
10 wezwań św. Józefa do rodzin, Polski i s wiata 

1. Wzywam was – rodziny –  do miłości Bożej. Na miłości Bożej budujcie swoje 

rodziny. 

2. Ja św. Józef pragnę być opiekunem waszych rodzin. Zaufajcie mi jak zaufała 

Matka Najświętsza. 

3. W rodzinach nie powinno być alkoholu, narkomani… Rodzina powinna być bez 

nałogu. 

4. W rodzinach zniewolonych nałogowo rodzą się dzieci kalecy i będzie ich coraz 

więcej i zostanie okaleczony świat bezrozumny. 

5. W małżeństwach we współżyciu powinien być umiar. 

6. We współżyciu małżonków powinna być miłość Boga i bliźniego a potomstwo 

oddać pod opiekę Matki Bożej. 

7. Dzieci powinny od kolebki być wychowywane z Bogiem aż do wieku dojrzałego. 

8. Szatan uderza w rodziny, niszczy je. Lękasz się szatana – a nie wzywasz 

Boga. 

9. Gdy nie zaczniecie żyć po Bożemu rodziny będą skazane na bezdzietność. Nie 

potraficie wychować potomstwa to nie będziecie go mieli. 

10. Chore rodziny, rozbite – żyją w cudzołóstwie, ciężkim grzechu. Co taka 

rodzina może dać Bogu prócz smutku i z wielkim bólem będzie Bóg zabierać 

wam dzieci przedwcześnie, aby ich szatan nie usidlił.  Św. Józef. 

Niepublikowany dotychczas przekaz zapisany przez s. Zofię – bez daty. 

 



ROK ŚW. JÓZEFA, 
2020–8 grudnia–2021 

 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok 

św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa 

Patronem Kościoła powszechnego, który zakończy się 8 grudnia 2021 r. 

2021-ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 „Do wielkich rzeczy przeznaczył Bóg od wieków św. Józefa , bo do 

pomocy w dokonaniu się tajemnicy Wcielenia„ – św. Józef Sebastian 

Pelczar 

ŚWIĘTY JÓZEF – mąż Maryi, przybrany ojciec Jezusa Chrystusa  

i opiekun Świętej Rodziny. 

Św. Józef został powołany przez Boga do odegrania w dramacie zbawienia 

ludzkości, drugiej co do ważności roli po Maryi - Matce Jezusa. 

Bóg wybrał Go , by wychowywał Jego Syna na ziemi. 

 „Bóg tych ludzi, których do czegoś wybiera tak przygotowuje i 

usposabia, żeby byli zdolni do wykonania tego, do czego zostali 

wybrani – zgodnie z tym co czytamy w Drugim Liście do Koryntian ( 

2Kor 3,6 ) »On też sprawił, żeśmy mogli się stać sługa mi Nowego 

Przymierza» – św. Tomasz z Akwinu 

„Chrystus jako człowiek doświadczał Ojcostwa Boga poprzez swoje synostwo 

wobec św. Józefa„ 

 „Św. Józef jest dla nas przede wszystkim wzorem wiary. Tak jak 

Abraham żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność; 

dlatego stanowi On dla nas umacniający przykład zwłaszcza wtedy, 

gdy Bóg chce abyśmy zawierzyli Mu »na słowo» a więc nie mając 

jasności co do Jego zamysłu„ – św. Jan Paweł II 



 

 „Nie sposób byłoby znaleźć lepszego opiekuna, który pomógłby 

wypełnić życie duchem Ewangelii, niż św. Józef. Tak więc, jeśli 

pragniecie być blisko Chrystusa, idźcie do Józefa„ – Papież Pius XII 

Z kart Ewangelii dowiadujemy się, że św. Józef był posłuszny Bogu w każdej 

podjętej przez siebie decyzji: o małżeństwie z Maryją, o ucieczce do Egiptu, o 

powrocie z niego i osiedleniu się w Nazarecie, o pielgrzymowaniu do 

Jerozolimy... 

 

Przeczytaj proszę o tym we fragmentach Ewangelii:  

– Ewangelia św. Mateusza – (Mt - 1,18-24);(Mt 213-15);(Mt 2,19-23) 

– Ewangelia św. Łukasza – (Łk 2,1-7);(łk 2 ;41-52) 

Święty JÓZEFIE, opiekuj się mną. Amen ! 

Święty JÓZEFIE, ratuj nas – w życiu, w śmierci,  

w każdy czas! 

Objawienia św. Józefa zatwierdzone przez Kościół: 



 Objawienie w Cotignac we Francji - 7.06.1660 

 Objawienie w Fatimie w Portugalii - 13.10.1917 Maryja 

zapowiedziała przybycie św. Józefa wraz z Dzieciątkiem – 

„Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat 

ruchami ręki na kształt krzyża„ – powiedziała siostra Łucja 

 Objawienie w ltapiranga w Brazylii – (1994 -1998) 

Święty Józefie, patronie nasz wspomagaj nas we wszelkich 

sprawach, w każdej potrzebie, w każdym przedsięwzięciu. 

 Pomagaj nam odczytywać i wypełniać wolę Bożą w naszym 

życiu 

 Razem z Maryją prowadź nas do Jezusa, abyśmy w Nim 

odnaleźli najlepszego Przyjaciela i Pana, któremu poddamy 

każdy nasz krok 

 Wypraszaj nam umiłowanie Słowa Bożego, abyśmy przez nie 

pozwalali się każdego dnia kształtować Duchowi Świętemu 

 W tych trudnych czasach pomóż nam podejmować mądre 

decyzje 

 Naucz nas być cichymi i pokornymi 

 i wspomagaj w wypełnianiu codziennych obowiązków 

 Opiekuj się rodzinami 

 Dbaj o małżeństwa i proś Boga o łaskę potomstwa dla nich 

 Naucz nas modlić się 

 Patronie dobrej śmieci, uproś nam łaskę szczęśliwej śmierci, a 

ostatnimi naszymi słowami niech będą: Jezus, Maryja, Józef 

 Pomagaj nam w walce przeciw złym duchom 

Módlmy się do św. Józefa i prośmy o Jego orędownictwo w Niebie 

Św. Teresa z Avii mówiła: 

„Zdaje mi się, że Pan Bóg dał niektórym świętym moc pomagania w niektórych 

tylko potrzebach, ale św. Józef, jak tego sama doświadczyłam, przybywa z 

pomocą w każdej potrzebie„ 

„O cokolwiek poprosicie św. Józefa z pewnością otrzymacie.  



Kto nie wierzy, niech spróbuje, a przekona się„ 

Z Dzienniczka s w. Faustyny:  
Święty Józef zażądał, abym miała  

do niego nieustanne nabożeństwo. 

Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. 

Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym 

dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie 

odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę.” Dzienniczek, 
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Prezentacja ks. Grzegorza dot. 
objawień św. Józefa – Edsonowi 

Glauberowi w Itapirandze (Brazylia) 
Według fragmentów książki „Trzeci – jak św. Józef ratuje Kościół”  

Pierwszy raz św. Józef objawił się w Itapirandze w 1997 roku i potem ukazywał 

się systematycznie przez ponad rok, niekiedy nawet codziennie, Edsonowi 

Glauberowi, a czasem również jego matce, Marii Docarmo. Jego przyjście było 

przez kilka lat, bo już od 1994 roku, przygotowywane przez Matkę Bożą i przez 

Pana Jezusa. Zaczęło się jeszcze w Manaus, w Amazonii - dopiero potem 

Maryja powiedziała widzącemu, że kolejne objawienia będą w jego rodzinnym 

mieście, w Itapirandze. A Pan Jezus powiedział: „Za jakiś czas przyjdzie do 

ciebie mój umiłowany ojciec Józef i przekaże ci konkretne żądania, 

oczekiwania. Pragnę bardzo, żebyś je wypełnił". Widzący nie miał wielkiego 

wyboru, skoro sam Pan Jezus i Matka Najświętsza go prosili. Czasem 

ukazywała się sama Matka Boża, czasem sam Pan Jezus, ale też bardzo 

często przychodzili we trójkę, dlatego może nazwałbym te wizje objawieniami 

nie tyle św. Józefa, ile Świętej Rodziny. 



 

Objawienia trwają do dziś, zresztą nie tylko w Itapirandze: Edson miał też wizje 

we Włoszech i w innych miejscach poza granicami Brazylii, ale są one znane 

właśnie jako objawienia z Itapirangi. Z tego, co wiem, wynika, że to jedyne 

objawienia w historii Kościoła, w których św. Józef ma aż tyle do powiedzenia i 

w których Pan Jezus, św. Józef i Matka Najświętsza wprost zwracają się do 

widzącego z prośbą, żeby przekazać wszystko Kościołowi, by Kościół w 

oparciu o te objawienia ustalił konkretne święto, konkretne modlitwy. Święty 

Józef polecił: „Idź do ojca świętego i przekaż mu to, co ci mówię". 

Pan Jezus w Itapirandze wyraźnie zaznacza, że w misji zbawiania świata św. 

Józef ma konkretne miejsce, trzecie po Jezusie i Maryi. Mówi wprost: „Ja 

jestem Zbawicielem świata, moja przeczysta Matka niepokalanie poczęta 

jest tą, która współzbawiała świat - używa tytułu: Współodkupicielka 

Świata - a mój przeczysty ojciec, Józef, ma swój wielki udział w tym dziele 

zbawienia świata". Porównuje nawet Trójcę Świętą ze Świętą Rodziną. Mówi 

dokładnie: „My też tworzymy trójcę i każdy z nas w tym dziele zbawienia 

świata ma swoje miejsce". Jakie miejsce zajmuje Józef? „Gdyby nie mój 

ojciec Józef, nie miałby się Mną kto opiekować. Moja Matka nie dałaby 

rady". Józef został wybrany i przygotowany przez Boga Ojca do wielkiego 

zadania zbawienia świata. Te słowa Jezusa są kluczem do rozumienia 

posłannictwa Józefa, do uświadomienia sobie, że jego misja ma charakter 



zbawczy. On został wybrany, przygotowany, posłany, obdarowany. To ostatnie 

jest bardzo ważne. Józef mówi, że jest obdarowany tak potężnie jak nikt inny 

na świecie oprócz jego przeczystej - zawsze używa tego słowa - niepokalanej 

Małżonki. Niejako daje świadectwo, że jest trzeci zaraz po Jezusie i Matce 

Najświętszej. Przez długi czas w historii Kościoła - w wiekach średnich i chyba 

aż do xix wieku - uważano, że to miejsce zajmuje Jan Chrzciciel. To się 

zmieniło za papieża Jana xxiii, który był wielkim czcicielem św. Józefa i w 1962 

roku wprowadził jego imię do modlitwy rzymskiej. Papież Franciszek w 2013 

roku włączył imię św. Józefa do wszystkich pozostałych modlitw 

eucharystycznych. 

Dlaczego myślano, że Jan Chrzciciel? Bo „między narodzonymi z niewiast nie 

powstał większy" (Mt 11,11). Oczywiście tak jest, ale Pan Jezus chciał przez to 

powiedzieć coś innego, nie chciał stawiać św. Jana Chrzciciela wyżej niż 

swojego ojca. Dlatego trzeba było, żeby w XXI wieku Pan Jezus, Matka Boża i 

św. Józef upomnieli się o miejsce św. Józefa, który został nieco przykurzony, 

zapomniany, niby obecny, ale milczący i jak gdyby jednak nieobecny. Trochę 

chciał go przypomnieć św. Jan Paweł n w adhortacji apostolskiej Redemptoris 

Custos - co ciekawe, pisał ją akurat w czasie, kiedy zaczynały się objawienia w 

Itapirandze. Dzisiaj już możemy z całą stanowczością stwierdzić, że papież 

wiedział o Itapirandze, przekazywano mu informacje - choć oczywiście w 

adhortacji nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Edson kontaktował się - jeżeli 

nie wprost, to przez różnych ludzi, i myślę, że to Redemptoris Custos było 

zainspirowane w jakiś sposób Itapirangą. Gdy będę w niebie - mam nadzieję, 

że się tam dostanę - zapytam św. Józefa, czy tak było. Są nawet świadkowie, 

którzy mówią o tym powiązaniu. Jednym ze świadków, już nieżyjącym, ale 

bardzo wiarygodnym, był biskup tamtej diecezji i przyjaciel Edsona. Badał te 

sprawy i na krótko przed swoją śmiercią - bo na wiosnę 2010 roku, a zmarł 

latem - zezwolił na kult św. Józefa w oparciu o objawienia z Itapirangi, w ogóle 

zezwolił na kult w Itapirandze i na budowę sanktuarium, zatwierdził specjalne 

modlitwy... Nawet jeśli nie zatwierdził całych objawień - co trzeba uczciwie 

powiedzieć, bo ten proces jeszcze trwa - bardzo się przyczynił do tego, by 



postawić na nich pieczęć Kościoła. Od lat dziewięćdziesiątych towarzyszył 

 

Edsonowi modlitwą i rozeznawaniem i wyobrażam sobie, że miał jakiś swój 

wkład w informowanie (str.18-19) Jana Pawła II o wszystkim. Nie jest to 

przypadek, że w tym samym czasie pojawiają się objawienia i wychodzi 

adhortacja, w której papież przepięknie pisze o św. Józefie, o jego misji i 

zadaniach w Kościele, pokazuje jego niezastąpione miejsce w historii 

zbawienia. A św. Józef w Itapirandze wprost domaga się tego miejsca, domaga 

się swojego miejsca w dziele zbawienia. Zresztą robi to - jeśli można tak 

powiedzieć - zachęcony przez swojego Syna, który mówi: „Chcę, żeby mój 

umiłowany ojciec był doceniony w tym dziele zbawienia. Moje życie 

ukryte, moje dzieciństwo zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby nie św. 

Józef, którego Pismo Święte wprost nazywa człowiekiem sprawiedliwym 

(Mt 1, 19)". Odnosząc się właśnie do tego określenia z Ewangelii, Pan Jezus 

mówi, że Jego ojciec był najsprawiedliwszy, najświętszy i największy, jaki mógł 

być. W języku hebrajskim na takiego człowieka mówi się cadyk. Wydaje mi się, 

że bibliści mieliby nawet problem, żeby to przetłumaczyć. Na pewno jest to 

człowiek niezwykły i na tę niezwykłość sam Pan Jezus używa wielu słów: 

najświętszy, najmądrzejszy, najpobożniejszy, najczystszy. Mówi, że serce 

Józefa jest najczystsze spośród wszystkich serc ludzkich na ziemi oprócz serca 

Maryi. Jest przeczyste. 



 

Pan Jezus, Maryja i Józef domagają się w Itapirandze nowego nabożeństwa - 

nabożeństwa trzech serc. W pierwszy piątek odprawiamy nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, mamy też ustanowione święto 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, w pierwsze soboty czcimy Niepokalane 

Serce Matki Najświętszej, czego Maryja w szczególny sposób domagała się w 

Fatimie, a w objawieniach w Itapirandze w marcu 1997 roku św. Józef żąda 

kultu swojego Przeczystego Serca. Pan Jezus mówi: „Tak jak przyzywacie 

mojego Najświętszego Serca, tak jak przyzywacie wstawiennictwa 

Niepokalanego Serca mojej przeczystej Matki Maryi, tak pragnę, żebyście 

przyzywali wstawiennictwa Przeczystego Serca mojego ojca Józefa". 

Dosłownie nazywa to serce Przeczystym Sercem. „Moje serce jest 

najświętsze, mówi Pan Jezus, serce mojej Matki jest niepokalane, a serce 

mojego ojca jest przeczyste". I św. Józef pragnie, żeby pierwsza środa po 

święcie Niepokalanego Serca Maryi była dniem, w którym będzie uczczone 

jego Przeczyste Serce. Najpierw mówią o tym do Edsona Jezus i Maryja: 

„Pragniemy, żeby Przeczyste Serca Józefa było uczczone. I ty masz misję 

powiedzieć o tym światu". Edson jest trochę przerażony - kto go będzie 

słuchać? „My się postaramy o to, abyś był wysłuchany". Wszyscy troje są w 

to zaangażowani, nie tylko Józef, ale też Matka Najświętsza i Pan Jezus. Pan 

Jezus powiedział nawet, że pragnie, by powstał obraz trzech świętych serc: 



Jego Najświętszego Serca, Niepokalanego Serca Maryi oraz Przeczystego 

Serca Józefa - i Edson taki obraz namalował, o czym jeszcze powiem. 

 

Z kultem swojego Przeczystego Serca Józef wiąże wspaniale obietnice. 

Pierwsza, największa, brzmi: „Jeżeli będziecie wzywać wstawiennictwa mojego 

Przeczystego Serca, wszystkie demony, które by was atakowały, uciekną od 

was". Diabeł bardzo się lęka św. Józefa, Matka Najświętsza mówi do Edsona: 

„Na imię mojego przeczystego małżonka drży całe piekło, a szatany uciekają". 

Dlatego św. Józef jest w tych objawieniach pokazany jako szczególny opiekun 

Kościoła w czasach ostatecznych. Pan Jezus mówi, że tak jak św. Józef był 

Jego ojcem na początku dzieła zbawienia, kiedy Jezus potrzebował opieki jako 

dziecko, tak z Jego woli jest opiekunem Kościoła w czasach ostatecznych. To 

nie św. Józef sam sobie coś wymyślił, wpycha się i próbuje zaistnieć, ale jest to 

wola Pana Jezusa, co On sam często podkreśla, kiedy przychodzi do Edsona. 

To Pan Jezus chce, żeby św. Józef był na nowo poznany, żeby jego misja 

została odkryta - a tą misją jest opieka nad Kościołem i walka z Szatanem. 

Opieka nad Kościołem, który dzisiaj bardzo cierpi przez apostazje, herezje, 

modernizm niszczący go od wewnątrz. Święty Józef mówi: „Ja nieustannie 

modlę się za Kościół, nieustannie czuwam nad Kościołem z woli mojego 

Syna i z woli mojej niepokalanej Małżonki". Taką misję Jezus zlecił swojemu 

ojcu. 

Ta troska przejawia się także poprzez walkę z Szatanem. W 2008 roku Józef 

mówi do Edsona: „Powiedz wszystkim, którzy toczą walkę na ziemi, że jeśli 

w tej walce zwrócą się do mnie, ja nie pozostanę obojętny - przyjdę im z 

pomocą". Zatem misja Józefa jest związana z czasami ostatecznymi. Myślę, że 

objawienia w Itapirandze to objawienia na czasy ostateczne - a w czasach 



ostatecznych tą, która walczy, jest Maryja: obleczona w słońce Niewiasta z 

Apokalipsy, która miażdży głowę węża. I do tej walki jest też zaproszony jej 

przeczysty małżonek. Zauważmy, że w Fatimie Matka Najświętsza mówi - 

Łucja wielokrotnie o tym przypomina że ostatnia walka w Kościele rozegra się o 

małżeństwo, o rodzinę. A w Itapirandze rola rodziny i wielkość małżeństwa 

zostały bardzo podkreślone. To są w ogóle pierwsze objawienia w historii 

Kościoła, które tak mocno akcentują małżeństwo Matki Najświętszej i 

Józefa. Do tej pory Józef stał w tle i nazywano go opiekunem Pana Jezusa. 

Natomiast tutaj przychodzi jako pełnoprawny małżonek Matki Najświętszej. Ona 

cały czas używa określenia „mój przeczysty małżonek". Pan Jezus mówi: 

„mój ojciec". Pragnie, żeby był znany, poznany, kochany. Wiemy, że Ojcem 

Wcielonego Słowa jest Bóg Ojciec, a nie św. Józef, ale mimo to Pan Jezus 

mówi: mój ojciec. Nie „mój przybrany ojciec", „mój opiekun", jak my to czasem 

eufemicznie w Kościele mówimy, żeby nic nie uronić z Ojcostwa Bożego. 

Objawienia wskazują na wielkość małżeństwa, a jednocześnie na św. Józefa 

jako wspaniałego męża, ojca, wzór do naśladowania. On troszczył się o swoje 

dziecko w sposób doskonały i był doskonałym małżonkiem. 

(str. 22-23) Jezus przekazał wielką władzę swojej niepokalanej matce i 

przekazuje też potężną władzę św. Józefowi. Nie tylko władzę nad złymi 

duchami, piekłem i Szatanem, ale również te obietnice, o których 

wspominałem. Między innymi obietnicę zbawienia wiecznego, która się w 

pewien sposób, może nie wprost, wiąże z orędziem Bożego miłosierdzia i 

mówi, że chociażby ktoś był najgorszym grzesznikiem i nie wiadomo jak w 

życiu pobłądził, jeżeli zwróci się do Jezusa Miłosiernego poprzez 

wstawiennictwo św. Józefa, on obiecuje wszystko „załatwić". Dosłownie 

tak mówi św. Józef: „Ja mu załatwię, że mój Syn mu wszystko wybaczy, że 

spojrzy na niego łaskawie i miłosiernie". Do tej pory myśleliśmy i wielu 

mówiło, że najkrótsza droga do Syna wiedzie przez Matkę Najświętszą - ale 

tutaj widzimy, że równie krótka jest ta przez św. Józefa. Matka Najświętsza ze 

św. Józefem stają jak gdyby na równi przed swoim Synem. I to nie jest tak, że 

coś Maryi ujmujemy, w jakiś sposób jej nie doceniamy. Ona sama zachęca, a 



nawet nakazuje: „Idźcie do Józefa, idźcie do mojego małżonka. Będę 

bardzo szczęśliwa, jeżeli on będzie uczczony. On wam wszystko załatwi". 

 

Obietnica jest także związana z zachętą do opieki nad cierpiącymi i chorymi. 

Już wcześniej w Kościele św. Józef był szczególnym opiekunem chorych i 

konających. To zostało na pewnym etapie zapomniane, ale zawsze tak było. 

Przy umierających odmawiano często Litanię do św. Józefa. W objawieniach 

Józef to przypomina i mówi: „Jeżeli chcecie ze mną coś załatwić, 

pamiętajcie o chorych i konających. Zatroszczcie się o nich. Nie ma 

sprawy, której bym wam wtedy nie załatwił". W 1997 roku zaznacza, że dla 

niego nie ma rzeczy niemożliwych. Za każdym razem, kiedy czytam to 

objawienie, chce mi się śmiać. I ze wszystkimi sprawami niemożliwymi idę do 

św. Józefa. On mówi: „Myślicie, że coś jest niemożliwe, stajecie wobec 

sytuacji po ludzku nierozwiązywalnej - to jest złudzenie. Dla mnie nie ma 

rzeczy niemożliwych. Ja wam załatwię wszystko pod warunkiem, że się do 

mnie z ufnością zwrócicie". I dodaje, że załatwi to natychmiast. Nie będziemy 

długo czekać. A więc załatwi rzeczy niemożliwe, i to natychmiast - czy mogą 

być większe obietnice? Kiedy zacząłem czytać objawienia z Itapirangi, to były 

rzeczy dla mnie zupełnie nowe. Przyjęcie ich wymagało ufności i wiary. 

Wiadomo, było orędzie Bożego miłosierdzia, Jezus mówiący do ks. Dolindo: „Ja 

się tym zajmę" - ale nie było ani słowa o tym, czy od razu, czy prędko, czy 

nieprędko, a tu św. Józef mówi: „Nie będziesz długo czekać, ja ci to 

załatwię".(…) 

 

(str.26-28) A teraz św. Józef, Matka Najświętsza i Pan Jezus mówią do 

Edsona: „Masz iść do ojca świętego, do mojego umiłowanego Jana Pawła 

II". Przepięknie mówią właśnie o św. Janie Pawle II, że to jest ich wybrany, 

umiłowany papież. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że św. Józef, który w tradycji Kościoła był 

przedstawiany jako fajny, ciepły dziadulek, w Itapirandze przychodzi jako 

trzydziestoletni młodzieniec, pięknie ubrany. Edson Glauber mówi, że Józef w 



każdym objawieniu pojawia się w innej szacie. Ma wspaniałe tuniki i płaszcze, 

jest przepiękny. Widzący mówi w 1998 roku: „Nie mogę od niego oderwać 

oczu. Bije od niego blask. Przychodzi ze swoją małżonką Maryją i tworzą 

przepiękną parę". Wiadomo, że w tej chwili Józef jest uwielbiony, święty, 

przychodzi z nieba; ale na pewno nie był dziadkiem, to przekonanie już 

odchodzi w przeszłość. Skąd się wzięła ta tradycja? W Kościele wschodnim 

wierzono, że św. Józef był wdowcem, że Matka Najświętsza wyszła za mąż za 

wdowca, który już miał kilkoro dzieci. Ci bracia Pana Jezusa, o których mówi 

Pismo Święte (Łk 8, 19-20), to właśnie według tradycji wschodniej dzieci z 

pierwszego małżeństwa Józefa. Tradycja zachodnia jednak nic o tym nie 

wspomina. Raczej uczy, że św. Józef był młodym człowiekiem. Oczywiście 

starszym od Matki Najświętszej, bo Maryja, kiedy została wydana za mąż, 

miała trzynaście, czternaście, na pewno nie więcej niż szesnaście lat, 

natomiast św. Józef był dojrzałym mężczyzną - mógł mieć koło trzydziestki. Ale 

człowiek trzydziesto-, trzydziestoparoletni to nie dziadek. Trochę ikonografia, 

trochę historia, trochę tradycja, trochę różnego rodzaju legendy odsunęły św. 

Józefa na bok i jego misja się zatarła, a przecież miał on do odegrania wielką 

rolę w dziele zbawienia. I ona została nam przypomniana właśnie w czasach 

ostatecznych. 

 

To, że św. Józef domaga się kultu dla swego Przeczystego Serca, jest w 

Kościele rzeczą zupełnie nową. Do tej pory nigdy się o tym nie mówiło. Jeżeli 

się oddawało cześć Józefowi, to ogólnie: jako patronowi Kościoła, patronowi 

dobrej śmierci, opiekunowi Pana Jezusa - nawet się nie używało słowa „ojciec". 

A teraz przychodzą wszyscy troje, Pan Jezus, Matka Boża i św. Józef, każdy w 

koronie na głowie - zatem św. Józef jest ukoronowany w niebie, zrównany z 

Maryją. To też jest nowa i ciekawa sprawa; Kościół nigdy wcześniej o tym nie 

wspominał. I Matka Najświętsza mówi do widzącego Edsona: „Mój najdroższy 

synu, ja i mój Syn Jezus Chrystus żądamy, aby Przeczyste Serce mojego 

przeczystego małżonka Józefa było w szczególny sposób uczczone. 

Poprzez kult Przeczystego Serca mojego małżonka obiecuję, że Kościół, 

świat i ci, którzy się do mego małżonka zwrócą, przedstawiając mu swoje 



prośby i modlitwy, w szczególny sposób zostaną (str. 28-29) wysłuchani i 

obdarowani". To jest, jak już wspominałem, żądanie całego nieba. 

Święty Józef mówi w Itapirandze: „Jeśli ktoś się odda mojemu Przeczystemu 

Sercu, sprawię, że jego serce będzie podobne do mojego serca". 

Przepiękna obietnica. Nieraz my, słabi ludzie, zastanawiamy się, na ile 

jesteśmy w stanie w naszym ludzkim życiu odwzorować to Boskie Serce, na ile 

to jest możliwe. I św. Józef pokazuje nam: to jest możliwe. „Zwróćcie się do 

mnie. Moje serce jest najpełniejszym odwzorowaniem Boskiego Serca 

mojego Syna Jezusa Chrystusa". „Jeśli ktoś się zwróci do mnie, wszystkie 

łaski, całe bogactwo, które otrzymałem od mojego Syna Jezusa Chrystusa 

i od mojej dziewiczej Małżonki, całą miłość, jaką od nich otrzymałem, to 

wszystko przeleję na serce tego człowieka. I sprawię, że jeżeli będzie ze 

mną współpracować jego serce powoli będzie się stawało podobne do 

mojego serca". Myślę, że to jest cudowna obietnica. Pan Jezus potwierdzał w 

tych objawieniach, że w sercu żadnego człowieka obarczonego grzechem 

pierworodnym nie znalazł takiego upodobania jak w sercu Józefa. 

 

Kolejne przyrzeczenie: „Obiecuję, że wszyscy, którzy będą oddawać cześć 

mojemu Przeczystemu Sercu i tutaj, na ziemi, będą spełniać dobre 

uczynki, troszczyć się zwłaszcza o chorych i umierających, znajdą się pod 

moją szczególną opieką w ostatnim momencie swojego ziemskiego 

życia". Edson napisał, że św. Józef to wypowiedział donośnym głosem i dodał: 

„Zapamiętaj, ja i moja Najświętsza Małżonka Maryja będziemy przy tych 

duszach w momencie ich śmierci i zaprowadzimy ich osobiście do chwały 

nieba, gdzie króluje nasz Syn Jezus Chrystus". Święty Józef złapie za jedną 

rękę, Matka Najświętsza za drugą i poprowadzą do nieba. To jest obietnica 

dobrej śmierci. Przygotowuje do niej nabożeństwo do Przeczystego Serca 

Józefa. 

 

Święty Józef to również ten, który poskramia złego ducha. O obietnicy obrony 

przed demonami już mówiliśmy. Na dźwięk jego imienia całe piekło drży. Nieraz 



nie wiemy, co robić, gdy diabeł nas atakuje - dzisiaj tych ataków Szatana jest 

szczególnie dużo, zwłaszcza na kapłanów; myślę, że wielu to czuje. Czasem 

wydaje mi się, że zły duch chciałby mnie zjeść - ale Matka Najświętsza, Pan 

Jezus i św. Józef na to nie pozwalają. Gdyby nie oni, już by mnie nie było. Te 

ataki są przepotężne - zwłaszcza na tych, którzy starają się żyć po Bożemu i 

jeszcze coś robić dla ratowania innych w dzisiejszym świecie. A św. Józef mówi 

nam: „Nie bójcie się. Ja jestem z wami i was ochronię, całe piekło drży na 

moje imię". Musimy więc przyzywać św. Józefa, szczególnie gdy próbujemy 

robić coś dobrego dla Kościoła i innych ludzi, gdy podejmujemy walkę, chcemy 

pomagać, ewangelizować. Bez pomocy św. Józefa nie damy rady. Gdy czuję, 

że diabły (str. 30-31) mnie atakują, mówię: „W imię św. Józefa rozkazuję 

wam, uciekajcie!" - i skutkuje. Naprawdę skutkuje. 

 

Następna wielka obietnica brzmi: „Obiecuję, że wszyscy grzesznicy, którzy 

popełnili najstraszniejsze grzechy, a którzy z miłością w duchu 

skruszonym zwrócą się do mnie, mogą być pewni, że dzięki mojemu 

wstawiennictwu otrzymają od mojego Syna na nowo łaskę i miłosierdzie". 

Święty Józef jest także patronem naszego nawrócenia. Ludzie, którzy popełnili 

straszne grzechy, często się boją. Jak ja to powiem Jezusowi? Czy On mi 

przebaczy? Mam wtedy jedną radę. Boisz się? Złap się św. Józefa. On cię 

zaprowadzi, on cię przedstawi Jezusowi. On ci pomoże. Idziesz do spowiedzi 

generalnej, nie wiesz, co powiedzieć, chciałbyś, a boisz się - złap się św. 

Józefa. Mianuj go patronem swojego powrotu do domu Ojca. Do tej pory 

myśleliśmy, że tą, która wstawia się za nami w takich momentach, jest Matka 

Najświętsza - a teraz widzimy, że razem z Maryją wstawia się za nami św. 

Józef. Z objawień z Itapirandze wynika, że oni są zawsze razem. 

Jest jeszcze to, o czym już wspominałem: nabożeństwo pierwszych śród, 

którego św. Józef wprost się domaga, co więcej - którego domaga się Pan 

Jezus. Przeczyste Serce św. Józefa ma być uczczone w każdą pierwszą 

środę miesiąca, tak jak Boskie Serce Jezusa jest czczone w pierwszy piątek, a 

serce Matki Najświętszej w pierwszą sobotę. O obietnicach związanych z tym 

nabożeństwem mówi św. Józef po raz pierwszy w objawieniu w pierwszą środę 



marca 1998 roku: „Pragnę, aby w każdą pierwszą środę  miesiąca moje 

Przeczyste Serce było w szczególny sposób uczczone, i obiecuję nie tylko 

wiele łask, ale też że te łaski, które wam uproszę, będą ponad wszelką 

miarę". Nie ma miary, żeby zliczyć te łaski - mówi św. Józef. One będą 

nadzwyczajne. Ci wszyscy, którzy zwrócą się do niego i uczczą jego 

Przeczyste Serce, otrzymają wszystkie błogosławieństwa, cnoty i miłość, które 

on w swoim ziemskim życiu otrzymał od swojego Boskiego Syna i swojej 

przeczystej Małżonki. Nazywam to kosmicznymi obietnicami św. Józefa. 

Wystarczy się do niego zwrócić, żeby to wszystko otrzymać. Święty Józef sam 

czuje się obdarowany - w Itapirandze wciąż podkreśla, jak niezwykłe dary 

otrzymał od Boga, swojego Syna i swojej Małżonki - i chce się z nami podzielić 

tym, co otrzymał. Nie przychodzi jako stary skąpiec. Pod koniec tego 

objawienia z pierwszej środy marca 1998 roku do rozmowy włącza się Matka 

Najświętsza, która przyszła ze św. Józefem, i mówi: „Wszyscy ci, którzy będą 

czcić Przeczyste Serce mojego małżonka Józefa, otrzymają również 

szczególną moją matczyną opiekę w tym życiu i w chwili śmierci". A więc 

Maryja obiecuje: „Ja się do tego przyłączę. Ja też was będę obdarowywać". 

To, że Józef i Maryja przychodzą jako małżonkowie, też odkrywamy w Kościele 

na nowo. Do tej pory tego nie (str. 32-33) było. Józef i Maryja wspierają się, są 

partnerami w dialogu. Trochę mówi św. Józef, trochę mówi Matka Najświętsza -

mówią razem. 

 

Czy w sanktuarium w Itapirandze wprowadzono nabożeństwo pierwszych 

śród? 

Tak, ono stoi tam w centrum. Zgłosiłem już św. Józefowi swoje pragnienie, 

żeby tam pojechać, zachęciłem nawet niektórych i zaczęliśmy myśleć o jakimś 

grupowym wyjeździe. To duże koszta, ale przecież św. Józef powiedział, że 

sprawy beznadziejne załatwia bardzo prędko. Uczepiłem się tego słowa 

„prędko" i powiedziałem: „Słuchaj prędko, tylko nie w znaczeniu wieczności, bo 

tam u Was «prędko» znaczy co innego. Chciałbym, żebyś zrobił to prędko w 

znaczeniu tego świata". 



 

Wracając do objawień: Edson, o czym już wspominałem, namalował obraz 

przedstawiający trzy zjednoczone serca, jedno przy drugim. W centrum 

serce Jezusa, serce Niepokalanej Matki Najświętszej i serce Józefa. Tutaj 

mamy akurat serce Józefa, na którym widać literę M - czyli Maryja - a nad literą 

M znajduje się krzyż. Józef tłumaczy: „W moim sercu jest zawsze mój Syn, 

Zbawiciel świata, i moja przeczysta Małżonka". Serce Maryi jest przeszyte 

włócznią: serce bolejące; serce Jezusa w cierniowej koronie: cierpiące. A serce 

Józefa jest otoczone liliami na znak czystości. Żadne inne ludzkie serce nie jest 

tak czyste. 

 

Nabożeństwo trzech serc to kolejna nowość w Kościele. Święty Józef chce, 

żeby jego serce było czczone, ale nie w oderwaniu od serc Jezusa. i Matki 

Najświętszej. To ma być nabożeństwo Trzech Przeczystych Serc. 

Oczywiście w centrum stoi serce Jezusa - na obrazie Edsona w centrum jest 

Józef, ale to nie znaczy, że jego serce jest najważniejsze. Matka Najświętsza w 

jednym z objawień w 1997 roku tłumaczy Edsonowi: na obrazie w centrum ma 

być Józef, ale najważniejsze jest serce Jezusa. W wizji z serca Jezusa 

wychodziły promienie i przechodziły do serca Matki Najświętszej, z jej serca 

wychodziły promienie i przechodziły do serca Józefa, z serca Józefa zaś te 

promienie rozchodziły się na cały świat. To pokazuje, że te serca są 

zjednoczone, ale źródłem tego zjednoczenia jest zawsze serce Syna Bożego, 

Jezusa Chrystusa. 

 

Marta Robin zapowiedziała, że w czasach ostatecznych św. Józef wyjdzie 

na arenę świata w celu ocalenia Kościoła. Jak sobie Ksiądz to ocalenie 

Kościoła przez św. Józefa wyobraża? 

Święty Józef jest nam dany na czasy ostateczne. Myślę, że nikt nie ma 

wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych.  



Fragmenty z książki „Trzeci – jak św. Józef ratuje Kościół” praca zbiorowa: Ks. Grzegorz 

Bliźniak, Ks. Robert Skrzypczak, Wincenty Łaszewski, Paweł |Zuchniewicz, Tomasz P. 

Terlikowski, Ks. Dominik Chmielewski SDB 

 

       

 

„Obiecuję, że wszyscy, którzy będą oddawać cześć 

mojemu Przeczystemu Sercu i tutaj, na ziemi, będą 

spełniać dobre uczynki, troszczyć się zwłaszcza o 

chorych i umierających, znajdą się pod moją 

szczególną opieką w ostatnim momencie swojego 

ziemskiego życia" 
Św. Józef do Edsona Glaubera, Itapiranga–Brazylia 

 

       

 

NABOŻEŃSTWO NA CZEŚĆ  
Przeczystego Serca Świętego Józefa,  

Patrona Kościoła 

1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało 

się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że 

wybrałeś Świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z 

Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w 

Betlejem oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z 

Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa 



Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i 

ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski.....  

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych 

potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. 

Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu 

Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami 

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas. 

2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa -Twojego Jednorodzonego 

Syna i Maryi opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość 

służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu 

potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje 

posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, 

chwałę i uwielbienie. Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca 

Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i 

oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o 

uproszenie nam łaski... Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za 

nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi 

niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam 

tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych. 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami 

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas. 

 

3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca 

Twojego Syna i małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że 

możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i 



wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i Maryi. aby w nas mogło 

objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, 

chwałę i uwielbienie Święty Józefie, Który wraz z Maryja byłeś najbliżej Serca 

Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i 

oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o 

uproszenie nam łaski.....  

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych 

potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. 

Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnice Tryumfu 

Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami 

Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas. 

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwaty 

Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, 

hosanna na wysokości. 

Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z 

Niepokalanym Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u 

Twojego Przybranego Syna te łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w 

Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli prawdziwy pokój i odpoczynek 

w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i Króla. Amen. 

  

Bądź pozdrowiony św. Józefie, dziewiczy oblubieńcze Matki Bożej! Jezus 

i Maryja z Tobą, błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony 

Jezus, owoc łona twojej najczystszej Oblubienicy. Święty Józefie, 

przybrany ojcze Jezusa, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 

naszej śmierci naszej. Amen. 

Św. Gemma Galgan 1873 – 1903 

Źródło: folderek wyd. przez Fiat Voluntas Tua 

 



 

MODLITWA DO PRZECZYSTEGO 
SERCA ŚW. JÓZEFA 

Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam twojej słodyczy i miłości. 

Chwała Ojcu… 

Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam twoją cichość i pokorę. 

Chwała Ojcu… 

Przeczyste serce świętego Józefa, użycz nam twego posłuszeństwa. 

Chwała Ojcu… 

Przeczyste Serce Oblubieńca Maryi zjednoczone z Najświętszym Sercem 

Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i 

prosimy Cię, bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w 

każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje 

posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości – bądź naszym 

drogowskazem. Amen. 

Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/modlitwa-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/ 

 

http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/modlitwa-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/


LITANIA 
DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA 

 

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, 

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami. 

Przeczyste Serce św. Józefa,  

czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem, 

Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie, 

Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi, 

Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami, 

Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory, 

Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót, 

Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa, 

Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga, 

Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry, 

Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych, 

Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy, 

Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła, 

Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości, 

Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości, 

Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach, 

Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych, 

Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących, 

Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów, 

Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze, 



Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe, 

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, Panie. 

P. Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót. 

W. W czystości archanielskiej, jak kwiat lilii. 

Módlmy się: 

Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce 

świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, 

Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli 

serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce 

świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. 

Amen. 

Żródło: http://wspolnotajozefa.pl/duchowosc/litania-do-przeczystego-serca-sw-jozefa/ 

(Ta litania była już publikowana w Głosie Małego Rycerza nr 9) 

 

RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

 



Różaniec świętego Józefa składa się z 60 paciorków  

na pamiątkę 60 lat, które święty Józef –  

według pobożnej tradycji - przeżył na ziemi. 

Różaniec składa się z 15 części, a każda część z 4 paciorków: jednego białego 

większego i trzech niebieskich mniejszych. Biały paciorek przypomina nam 

czystość świętego Józefa, a trzy niebieskie - Jego nieustanne rozmyślanie o 

rzeczach niebieskich. 

Tajemnice poszczególnych części Różańca świętego Józefa są takie same, jak 

Różańca NMP. 

Przy białym paciorku: 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef, Opiekun 

błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa (któregoś Ty, o Panno, z Ducha 

Świętego poczęła). 

Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi 

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

(za każdym razem dodaje się inną tajemnicę) 

 Na niebieskich paciorkach: 

1. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 

2. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. 

3. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi 

święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez 

zmazy pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo. 

Na zakończenie różańca: 

W. Módl się za nami, święty Józefie. 

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 



Módlmy się: 

Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna 

Jednorodzonego i Jego Najukochańszej Matki i uradowałeś Go zaszczytnym 

mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego Najdroższego Syna, 

prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył 

Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi Jego wstawiennictwa na ziemi, 

a w niebie raczył nam pozwolić na Jego pożądane towarzystwo. Przez 

Chrystusa, Pana naszego, Amen. 

Za pozwoleniem władzy duchownej 

Żródło: Nabożeństwo do opieki św. Józefa – Siostry Bernardynki, ul. Poselska 21, 31-

002 Kraków 

„Pragnę, aby w każdą pierwszą środę miesiąca moje 

Przeczyste Serce było w szczególny sposób uczczone, 

i obiecuję nie tylko wiele łask, ale też że te łaski, które 

wam uproszę, będą ponad wszelką miarę". 
Św. Józef do Edsona Glaubera, Itapiranga–Brazylia 

 



NABOZ EN STWO DO PRZECZYSTEGO 
SERCA ŚW. JÓZEFA NA PIĘĆ 

PIERWSZYCH ŚRÓD MIESIĄCA 

Wprowadzenie 

W Ewangelii odnajdujemy świadectwo zjednoczenia Serc Maryi i Józefa w 

poszukiwaniu woli Bożej przy poczęciu Jezusa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 

siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 

poczęło” (Mt 1,20); podczas ucieczki przez pustynię do Egiptu: „Wstań, weź 

Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13); w bólu zagubienia, gdy 

szukają dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie: „Oto ojciec Twój i ja z bólem 

serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48), i w radości odnalezienia, gdy „potem 

poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Pierwsze 

świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z 

fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise we 

Francji znajduje się napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W sercu Józefa 

odnajdziecie mnie). Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem. Wśród 

propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes (†1680), który wskazał, że 

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z 

kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. 

 

 

W Polsce od 1995 r. Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa szerzy 

Wspólnota św. Józefa. Jego istotą jest Komunia Święta wynagradzająca przez 

pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i modlitwa w jedności Trzech 

Serc: Jezusa, Maryi i Józefa. To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych 

zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, 

gdzie Józef z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności Maryi i trzykrotnie 

błogosławi światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, gdzie 

została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.  

 



Przymierze miłości Trzech Serc ukazuje tajemnicę przymierza Trójjedynego 

Boga z ludźmi i jest konieczne w duchowym dziele nowej ewangelizacji, o czym 

przekonuje św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o św. Józefie „Redemptoris 

Custos”: „Trzeba modlić się o to orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne 

Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale 

także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania 

ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w 

których niegdyś – jak napisałem w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici – 

religia i życie chrześcijańskie kwitły, dzisiaj wystawione są na ciężką próbę” 

(RC nr 29). 

 

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w pierwsze środy 

miesiąca nawiązuje do nabożeństwa pierwszych sobót wynagradzających 

Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem. 

Składa się z następujących elementów:  

I. spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu 

Sercu Maryi, 

II. rozważań na poszczególne pierwsze środy miesiąca, 

III. Litanii do św. Józefa, 

IV. wybranych modlitw do św. Józefa, 

V. wzbudzenia intencji na zakończenie nabożeństwa. 

I. SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA 
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa jest ściśle związane z 

nabożeństwem wynagradzającym w pierwsze piątki i soboty miesiąca, dlatego 

przez pięć pierwszych śród miesiąca należy przystąpić do spowiedzi oraz 

przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi wobec 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi przez 

Przeczyste Serce św. Józefa. Jeśli ktoś odprawia w tym samym czasie 

nabożeństwo pierwszych piątków lub pierwszych sobót miesiąca, nie musi iść 

ponownie do spowiedzi za dwa lub trzy dni (jeśli jest w stanie łaski 

uświęcającej), należy tylko wzbudzić przy spowiedzi intencję wynagradzającą 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  



OFIAROWANIE SWEGO SERCA ŚW. JÓZEFOWI PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą 

ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla 

Chrystusa. Z głęboką pokorą przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne 

serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie 

biło Boskie Serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój 

Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i 

doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą 

przyczyną rozpali je ogień miłości Bożej, przemieni i ukształtuje na wzór Twego 

serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę 

Najsłodszemu Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce, aby będąc ich 

wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło i kochało Jezusa i 

Maryję i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki 

wieków. Amen.  

 

 



II. ROZWAŻANIE NA POSZCZEGÓLNE  

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA 
 

ROZWAŻANIE PIERWSZE 

NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA 

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –  

WZÓR POSŁUSZEŃSTWA I WIARY 

ROZWAŻANIE 

Ewangelia nadaje św. Józefowi zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył 

w bojaźni Bożej i wiernie wypełniał prawo Boże. Chętnie wykonywał polecenia 

aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. 

Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano, bez ociągania się i 

oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu na trudności, przykrości czy 

niebezpieczeństwa. Stojąc wobec prawdy o macierzyństwie Maryi, Józef szukał 

uczciwego wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Chociaż historia zbawienia rozpoczęła 

się bez jego udziału, to jednak on ma w niej wyznaczone miejsce. Nie 

potrzebuje żadnych dalszych wyjaśnień – ma wziąć Maryję razem z Dzieckiem, 

któremu ma nadać imię Jezus. Józef nie zadaje zbędnych pytań, które muszą 

pozostać osłonięte tajemnicą aż do czasu wyznaczonego przez Boga. 

Podejmuje zlecone mu zadanie. Przeczyste Serce Józefa uczy nas 

posłuszeństwa w wierze i zaufania Bożym obietnicom. 

 

MODLITWA 

Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z 

Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi 

przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. Święty Józefie, zostałeś wybrany 

przez Boga, aby być ziemskim obrońcą i strażnikiem Świętej Rodziny. Dzięki 

Bożej łasce przyjąłeś posłannictwo bycia Opiekunem Syna Bożego i mężem 

Maryi – Niepokalanej Matki. Twoje bezgraniczne zawierzenie Wszechmocnemu 

jest dla nas wzorem i zadaniem. Naucz nas zawierzać Bogu nasze życie, 



rodzinę i cały Kościół, przyjmować wolę Bożą i wypełniać ją każdego dnia. Nie 

dopuść, abyśmy kiedykolwiek zeszli z drogi wiary. Dla zasług i przywilejów 

Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na pełnię łask 

udzielonych Niepokalanemu Sercu Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych.  

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.  

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.  

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami. 

 

ROZWAŻANIE DRUGIE 

NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA 

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –  

WZÓR CZYSTOŚCI 

ROZWAŻANIE 

Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością i okazał się godny Bożego 

zaufania. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi 

ludźmi, rozwijał dar „czystego serca”. Bóg Ojciec prowadził go do coraz 

doskonalszej czystości, która ma swoje źródło w przykazaniu „Będziesz 

miłował”. To kontemplacja Jezusa z bliska, trwanie w bliskości Niepokalanego 

Serca Maryi, uczyniło serce Józefa przeczystym. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, 

która mu się powierzyła jako żona. Trwał z Nią w dziewiczej miłości 

małżeńskiej. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Dlatego Kościół 

wzywa Józefa jako „najczystszego” i „opiekuna dziewic”. Czystość św. Józefa 

pozwala odczuć piękno najprawdziwszej miłości. Uczy, jak budować najgłębszą 

relację z Jezusem przez bliskość z Maryją, i dlatego pozostaje wzorem 

zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie 

konsekrowane, jak i dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga 

czystym sercem (Mt 5,8). 

 



MODLITWA 

Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z 

Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko 

Jej Dziewictwu. Twoje milczenie towarzyszące działaniu świadczy o 

zrozumieniu Twojej roli w planach Najwyższego i wyraża gotowość poddania 

się woli Boga. Pomóż nam, Opiekunie Jezusa, Syna Bożego, uczyć się od 

Niego czystości serca, słuchając Słowa Bożego i rozważając je. Spraw, abyśmy 

pobudzeni Bożą łaską dążyli do czystości pragnień i intencji, która była 

udziałem Świętej Rodziny. Wspomagaj nas na tej drodze. Dla zasług i 

przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę ……… przez wzgląd na 

dziewiczą czystość Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic 

Chrystusowych.  

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.  

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.  

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami. 

 

OZWAŻANIE TRZECIE 

NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA 

 

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA 

PEŁNE TROSKI I OPIEKUŃCZOŚCI 

ROZWAŻANIE 

Wielkość św. Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele 

zbawienia: jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi. Jego wielkość ukryta jest 

również w tym, że mimo przeciwności życiowych zawsze pozostał wierny Bogu 

i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Wśród zwykłych obowiązków pozostał 

człowiekiem modlitwy, otwartym na głos Boga. Pozostał też do końca wierny 



miłości Jezusa i Maryi. Któż z nas nie chciałby mieć tak przemożnego obrońcy i 

opiekuna, któremu Bóg Ojciec powierzył swego Jednorodzonego Syna? Sama 

Maryja nazywa Józefa ojcem Jezusa (por. Łk 2,48). W sercu Józefa 

pozostawała zaś milcząca tajemnica, że jest zaledwie cieniem prawdziwego 

Ojca dla Tego przedziwnego Dziecka. Lecz razem z Jezusem Bóg powierza 

Józefowi także Jego Matkę Maryję. Józefa i Maryję łączy nie tylko wzajemna 

miłość i jedna wiara, ale też wspólna tajemnica związana z Jezusem. Prośmy, 

aby nasze serca biły w rytmie tych Trzech Serc. 

MODLITWA 

Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z 

Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko 

Jej Bożemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi. Najświętsza 

Maryja Panna obdarzyła Cię swoją małżeńską miłością, a Ty okazywałeś Jej 

każdego dnia dowody oddania, wierności i szacunku. Poznałeś Jej świętość i 

pragniesz, aby każdy człowiek miał dla Niej taką samą cześć i szacunek, jaki 

Ty Jej okazywałeś. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę 

……… przez wzgląd na Boże Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, 

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.  

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.  

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami. 

ROZWAŻANIE CZWARTE 

NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA 

 

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –  

OZDOBA ŻYCIA RODZINNEGO 

ROZWAŻANIE 

Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się 

medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z 



Jezusa, Maryi i Józefa. Obowiązek służby życiu spoczywa na każdym z nas, 

ale w szczególny sposób na rodzinie. Małżeństwo Maryi i Józefa jest wzorem 

dla wszystkich zaślubionych, aby we czci było małżeństwo pod każdym 

względem i łoże nieskalane (por. Hbr 13,4), w czystości myśli i obyczajów, w 

pełnym oddaniu siebie nawzajem Bogu Stwórcy. Od Świętej Rodziny 

„pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy 

postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa” (św. 

Paweł VI, Papież).  

Patrzmy na przykład św. Józefa, który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata 

pozostał wiernym uczniem Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości 

Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech Przeczyste Serce św. 

Józefa, które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu 

harmonii relacji rodzinnych.  

 

MODLITWA 

Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z 

Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, 

obojętności, pogardy, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki. Skoro Bóg 

dał Ci Maryję za małżonkę, to znaczy, że dał Jej Ciebie nie tylko jako 

towarzysza życia, ale też świadka Jej dziewictwa i obrońcę Jej dobrego imienia. 

Zawsze byłeś blisko Jezusa i Maryi, chroniłeś Ich i strzegłeś. Prosimy Cię, bądź 

dzisiaj blisko naszych rodzin, otocz je swoją ojcowską opieką, bądź dla nich 

zawsze wsparciem. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę 

……… przez wzgląd na Dziewictwo i Macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, 

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.  

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.  

 

ROZWAŻANIE PIĄTE 

NA PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA  



 

PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA –  

FILAR ŚWIĘTEJ MATKI KOŚCIOŁA 

ROZWAŻANIE 

Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawiciela, tak i dzisiaj misja św. Józefa jest 

ciągle aktualna w życiu Kościoła. Wtedy opiekował się Panem Jezusem, a dziś 

opiekuje się Mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem. Wszystkie dzieci 

Kościoła są więc także jego dziećmi, ponieważ wszyscy należymy do tego 

samego Ciała. Tak jak św. Józef uratował Świętą Rodzinę przed 

prześladowaniem Heroda, tak teraz wspomaga nas w drodze przez pustynię 

wiary i duchowych doświadczeń. Józef, człowiek sprawiedliwy i posłuszny, 

współdziała z Bogiem w obliczu niebezpieczeństwa, które zostaje w Ewangelii 

nazwane po imieniu: „Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. Zdaje 

sobie sprawę z tego, że to nie on ocali Syna Bożego, ale że sam Bóg to uczyni. 

Dlatego ufamy Bogu i powierzamy św. Józefowi siebie, nasze rodziny i Kościół 

katolicki, abyśmy w jego Przeczystym Sercu znaleźli schronienie w czasie 

zagrożeń wiary świętej. 

 

MODLITWA 

Święty Józefie, oddając cześć Twemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z 

Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa tych, którzy 

znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. W jedności z Twoim Przeczystym 

Sercem wynagradzamy Sercu Oblubienicy i Matki, która posłuszna słowom 

Jezusa na krzyżu, przyjęła nas z miłością i pozostanie obecna z Kościołem na 

zawsze. Dla zasług i przywilejów Twojego Przeczystego Serca wyproś nam 

łaskę ……… przez wzgląd na miłość Twojej Oblubienicy Maryi – Matki 

Kościoła, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.  

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.  

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.  

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami. 



III. LITANIA DO ŚW. JÓZEFA 
(Z NOWYMI WEZWANIAMI) 

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem 

Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane 

przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun 

Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, 

Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich. Objaśnienie do 

nowych wezwań: str. 63. Nowe brzmienie Litanii obowiązuje z dniem podjęcia 

uchwały. 

Kyrie eleison. 

Christe, 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, 

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. 

K. Ustanowił go panem domu swego. 

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się:  

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa 

na Oblubieńca 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. 

 

IV. MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA 

Na cześć Przeczystego Serca św. Józefa 

Przeczyste Serce św. Józefa – udziel nam Twojej słodyczy i miłości.  

Chwała Ojcu… 

Przeczyste Serce św. Józefa – daj nam Twoją cichość i pokorę. 

Chwała Ojcu… 

Przeczyste Serce św. Józefa – użycz nam Twego posłuszeństwa. 

Chwała Ojcu… 

Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem 

Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i 

prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w 

każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje 

posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym 

drogowskazem. Amen. 

 

W CZASIE DOŚWIADCZEŃ 

Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą 

Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, 

błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i 

naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen. 

 

MODLITWA PAPIEŻA LEONA XIII 

Do Ciebie, święty 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 Boskiej 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 wszelkich 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.  

 

V. WZBUDZENIE INTENCJI NA ZAKOŃCZENIE 
 

Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego Przeczystego 

Serca Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi Jezusowi 

Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za grzechy przeciwko Jego Najświętszemu 

Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje 

miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen.  

 

 

Z duchowości Wspólnoty św. Józefa 
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 20 maja 2019 r. 

© Wspólnota św. Józefa 
www.wspolnotajozefa.pl 
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PENITENCJARIA APOSTOLSKA 
OGŁOSIŁA ODPUSTY ZWIĄZANE Z 
ROKIEM ŚW. JÓZEFA 

 

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy (od 

8.12.2020 do 8.12.2021) związany jest dar specjalnych odpustów – ogłosiła 

Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod 

zwykłymi warunkami. 

 

Do zwykłych warunków należą: spowiedź sakramentalna, komunia 

eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni 

odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach 

związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez 

Penitencjarię Apostolską. 

Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj 

wszystkich do pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać 

Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez 

przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą 

udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym 

medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. 

 

Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy 

swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu 

codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego 

przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również 

uzyskać Odpust zupełny. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było 

pełnienie funkcji stróża Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny 

chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, 

miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony 

rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Papież Pius 

XII wprowadził 1 maja 1955 roku święto Józefa Robotnika z intencją, aby 



wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i 

prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny będą 

też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę 

oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł 

zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza. Św. Józef jest 

ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do 

ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu 

zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego 

czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do 

św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła 

prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich 

chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania. 

Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria 

Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę 

prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, 

szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a 

także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji 

bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień 

szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej. 

W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego 

zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, 

którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu, a którzy 

odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję 

zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym 

warunkom oraz we własnym domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują 

spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz 

niedogodności swojego życia. 

Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto wszystkich upoważnionych kapłanów 

oraz innych szafarzy do chętnego posługiwania wiernym w sakramencie 

Pojednania oraz udzielania Komunii św. chorym. 

vaticannews / BP KEP 

 

Publikujemy pełny tekst Dekretu: 



PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

DEKRET 
Prot. n. 866/20/I 

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na 

cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla 

godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został 

ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. 

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony 

Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których 

znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa 

Patronem Kościoła Katolickiego. 

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna 

Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia 

dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego 

Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 

Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego 

Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać 

codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. 

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą 

Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać 

pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny 

świat. 

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii 

Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i 

jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. 

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego 

Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny 

z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i 

stare” (Mt 13,52). 

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych 

Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego 



Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości 

Papieża Franciszka. 

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna 

spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca 

Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, 

uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby 

określone przez tę Penitencjarię Apostolską. 

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, 

abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą 

wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z 

głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego 

wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę 

Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym 

rozważanie o Świętym Józefie. 

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek 

sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która 

znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i 

przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do 

odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu 

naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób 

wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, 

będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga 

prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na 

wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub 

względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego. 

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej 

Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym 

ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego 

przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta 

Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą 

Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi. 

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego 

Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana 



przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i 

prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i 

obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto 

powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a 

także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w 

modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli 

znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna. 

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, 

gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek 

cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. 

Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą 

Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego 

Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji 

bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną 

jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła 

prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia 

wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego 

rodzaju. 

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich 

okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę 

wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, 

jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we 

wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze 

swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych 

czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem 

chrześcijaństwa”[6]. 

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w 

Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska 

udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie 

zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do 

Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto 

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w 



tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą 

dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. 

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu 

zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, 

umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą 

wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z 

intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, 

odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na 

cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, 

ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia. 

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę 

kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy 

kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie 

poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię 

Świętą do chorych. 

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na 

jakiekolwiek inne zarządzenia. 

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,  

dnia 8 grudnia 2020. 

 

Mauro Kard. Piacenza 

Penitencjarz Większy 

Krzysztof Nykiel 

Regens 
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