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LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
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, 
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,  
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.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
(ułożona przez papieża Leona XIII)

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej nie-
doli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblu-
bienicy z ufnością również błagamy o Twoją opie-
kę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną 
Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą tro-
skliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie 
błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które 
Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potęż-
nym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych 
potrzebach. 
Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad 
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal 
od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów        
i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam 
łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mo-
cami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię 
Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego 
życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego      
od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. 
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, aby-
śmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci     
mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osią-
gnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

K. Ustanowił Go Panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrz-
ności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca          
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, 
abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekuno-
wi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

     Św. Józef zażądał, abym miała do Niego nieustanne nabo-
żeństwo (…) obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę.    

św. Faustyna (Dz. 1303)

ODPUSTY NA ROK ŚW. JÓZEFA
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NOWENNA I MODLITWY

Wykaz odpustów wg. Dekretu Penitencjarii Apostolskiej nr 866/20/I z dn. 8 XII 2020 r.

Rok św. Józefa został ustanowiony 8 XII 2020r. przez 
Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłosze-
nia św. Józefa patronem Kościoła. Potrwa do 8 XII 2021 r. 
Papież zachęca do lepszego poznania tego potężnego 
patrona, zwracania się o Jego wstawiennictwo na dro-
dze nawrócenia, naśladowania jego cnót oraz zaanga-
żowania w poznanie i wypełnienie woli Bożej. 

Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi 
warunkami: oderwania się w duchu od wszelkiego grzechu, 
spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej oraz modlitwy 
w intencjach Ojca Świętego. 

W Roku św. Józefa udziela się odpustu zupełnego 
wszystkim wiernym, którzy:
• przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę 
Pańską lub wezmą udział w dniu skupienia zawierajacym 
rozważanie o św. Józefie,
• na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia wzglę-
dem ciała lub względem duszy,
• odmówią Różaniec w rodzinach i wśród narzeczonych,
• powierzą codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, 
a także wiernym wzywającym Rzemieślnika z Nazaretu                
w modlitwach wstawienniczych za poszukujących pracy 
oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna,
• odmawiać bedą Litanię, Akatyst lub inną modlitwę  do 
św. Józefa przypisaną jako własna w różnych tradycjach 
liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego oraz                           
w intencji prześladowanych chrześcijan,
• odmówią dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę          
lub akt pobożności na cześć św. Józefa,
• w sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza 
się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby                
w podeszłym wieku, na chorych, umierajacych i wszyst-
kich 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 
św. Józefa, pocieszyciela chorych i patrona dobrej śmierci, 
ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności życia.


