
MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA  
DO WYBORU NA KAŻDY DZIEŃ PEREGRYNACJI 

 
 

MODLITWA CODZIENNA DO ŚW. JÓZEFA 

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa 

Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! 
Ja, (Imię odmawiającego) Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego 

życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze 

i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego 
sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich 

nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie do wszelkiego 

niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej 
śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją 

Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie 

wieki wieków. 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. 

 



 

 
OFIAROWANIE SWEGO SERCA ŚW. JÓZEFOWI 

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, zmiękczy, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim 

upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę Najsłodszemu Zbawicielowi i 
Jego Przeczystej Matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie 

także wielbiło i kochało Jezusa i Niepokalaną Maryję i z Tobą, święty Józefie, 

chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen. 
 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA - SZAFARZA ŁASK 

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił 

szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe 
serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego 

obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie 

grze-chów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i 
wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się 

miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim 

w czasie i wieczności. Amen. 
 

MODLITWA JANA XXIII DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ROBOTNIKA 

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który 

wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej 
Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie 

zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, na-dzieje. Ty również przeżywałeś 

chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie 
znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza 

znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, 

Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach 

nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim 
trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, 

w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było 

nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić 
wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. 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 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 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. 
 

POZDROWIENIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami, Pan z Tobą, 
błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony mniemany Syn Twój, 

Jezus. Święty Józefie, Opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi teraz 

i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy, mój najmilszy Opiekunie, że 

nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą 

pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie, święty 

Józefie i z całym żarem ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, 
przybrany Ojcze Odkupiciela, ale przyjmij ją łaskawie i wysłuchaj. Amen. 

 

MODLITWA O SZCZĘŚLIWĄ ŚMIERĆ 
Patriarcho najchwalebniejszy, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy, święty Józefie, 

ja, niegodny grzesznik, pokładam w Tobie całkowitą ufność i proszę Cię przez 

gorzką Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, którego wychowałeś, przez boleść Jego 

Dziewiczej Matki Maryi i przez wszystkie zasługi Twego cichego i pokornego życia, 
uproś mi tę łaskę, abym się szczerze nawrócił z całego serca i duszy do Pana i 

Boga mojego i czynił prawdziwą pokutę, zanim mnie zaskoczy śmierć. Stój przy 

mnie, opiekuj się mną i ratuj przez zasługi Jezusa i Jego Matki Maryi. Niech Twoja 
przyczyna sprawi, abym w chwili odejścia z tej ziemi zachował wiarę świętą, 

niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Niech w godzinie mej śmierci zostanę 

umocniony namaszczeniem świętymi Olejami i przyjęciem Najświętszego Ciała 
Chrystusa. Święty Patriarcho, bądź Obrońcą przy moim zgonie. Przybądź mi na 

pomoc w tę ostatnią godzinę, gdy już ani głosu, ani oczu nie zdołam podnieść do 

nieba. Pamiętaj wtedy o modlitwach, które dziś zanoszę do Ciebie. Ratuj mnie, aby 

szatan mnie nie zwyciężył i bym nie popadł w męki piekła, skoro Syn Boży odkupił 
mnie Swą Najdroższą Krwią. Uchroń mnie przed wieczną ciemnością i śmiercią, 

przez miłosierdzie Jezusa Chrystusa, którego wykarmiłeś i piastowałeś na tej ziemi. 

Niech wraz z Tobą wysławiam Go w niebie przez całą wieczność. Amen. 
 



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. 
 

MODLITWA W INTENCJI RODZINY 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej 
ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z 

największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna 

Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i 
cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do 

naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i 

pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen. 

 
MODLITWA PORANNA 

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się 

pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich 
obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich 

niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, 

abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za 
Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego 

święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich 

bliźnich. Amen. 

 
MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ 

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty 

otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie 
Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę 

Cię, niech twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie 

jak ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi 

wzorem i pomocą, abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego 
powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Amen. 

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA, PATRONA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, który 

zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe 

miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce 
wzruszy się na widok Kościoła - duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego 

Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia, jakich 

doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za 

nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po 
przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w 

pełnej wolności. Amen. 

 



 

MODLITWA O UPROSZENIE CNOTY CZYSTOŚCI 
Święty Józefie, Stróżu i Ojcze Dziewic, Twojej wiernej straży została powierzona 

sama Niewinność - Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten podwójny 

Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej 
nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem 

niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej 

czystości. Amen. 

 
MODLITWA O POKORĘ 

Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz mnie przejść 

przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i 
umartwia, abym na wzór Serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. 

  

dobroci. 
PATRONIE SPRAW TRUDNYCH, ŚWIĘTY JÓZEFIE 

Ty, którego potęga nad Sercem Jezusa potrafi uczynić możliwym sprawy 

najbardziej niemożliwe, błagamy cię, wspomóż nas w obecnych potrzebach 

naszych. Przyjdź nam z pomocą w naszych obawach i smutkach, oddal od nas 
niebezpieczeństwa, które nam grożą, wspomóż nas w naszych kłopotach, weź pod 

swą opiekę nasze dusze i ciała, także i sprawy ważne, które ci powierzamy. Okaż, 

jak jesteś dobry dla wzywających cię i chcących zawsze być wiernymi sługami 
twymi. Święty Józefie - patronie spraw trudnych, wstawiaj się za nami. 

  

MODLITWA W INTENCJI LUDZI PRACY 
Święty Józefie, wzorze pracujących, opiekunie tych, którzy w pocie czoła 

zdobywają środki do życia, wzbudź we mnie ducha pokuty, dzięki któremu trud 

pracy ofiarować będę jako zadośćuczynienie za słabości moje. Dopomóż mi, bym 

w poczuciu obowiązku, sumiennie pracował, składając dziękczynienie Bogu za 
uzdolnienia, którymi mnie obdarzył. Naucz mnie systematyczności i porządku w 

pracy, abym zachowując spokój i cierpliwość, wytrwale pracował, przezwyciężając 

zmęczenie. Uczyń moją pracę wydajną i owocną, by pomnażały się talenty, które 
zostały mi dane dla mojego dobra i na pożytek ogółu. Wszystko dla Jezusa, 

wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To 

będzie moim hasłem w życiu i zgonie. Amen. 
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