MODLITWY NA ROK ŚW. JÓZEFA
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.

Modlitwa św. Jana Pawła II
Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i
Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i
wolnym sercem szła za głosem powołania.
Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniana była rzetelnie
i w warunkach godnych człowieka.
Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym
ogromną wartość zbawczą ich ofiary.
Patronie umierających, naucz sztuki umierania dla siebie na co dzień,
aby zawsze być gotowym na radosny powrót do domu Ojca.
Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści.
Opiekunie Kościoła św., Tobie oddaję cały Kościół. 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.

Z Listu apostolskiego papieża Franciszka, „Patris corde”
Witaj, opiekunie Odkupiciela
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

