
Modlitwy do św. Józefa na każdą okazję 

Masz problem, z którym sobie nie radzisz? Nie masz pomysłu, jak  rozwiązać 

trudną sytuację? Oddaj to wszystko św. Józefowi. 

Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach 

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj 
o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj 
nas w dążeniu do świętości, Mężu sprawiedliwy. 
Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, 
najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka 
Jezus. 

Wierny Opiekunie, któremu został powierzony 
najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę 
i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie polecam… 
Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz. Amen. 

 

 

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi 

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte 
skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy 
Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam 
odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam 
zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. 

Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei 
niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef 
egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, 

Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym 
we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. 

Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie 
chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj 
nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. 
Amen. 



Akt poświęcenia się świętemu Józefowi 

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, 
Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece 
Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje 
dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, 
Obrońcę i Przewodnika mej duszy. 

O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą 
drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich 
czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. 
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić 
w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory 
i posłuszeństwa woli Bożej. 

O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią 
Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam 
wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym 
wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości 
Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen. 

 

Starożytna modlitwa do św. Józefa 

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i 
natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.O, święty 
Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego 
Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej 
niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej 
kochającemu ze wszystkich ojców. O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się 
kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się 
zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w 
moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten 
pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie 
odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen. 

 

 


