

razy wspomina św. Józefa. Dlaczego? Czyżby go nie kochał? Przeciwnie, św. Ludwik 

de Montfort bardzo kochał św. Józefa. Podobnie jak wszyscy święci. Nie pozostawił 

żadnego ważnego nauczania na ten temat, ponieważ do jego czasów Kościół nie 

opracował teologii św. Józefa. 

 

W religijnym życiu Kościoła dopiero w połowie xix wieku, sto lat po św. Ludwiku, 

zaczęto lepiej rozumieć wielkość św. Józefa. 

Gdyby św. Ludwik nauczał na ulicach dzisiejszej Francji, prawdo-podobnie słyszano 

by, jak wychwala cuda św. Józefa. Mógłby nawet dodać osobę św. Józefa do swojego 

słynnego zdania, wołając: „Do Jezusa przez Maryję i Józefa!". Jezus pragnie, abyś 

poznał i pokochał Jego matkę i ojca. 



 

Maryja i Józef tworzą najwierniejszy obraz Jezusa; dzięki temu mogę wyznaczyć 

najkrótszą drogę do świętości: „Dla mnie żyć to Jezus, to Maryja i Józef''' 

sł. Boży Franiois Xayier Nguyen Van Thu'an 

 

Dwoje największych świętych chrześcijaństwa to Maryja i św. Józef. Konsekracja św. 

Józefowi naturalnie wywodzi się z chrzcielnego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi 

i z synowskiego poświęcenia się Maryi. Dzięki poświęceniu św. Józefowi, twojemu ojcu 

duchowemu, możesz się poświęcać każdej osobie należącej do Świętej Rodziny! 

 

W naszych czasach małżeństwo i rodzina są bez przerwy zaciekle atakowane. Jezus i 

Maryja pragną, abyś zawierzył św. Józefowi, ponieważ żaden ojciec ani mąż nie wie 

więcej od niego o świętości małżeństwa i rodziny ani o miłości gotowej do wyrzeczeń, 

jakiej wymaga się od ojców i mężów. Kontynuuje z nieba swoją ojcowską misję. Jest 

naszym stróżem, kochającym opiekunem i nieustraszonym obrońcą — wzorem 

świętego ojcostwa. Po Chrystusie św. Józef jest wzorem heroicznej męskości i 

obrońcą małżeństwa, czystości i samego życia. Konsekracja św. Józefowi jest kluczem 

do pokonania antropologicznego zamętu tak rozpowszechnionego w naszych czasach. 

Dzięki uważnej, wiernej miłości i trosce św. Józefa wszystkie ideologie i idole skruszą 

się i padną na kolana przed Jezusem Chrystusem! 

 

Jakichże doznałeś radości, mając zawsze przy sobie Boga samego, patrząc,  

jak przed Nim kruszą się bałwany Egiptu. 

bł. January Maria Sarnelii 

 

Konsekracja św. Józefowi wzmocni twoją miłość do Jezusa! Całe życie i misja św. 

Józefa są ukierunkowane na Jezusa. Święty Józef nigdy nie podkreśla swojej osoby. 

Jego rola polega na prowadzeniu wszystkich do Jezusa tak, jak robi to Maryja. Maryja 

była przeznaczona na Niepokalaną Matkę Zbawiciela; św. Józef został wybrany na 

ziemskiego ojca Zbawiciela i naszego ojca duchowego. Został on obdarowany 

wszystkimi łaskami potrzebnymi do wykonania swojej misji, a misja ta obejmuje 

pogłębienie naszej relacji z Jezusem. 



 

Józef pierwszy zaniósł Jezusa Chrystusa do Egiptu, a potem do Judei. I tak 

wyznaczył dla nas ścieżkę apostołów, którzy głosili Jego imię Żydom i poganom. 

św. Hilary z Poitiers 

 

Święty Józef był opiekunem Jezusa i Maryi. On również w sposób naturalny był 

tym, który przyprowadzał do nich dusze spragnione większej bliskości. 

bł. Jan Józef Lataste 

 

Przeczytaj „Przywileje nabożeństwa do św. Józefa" (s. 326) 

Odmów Litanię do św. Józefa' (s. 333) 

Od Redakcji:  

Gorąco zachęcamy do tego nabożeństwa – 33 dni przygotowań do konsekracji św. 

Józefowi wg opracowanej praktyki duchowej w książce ks. Donalda H. Caaloway`a 

„Konsekracja św. Józefowi – cuda naszego duchowego Ojca”, który jest jednym z 

Patronów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

 

Ś w. Andrzej Bessette –  
Fundator ORATORIUM Św. JÓZEFA  

– Montreal, Kanada 

Mam tylko wielką cześć dla św. Józefa.  

To ona mną kieruje i daje mi pełnię zaufania. 

św. Andrzej Bessette 

Święci są bohaterami. Każdy bohater zasługuje na miejsce honorowe. Dotyczy to 

szczególnie św. Józefa. Jest największym świętym, największym bohaterem. 

Zasługuje na bazylikę, gdzie będzie mu oddawana cześć! 

Na świecie wzniesiono wiele sanktuariów poświęconych św. Józefowi (nas. 

409 znajdziesz krótką ich listę). Jest jednak jedno, które wyróżnia się spośród 



wszystkich: oratorium św. Józefa w Montrealu w Kanadzie. Ta bazylika jest 

powszechnie uznawana za największe międzynarodowe centrum kultu św. Józefa. 

Oratorium św. Józefa ufundował św. Andrzej Bessette. Ten niezwykły święty 

urodził się niedaleko Montrealu w roku 1845. Na chrzcie świętym otrzymał imię Alfred. 

Jego rodzice byli żarliwymi katolikami; był ósmym z ich dwanaściorga dzieci. Wiele lat 

później, gdy rozpoczął życie zakonne, przyjął imię Andrzej. 

Ojciec Alfreda był z zawodu drwalem. Niestety, zginął tragicznie przywalony 

drzewem, kiedy mały Alfred miał zaledwie dziewięć lat. Dwa lata później jego matka 

zmarła na gruźlicę. W wieku dwunastu lat został sierotą. Zbyt wcześnie stracił ojca i 

matkę. Wtedy wyrobił w sobie żarliwe nabożeństwo do św. Józefa i zawierzył mu całe 

swoje życie. Alfred zawsze był słabego zdrowia i nie otrzymał starannego 

wykształcenia. We wczesnej młodości wyjechał do Stanów Zjednoczonych za 

chlebem. Spędził pewien czas w Connecticut, pracując w kilku fabrykach 

włókienniczych. 

Po pewnym czasie wstąpił do Zgromadzenia Świętego Krzyża i został bratem 

świeckim. Nigdy nie otrzymał święceń kapłańskich. Ze względu na brak wykształcenia 

br. Andrzejowi przydzielono poślednie zadanie furtiana w szkole prowadzonej przez 

jego wspólnotę w Quebecu. Wykonywał tę pracę ponad czterdzieści lat. Z wielką 

pokorą często mówił o sobie, że jest „pieskiem św. Józefa". Bóg miał jednak wobec 

niego wielkie plany. 

Chociaż. br. Andrzej był tylko skromnym furtianem, szybko zdobył w całej 

Kanadzie sławę świętego i pobożnego człowieka. Spędzał wiele godzin na modlitwie z 

ludźmi, którzy przybywali do furty zgromadzenia, żeby go zobaczyć. Wszystkim 

ofiarowywał święty olej, który zbierał z lampy stojącej obok figury św. Józefa, i radził 

im, żeby zanosili do świętego wszystkie swoje troski. Dzięki modlitwom br. Andrzeja 

dokonały się niezliczone cuda, ale on zawsze przypisywał je wielkiemu orędownictwu 

św. Józefa. 

Brata Andrzeja często wyszydzano i ośmieszano za jego prostą miłość do św. 

Józefa, za pokorę i gorliwą pobożność. Niestety, nawet niektórzy członkowie Kościoła 

nie kryli swojej niechęci do niego. Ich szczególną irytację budziła uwaga, jaką 

poświęcał licznym chorym, którzy przybywali do Montrealu, żeby się z nim zobaczyć. 

Wielu przedstawicieli Kościoła było zazdrosnych o br. Andrzeja, bo zwykli ludzie 

uważali go za świętego. Brat Andrzej otrzymywał rocznie około osiemdziesięciu tysięcy 

listów z prośbą o modlitwę. Tych próśb było tak dużo, że poprosił o pomoc cztery 



osoby. Mądrość, jaką zawsze kierował się w swojej korespondencji, była prosta i 

zwyczajna: „Idź do Józefa!". 

„Kiedy wzywasz św. Józefa, nie musisz wiele mówić. Wiesz, że twój 

Ojciec w niebie wie, czego potrzebujesz; a więc jego przyjaciel, św. Józef, też to 

wie. Spytaj go: „Co byś zrobił, św. Józefie, gdybyś był na moim miejscu?”– św. 

Andrzej Bessette 

Brat Andrzej pragnął wznieść sanktuarium ku czci św. Józefa w dziękczynieniu za 

wszystkie cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem. Otrzymał zgodę 

zwierzchników zgromadzenia na realizację tego pomysłu. W 1904 roku z pomocą 

innych braci wzniósł małą kaplicę poświęconą św. Józefowi. W tym samym miejscu w 

roku 1924 rozpoczęła się budowa bazyliki. Prace ukończono w 1967 roku. Wkrótce 

bazylika stała się znana na całym świecie jako oratorium św. Józefa, poświęcone mu 

największe na świecie sanktuarium. 

Niestety, św. Andrzej nie dożył dokończenia budowy. Zmarł w roku 1937 w 

wieku dziewięćdziesięciu jeden lat. Ze względu na gorliwość w głoszeniu kultu 

ukochanego świętego jest znany na świecie jako największy apostoł św. Józefa xx 

wieku. Był tak kochany i szanowany, że oddając mu hołd, przed jego otwartą trumną 

przeszło ponad milion osób. W roku 1981 beatyfikował go św. Jan Paweł II, a w roku 

2010 kanonizował papież Benedykt XVI. W kalendarzu liturgicznym Kościoła 

powszechnego wspomnienie św. Andrzeja przypada 6 stycznia, w dniu jego śmierci. Z 

kolei w Kanadzie jego święto obchodzi się 7 stycznia ze względu uroczystość 

Objawienia Pańskiego obchodzoną zawsze 6 styczniu, która ma pierwszeństwo. 

Obecnie oratorium św. Józefa jest odwiedzane przez ponad dwa miliony ludzi 

rocznie. Pielgrzymują z całego świata, prosząc o szczególne łaski za wstawiennictwem 

św. Józefa i św. Andrzeja Bessette. Niezależnie, o co się modlą: o zdrowie, pomoc w 

kłopotach małżeńskich czy o nawrócenie marnotrawnych dzieci, wszyscy 

odwiedzający bazylikę, którzy przynoszą św. Józefowi troski ciążące ludzkiemu sercu, 

odnajdują tam spokój, nadzieję i pocieszenie. 

Doczesne szczątki św. Andrzeja zostały złożone w bazylice, a w specjalnym 

relikwiarzu przechowuje się jego serce. Gdy w roku 1984 św. Jan Paweł II przebywał w 

Kanadzie z papieską wizytą, przybył do oratorium św. Józefa jako pielgrzym. Przy 

grobie św. Andrzeja święty papież otworzył swoje serce przed nim i przed św. 

Józefem. Poniżej znajduje się fragment pięknej modlitwy ułożonej przez św. Jana 

Pawła II z tej okazji: 



Błogosławiony [ święty ] bracie Andrzeju Bessette, furtianie szkolny i strażniku 

oratorium św. Józefa, daj nadzieję wszystkim, którzy wciąż szukają Twojej 

pomocy. Naucz ich pewności w cnocie modlitwy, a wraz z nią ścieżki nawrócenia 

i sakramentów. Przez Ciebie i przez św. Józefa niech Bóg dalej wylewa zdroje 

swoich łask. Amen. 

 

PIĘĆ POSŁANNICTW ŚW. JÓZEFA (1) 
Bracia Najdrożsi. Oto wreszcie zdejmuje się pieczęć z ust, które milczały przez tyle 

wieków. Zaczyna wreszcie mówić ten, który nazwany był Sprawiedliwym i działał 

zawsze sprawiedliwie. Mówi wreszcie ten, który powtarza tylko słowa Boże i mówi 

zawsze z Bogiem. Przemawia teraz Opiekun Najświętszej rodziny oraz miłujący ojciec 

Kościoła Powszechnego! Uroczystość Św. Rodziny 1979 rok. 

Powinny teraz zamilknąć głosy ludzkie. Powinny ustąpić próżne i marne słowa 

ziemskie pełne zarozumiałości, by dać miejsce głosom z Nieba, pochodzącym od 

boga, a wymawianym dla miłości… 

 

PIERWSZE POSŁANNICTWO 

Jestem Św. Józefem, opiekunem powszechnego Kościoła Jezusa, oraz patronem 

Jego Dzieł Miłości 

Chcę mówić swobodnie do wszystkich mieszkańców ziemi. A to, czego nie uczynicie 

wy, uczynimy to przez Aniołów, którzy służą Bogu w tym ostatnim okresie świata. 

Wszyscy diabli wyszli teraz z piekła dla wielkiego ataku. Wszyscy zaś, Aniołowie 

zstąpili z nieba dla wielkiej obrony. My też przyjdziemy na ziemię, by kierować 

Aniołami i ustalić Królowanie Miłości w Nowym Kościele. Jeśli w piekle przygotowują 

wielki plan ataku na dusze wasze, to w niebie opracowują jeszcze większy plan 

kontrataku dla zbawienia tych dusz, gdyż inaczej gwałtowna walka wyciągnęłaby je do 

zła zajadłością szatanów i potępieńców. Wszystko jest przewidziane i wszystko 

dokona się w świetle tej mądrości Bożej, którą wy, biedacy, tak mało pojmujecie i tyko 

trochę wyczuwacie, ile wam Bóg na to pozwoli. 

Jestem wezwany do tego, by w Świętym Kościele Bożym, w tym okresie walki i 

szalonego biegu na potępienie, oświecić wszystkich ludzi błądzących po drogach 

świata, co do wszelkiego zła organizowanego przez diabłów rozsianych wśród ludzi na 



ziemi. Do wszystkich kieruję me wezwanie o moje słowa, pragnąc, by doszło do nich to 

usilne wołanie o pomoc, dla zbawienia tych dusz. Słuchajcie więc mnie! Rozejrzyjcie 

się dokoła i zdajcie sobie sprawę z tego, co was otacza. Powiedzcie mi… czy możecie 

zaprzeczyć tej diabelskiej obecności wśród was? 

Czy możecie powiedzieć, że mówię rzeczy nieprawdziwe, gdy dokoła was są tylko 

osoby samolubne, szukające własnej kariery, nędzne i marne? Policzcie i 

odpowiedzcie mi, ile osób z waszego otoczenia żyje w świętej bojaźni Bożej, w 

miłości bliźniego i w łasce? Czyście policzyli? Odpowiedzcie! 

Tak, może to są osoby dobre, ale ile jest tych? A jeśli nawet żyją w łasce, to ileż 

wątpliwości, niepewności, pokus i złych wpływów towarzyszy ich życiu?  Czy Niebo 

może być obojętne na taki stan rzeczy? Czy Bóg nie stworzył was wszystkich i odkupił 

Krwią Swoją, karmił Swą łaską, podtrzymywał na trudnej drodze życia tylu nawet 

cudami, byście mieli siłę powstać po upadku? Czy Bóg może być obojętny na tyle 

wołań dusz o pomoc wobec wściekłych napaści diabła, który rozumie plan zbawienia 

dopełniający się na ziemi? Zrozumcie te niezwykłe pomoce niebieskie, które wśród tylu 

ciemności i zamieszania mogą być dla was światłem i pomocą zbawienia. 

Oto ja, św. Józef, przychodzę do was, by wzywać was i otworzyć wam drzwi do 

PRAWDY, by dać wam zrozumieć całkowicie  - proszę was: - SŁUCHAJCIE MNIE! – 

szalony zamiar diabła, który chce sprowadzić was wszystkich na drogę zguby w swej 

wielkiej nienawiści ku Bogu. Nie może on inaczej zemścić się na Bogu, chce tylko 

wyrwać dusze, wciągnąć je w swoje zasadzki. Za każdym razem, gdy jaka dusza 

wpada w sieci, słychać wrzask – to wszyscy potępieni i diabli wrzeszczą razem: „ Jest 

ona nasza! nasza! nasza! Krzyczą ze wściekłością, bo wiedzą, że jeden potępieniec 

więcej sprawia wzmożenie cierpień dla wszystkich i to na całą wieczność. Pomyślcie o 

tym, synowie Kościoła, pomyślcie o życiu wiecznym, które was czeka. Zrozumcie: 

będzie to życie wieczne na wieki! 

Jesteście wolni wybrać zawsze Niebo lub piekło. Jeżeli obierzesz piekło, nie 

uwierzysz i wyśmiejesz je. Będziesz gotów przysięgać, że to są babskie wymysły i że 

nie trzeba na nie zwracać uwagi. Pewno! Jest to diabelską sprawą utrzymać twój 

umysł i serce w nienawiści do Kościoła, do dusz konających, do kochających Boga i do 

wszystkiego, co mówi o Bogu. Szatan nie może ci powiedzieć, co cię czeka 

biedaku, bo byłoby to na korzyść Boga. Ukrywa więc przed tobą prawdę i napełnia 

cię wstrętem do rzeczy Bożych, do wszystkiego, co może ci pomóc wyjść z tego błota 

grzechu, w którym siedzisz po szyję. Diabeł jest zręczny i inteligentny, a gdy mu 



ulegniesz, omota cię i spłata ci figla, będziesz narzędziem w jego zręcznych łapach, by 

stać się dla innych narzędziem do potępienia.  

Słuchaj więc duszo, która to czytasz, bo mówię ci to po to, byś się trochę 

zawstydziła: pomyśl o sobie i o tych, których kochasz. Nie żądam od ciebie za wiele. 

Dobro trzeba przyjąć z każdego źródła. Wołam tylko do ciebie duszo poświęcona 

temu, który chce cię zbawić. Ale tylko ty sama możesz zgodzić się na to. A więc 

słuchaj. Zrób tak.  

Wystarczy tu zwykły akt ufności Bogu. Zatrzymaj się na chwilkę, by pomyśleć o 

swoim zbawieniu, a potem powtórz za mną: „Matko Niepokalana, poświęcam się 

Tobie dla zbawienia duszy mojej”. Potem… Potem… jeśli jeszcze pomyślisz o 

swoich bliźnich, o kapłanach, o Kościele całym, połącz się wtedy z całym Dziełem 

Miłości. Mniejsza o to czy będą oni wiedzieć lub też nie, o twojej modlitwie. Bóg czyta 

w sercu i przyjmuje skarb twej ofiary, twej modlitwy i hojności. Jeśli masz trochę 

zdrowego rozsądku, nie pomyślisz wtedy, że to jest błędem, ale zrozumiesz świętą 

cierpliwość Boga dla całej ludzkości. Oddaj się tylko jako ofiara Ojcu 

Przedwiecznemu, ofiaruj życie razem z Jezusem przez Niepokalane ręce Matki Bożej 

i mów tak: 

„Ojcze Przedwieczny, oddaję się Tobie w ofierze miłości z Jezusem przez 

Niepokalaną [ Oblubienicę ] Ducha Świętego dla zbawienia dusz i o triumf Dzieła 

Miłości, które jest i będzie Kościołem Miłości”. 

Będę się wami opiekował wtedy w sposób szczególny i pomogę wam na waszej 

drodze życiowej. Pamiętajcie, że jest to plan, jaki Bóg postanowił dla ratunku Kościoła. 

Ma to być zastęp dusz oddanych aż do męczeństwa, kierowanych przez Niepokalaną 

[Oblubienicę] Ducha Świętego, która przychodzi na ziemię z zastępem Aniołów i 

Świętych. Czy chcesz należeć do nich? Czy chcesz połączyć się z duszami 

gotowymi nawet na męczeństwo, gdyby było potrzeba, a które na ziemi nosi 

nazwę Dzieła Miłości, jak tego chciał Bóg dla dokonania swego miłosnego planu 

zbawienia. Wiedz o tym, że dusze te będą obdarzone stałością duchową i nie ulegną 

tej bliskiej napaści szatańskiej. Inne dusze, choć dobre, nie mogą mieć tej pewności. 

Zadowolony jestem z mego posłannictwa, bo jestem pewny, że wiele dusz posłucha 

mego słowa i otrzyma w niebie dowód mej miłości. Będę mówił jeszcze. Błogosławię 

was teraz z Jezusem i Maryją, Oblubienicą mej duszy. Amen. 15 listopada 1979 r.  

Oddać się miłości w ofierze za zbawieni dusz jest Dziełem Miłości. Pozdrawiam was. 



DRUGIE POSŁANNICTWO 

Jestem św. Józefem. Bóg Ojciec w swej najwyższej dobroci pozwala mi i dzisiaj 

przemówić do was. Jest to dla mnie wielka łaska i chcę z niej skorzystać. Jest to też 

łaską dla tego, kto czyta, a nie spodziewam się, że nie będziesz należącą do tych, 

którzy wzruszeniem ramion potrafią 

odrzucić łaski tak doniosłe. Czas jest krótki i kto nie chwyta zaraz ręki wyciągniętej ku 

niemu z nieba, pozostanie… z pustymi rękoma i workiem próżnym… patrząc na tych, 

którzy nie opuszczają tak dobrej okazji – a słowo moje jest tą dobrą okazją z nieba – 

by zrozumieć tyle spraw. Oto, więc jestem i chcę powiedzieć wam niektóre rzeczy, 

mogące uczynić wiele dobrego waszym duszom, dać równowagę waszemu życiu 

chrześcijańskiemu, wskazać nową drogę i przywrócić sercu zupełny spokój. A jeżeli to, 

co mówię, poruszy cię szczególnie, powinieneś się zatrzymać przy tym, pracować nad 

tym i przeprowadzić dobrą rewizję i rachunek sumienia. Pozwól mi teraz zapytać cię i 

odpowiedz szczerze: Czy czytałeś Ewangelię? Czyś ją rozważał? Czyś ją 

wprowadził w życie, lub raczej starał się ją praktykować? Mówisz, że jesteś 

chrześcijaninem, chce temu wierzyć. Ale chrześcijanin to naśladowca Chrystusa… 

Jezus mówił: Kto nie przyjmie KRZYŻA, jaki Ja mu daję, nie może być moim uczniem. 

Chrześcijanin powinien, więc iść z własnym krzyżem za Jezusem Chrystusem! 

Boisz się krzyża, zgadzam się z tym. 

Ale wtedy jak go przyjąć? Bo jeśli nie przyjmiesz go dobrowolnie, nie będziesz 

mógł iść za Chrystusem… będziesz sam w rozterce, wydany na igraszkę diabłów. 

Oni też są w rozterce, bo nie przyjęli ani krzyża, ani Tego, który go niósł: Jezusa 

Chrystusa. 

Pomyśl, więc i zastanów się nad tym dobrze. Życie zaś wieczne trwa przez całą 

wieczność – czy rozumiesz? – przez całą wieczność!!! 

A więc teraz, albo zgadzasz się na trochę cierpienia, obejmując mocno krzyż i 

odbierasz marną radość na ziemi, by znaleźć się w objęciu szatana na całą wieczność. 

Innego wyboru nie ma. Uprzedzam cię, że w objęciu diabła każdy czuje się 

naprawdę źle, a cierpienia te będą tak wielkie… Ale nie będziesz mógł powiedzieć, że 

św. Józef nie uprzedził cię, bo byłoby to wielkim kłamstwem. Wtedy diabełki, twoi 

towarzysze kazaliby ci to przełknąć razem ze śliną ich przewrotności i ogniem ich 

męki… Nie sądzę byś był tak głupim, by… wyrzec się wiecznego szczęścia, by wybrać 

wieczne potępienie. Byłbyś naprawdę głupim i niespełna rozumu. Posłuchałbyś tylko 



głosu…, że tak wcale nie jest… nie ma piekła… nie istnieje Bóg… a po śmierci 

wszystko się kończy…. Spodziewam się, że nie uwierzysz temu, bo to diabli starają się 

wyrwać Bogu dusze. Pełni są oni nienawistnej przewrotności i tylko chęć odebrania 

duszy Bogu i potępienia uśmierza na moment ich piekło rozpaczliwe, lecz potem 

podwaja to nieskończone cierpienie. Chcieliby zadać ból Bogu, lecz nie mogą 

dosięgnąć Go i wszystko spada na nich. Ale tobie mogą zaszkodzić i gdy będziesz ich 

słuchać staniesz się sam… diabłem i będziesz znosić na wieki najstraszliwsze męki. A 

na wieki to jest na zawsze - czy rozumiesz? I nie będzie już można cofnąć się. 

Pomyśl, więc dobrze i wybierz. Chcę ci w tym pomoc, bo my w niebie życzymy wam 

tylko dobrze. Jeśli wybierzesz Chrystusa i Jego KRZYŻ, pamiętaj, że ja, św. Józef 

chcę ci pomóc. 

Wyspowiadaj się dobrze i zanurz się w miłosierdziu Bożym, który na znak KRZYŻA 

nawet niegodnego kapłana, usunie z twej duszy całe błoto, jakie nosisz w sobie. 

Odczujesz wtedy prawdziwie radość dzieci Bożych i podziękujesz mi za te słowa. 

Przyjmij godnie Komunię św. i poświeć się Maryi a życie twoje zmieni się. 

A teraz ty, który nazywasz się chrześcijaninem, ale z Chrystusa nie masz nawet cienia, 

nie oszukuj sam siebie. Nie wystarczy nazywać się przed Bogiem chrześcijaninem, 

gdyż widzi On twe wnętrze i nie przyjmie obłudy. Wtedy sąd będzie dla ciebie jeszcze 

surowszy, boś miał łaskę i zmarnował ją dla swej wygody. Osądzę cię, jako fałszywego 

chrześcijanina, a takich pełen jest dzisiaj Kościół Chrystusowy.  

Ty, który to czytasz, nie należysz do takich? Czy chodzisz do kościoła, by modlić 

się, a potem kochać bliźniego? Czy tylko po to, by się tam pokazać, a potem 

obwiniasz innych, bo ci nastąpili na piętę. Zbadaj się dobrze i postaraj się wejść na 

właściwą drogę, bo zbliża się czas kary i może cię zastać nie w porządku, a wtedy … 

Biedaku, nie będziesz przecież zarzucał św. Józefowi, że nie uprzedził cię wcześniej. 

Powiedziałem już to, co miałem na sercu. Jeśli te moje słowa pomogą innym duszom, 

to ja uproszę dla nich wiele łask, których inni nie chcieli przyjąć.  

Błogosławię wszystkich z całego serca wraz z Matką Niepokalaną i z Jezusem. 

Pozdrawiam was. Św. Józef. 23 listopada 1979 r. 

Uwalniać dusze z piekła, wszystkie dusze z ich własnego piekła, powinno to być 

postanowieniem każdego członka „Dzieła Miłości”. 



Źródło: Don Domenico Bernardini „ORĘDZIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA – Św. Józef mówi 

do was…”  

O jakie ważne orędzia na te ostateczne czasy, w których żyjemy. Przyjacielu bierz i 

czytaj a dowiesz się wszystkiego jak żyć dalej. Na prawach rękopisu, tłumaczenie z 

włoskiego „Dzieło Miłości” 1981 

Bracia Najdrożsi. Oto wreszcie zdejmuje się pieczęć z ust, które milczały przez tyle 

wieków. Zaczyna wreszcie mówić ten, który nazwany był Sprawiedliwym i działał 

zawsze sprawiedliwie. Mówi wreszcie ten, który powtarza tylko słowa Boże i mówi 

zawsze z Bogiem. Przemawia teraz Opiekun Najświętszej rodziny oraz miłujący ojciec 

Kościoła Powszechnego! Uroczystość Św. Rodziny – 1979 rok. 

Powinny teraz zamilknąć głosy ludzkie. Powinny ustąpić próżne i marne słowa 

ziemskie pełne zarozumiałości, by dać miejsce głosom z Nieba, pochodzącym od 

Boga, a wymawianym dla miłości…  Od redakcji: Jeśli Pan Bóg pozwoli – 

cdn… 

 

 

POLSKI TEKST NOWYCH WEZWAŃ 
W LITANII DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do 

św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. 

N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in 

difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus pauperum. 

Objaśnienie do nowych wezwań: 

 

Wyrażenie Custos Redemptoris ( Opiekun Odkupiciela ) pochodzi z Adhortacji 

Apostolskiej „Redemptoris Custos” św. Jana Pawła II, której polski oficjalny tytuł brzmi 

„Opiekun Zbawiciela”. W litanii zachowano bardziej dosłowne i wierne łacinie 

znaczenie „Redemptor” („Odkupiciel”). 

 

Wyrażenie Servus Christi ( Sługa Chrystusa ) pochodzi z homilii św. Pawła VI 

z 19 marca 1966, jest też przywołane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liście 



„Patris Corde”. Wprawdzie w oryginalnym tekście homilii Papieża Pawła VI używa się 

wyrażenia „Mesjasz” („a servizio del Messia”), jednak kierując się podobieństwem do 

tekstu łacińskiego zachowano wyrażenie „Chrystus”. Łacińskie „Christus” jest tożsame 

z „Mesjasz”, podobnie polskie „Chrystus” oznacza w rzeczywistości „Mesjasz” (dosł. 

namaszczony). 

 

Wyrażenie „Minister salutis” ( Sługa zbawienia ) pochodzi z homilii św. Jana 

Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza, było też przywołane przez Jana Pawła II 

w adhortacji „Redemptoris Custos”. Dosłowne polskie tłumaczenie „minister” to „sługa”, 

które ostatecznie wybrano ze świadomością, że w tekście Litanii obok już jest 

wezwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym terminem łacińskim (servus). Język 

łaciński jest w tej dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich tłumaczeniach „minister” 

czasami oddaje się terminem „szafarz”, to jednak w przypadku omawianego tytułu 

lepiej brzmi „sługa”. 

 

Wyrażenie Fulcimen in difficultatibus ( Podpora w trudnościach ) pochodzi ze 

wstępu do listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie 

w oficjalnym tekście polskim tego listu pada wyrażenie „pomocnik w chwilach 

trudnych”, to jednak łacińskie „fulcimen” oznacza dosłownie podporę, kolumnę. 

Dlatego przyjęto, aby powtórzyć polskie słowo „podporo”, które w Litanii już pada obok 

w zwrocie „podporo rodzin” (z użyciem łacińskiego „columen”). 

 

Wyrażenia Patronus exsulum ( Patron wygnańców ), Patronus afflictorum ( 

Patron cierpiących ) i Patronus pauperum ( Patron ubogich ) pochodzi z listu 

apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”, w polskiej wersji przyjęto terminy 

identyczne z polskim tekstem listu Papieża (nr 5). 

 

Bp Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 

podkreślił, że 3 wezwania znane z już istniejących poprzednich dokumentów 

kościelnych noszą bezpośrednie odwołanie do Chrystusa (Custos Redemptoris, 

Servus Christi, Minister salutis) i podkreślają związek św. Józefa ze Zbawicielem 

w swoistym układzie wertykalnym (człowiek-Bóg), natomiast 4 nowe wezwania 



pochodzące wprost z listu Papieża Franciszka odwołują się do relacji św. Józefa 

wobec wiernych (Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, 

Patronus pauperum) i uzupełniają nowe wezwania o wymiar horyzontalny. 

Ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji dodał, że Kongregacja ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów publikując nowy łaciński tekst Litanii przypomniała, że przy 

wezwaniach do Boga na początku Litanii oraz na końcu można zastosować zamiennie 

formuły A/B zgodnie z wzorem opublikowanym w Litanii do Świętych, ogłoszonej 

w księdze „Calendarium Romanum” z 1969 roku.  

W przypadku Litanii do św. Józefa oznacza to ewentualną możliwość użycia wezwań 

„Chryste, usłysz nas / Chryste, wysłuchaj nas” (formuła A), zamiast lub obok słów 

„Baranku Boży…” (formuła B). W praktyce tych rozwiązań się nie stosuje i nie ma 

takiej konieczności, ale warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje i że jest ona zgodna 

z prawem. 

Za: ekai.pl – czerwiec 14, 2021 
 

 


