Nowenna
do Świętego Józefa
odprawiana
w Sanktuarium Świętego Józefa
w Wadowicach

Dzień pierwszy
W chwili zwiastowania Maryja była „poślubiona mężowi, imieniem
Józef, z rodu Dawida”. Chociaż była już „zaślubiona” Józefowi, pozostała
dziewicą, ponieważ Dziecię, które poczęło się w Niej od chwili zwiastowania, zostało poczęte za sprawą Ducha Świętego. „Mąż Jej, Józef, który
był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie,
zamierzał oddalić ją potajemnie”. Nie wiedział, jak ma się zachować wobec „cudownego” macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na
to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej
dla siebie sytuacji. Gdy więc „powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał
mu się we śnie i rzekł: »Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów«” (Mt 1, 20-21). „Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Okazał w ten sposób
podobną jak Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń żądał Bóg
przez swego Zwiastuna.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 2 i 3.

Modlitwa pierwszego dnia nowenny
Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Tobie objawił On przez Anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wstawiaj się za nami, by Duch Święty
oświecał nas swoją łaską i naucz nas wiernie z Nim współpracować na drodze zbawienia. Spraw, aby prowadził naszą
wolę i umacniał ją, zwłaszcza w sprawach życiowych decyzji, aby były zgodne z wolą Boga. Wyjednaj nam u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień drugi
Józef, jako powiernik tajemnicy „przed wiekami ukrytej w Bogu”, która na jego oczach zaczyna się urzeczywistniać „w pełni czasu”, jest wraz
z Maryją, w noc betlejemską, uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na
świat Syna Bożego. Był świadkiem naocznym tych narodzin, które dokonały się w warunkach po ludzku upokarzających. Równocześnie był
świadkiem pokłonu pasterzy; był też później świadkiem pokłonu Mędrców ze Wschodu.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 10.

Modlitwa drugiego dnia nowenny
Święty Józefie, który cierpiałeś nie mogąc w Betlejem
znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak znosiłeś w milczeniu,
z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas znosić cicho
i spokojnie wszelkie przykrości i cierpienia. Ty, który cieszyłeś się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi,
oraz pokorną wiarą Mędrców składających Mu królewskie
dary, umocnij nasze serca żywą wiarą w tajemnice Zbawiciela, abyśmy wyznawali je nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem. Uproś nam u Boga tę łaskę, o którą Cię
podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień trzeci
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13). Takie
słowa usłyszał Józef we śnie. Anioł ostrzegł go, aby uciekał z Dziecięciem, bo grozi Mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Józef, który uchronił
Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki
rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż
do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej
Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nienarodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Posiada ono nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność. (...) Życie jest najpiękniejszym
darem Boga. (...) Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez
przyszłości.
Jan Paweł II, Z homilii w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1997.

Modlitwa trzeciego dnia nowenny
Święty Józefie, wspieraj nas swoim przykładem i pomocą,
abyśmy zawsze dawali świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Abyśmy chronili i otaczali opieką życie każdego
naszego dziecka, każdej osoby, szczególnie chorych, słabych i niepełnosprawnych. Uproś nam u Boga tę łaskę,
o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)

4

Dzień czwarty
Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa
przez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”. Przyznając Józefowi ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą miłością, która ma
swoje źródło w Ojcu, „od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na
niebie i na ziemi”. Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce”
dokonywało się w środowisku świętej Rodziny, pod opieką Józefa, na
którym spoczywało wzniosłe zadanie „wychowania”, czyli żywienia
i odziewania Jezusa, nauczenia Go Prawa i zawodu, zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 8 i 16.

Modlitwa czwartego dnia nowenny
Święty Józefie, któremu Bóg powierzył bezcenne skarby
nieba i ziemi, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie
stworzenia świata. Ty po Maryi jesteś spośród świętych godzien naszej największej miłości i czci, bo zostałeś wybrany
do najwyższej godności wychowania, karmienia i opieki nad
Synem Bożym. W dobie kryzysu ojcostwa wstawiaj się przed
Bogiem za wszystkimi ojcami, zwłaszcza tymi, którzy z różnych powodów nie pełnią swojego ojcowskiego powołania.
Wypraszaj dla nich łaskę powrotu do swoich rodzin, dzieci;
łaskę ofiarnego, odpowiedzialnego i pełnego miłości wypełniania obowiązków w rodzinie. Uproś nam u Boga tę łaskę,
o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień piąty
Codziennym wyrazem miłości jest w życiu Rodziny Nazaretańskiej
praca. Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef
starał się zapewnić utrzymanie Rodzinie: cieśla. To jedno słowo obejmuje ciąg wszystkich lat życia Józefa w Nazarecie. (...) Kościół szczególnie
to uwydatnił przez wspomnienie liturgiczne Józefa Rzemieślnika w dniu
pierwszym maja. Jeżeli Rodzina z Nazaretu jest w porządku zbawienia
i świętości przykładem i wzorem dla ludzkich rodzin, to podobnie i praca Jezusa przy boku Józefa-cieśli. Praca została też w szczególny sposób
odkupiona.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 22.

Modlitwa piątego dnia nowenny
Święty Józefie, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy rozumieli i w pełni przeżywali sens naszej pracy, abyśmy
przez nią przybliżali się do Boga, Stwórcy i Odkupiciela,
i uczestniczyli w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku
do człowieka i świata. Zapal nas gorliwością w spełnianiu
naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości
i rzetelności w pracy. Uproś nam u Boga tę łaskę, o którą
Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień szósty
W rodzicach Chrystusa spełniły się wszelkie dobrodziejstwa płynące
z zaślubin: potomstwo, wierność, sakrament. Znamy ich potomstwo,
którym jest Chrystus Pan; ich wierność, ponieważ nie było tam nigdy
cudzołóstwa; sakrament, ponieważ nie naruszył go rozwód. Jakże bogata nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny! Ponieważ istota i zadania
rodziny są ostatecznie określone przez miłość, rodzina zaś otrzymuje
misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym
odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz
miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Wszystkie rodziny
chrześcijańskie winny upodabniać się do Świętej Rodziny, tego pierwotnego „Kościoła domowego”.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 7.

Modlitwa szóstego dnia nowenny
Święty Józefie, Oblubieńcze Bożej Rodzicielki i Opiekunie
Zbawiciela, wyproś dla wszystkich rodzin taką miłość, aby
małżonkowie, dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa
i dobrowolnie złożonej przysiędze, stali się bezinteresownym darem z siebie samych. Niech dzięki tej miłości każda
rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i będzie źródłem
pokoju i szczęścia dla dzieci i rodziców. Uproś nam u Boga
tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień siódmy
Józef uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy Wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie,
ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do
rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca
i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. (...) Znajduje to wytłumaczenie w niezgłębionym
życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem. Droga własna Józefa, Jego pielgrzymowanie przez wiarę, zakończy się wcześniej;
zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 6, 8 i 26.

Modlitwa siódmego dnia nowenny
Święty Józefie, który swoje życie zakończyłeś w obecności Najświętszej Dziewicy i Chrystusa, uproś nam wytrwanie
w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź
do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do Królestwa Światłości. Uproś nam
u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy.
Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień ósmy
Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec Jej Syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać Go i nosić na swoich
rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą o to, żeby
mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować Eucharystyczną Ofiarę,
z jaką on spełniał swoją misję przybranego ojca Syna Bożego. Te ręce,
które dotykają Ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać
u św. Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla
z Nazaretu okazywał swojemu przybranemu Synowi.
Jan Paweł II, Z homilii w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1997.

Modlitwa ósmego dnia nowenny
Święty Józefie, który zasłużyłeś na to, by dotykać i nosić
z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego Syna Bożego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, prosimy cię za wszystkich
kapłanów, aby jak ty mieli łaskę służyć przy ołtarzach Boga
w czystości serca i niewinności postępowania. Uproś nam
u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy.
Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Dzień dziewiąty
Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, papież Pius IX, chcąc zawierzyć
go szczególnej opiece świętego Patriarchy, ogłosił Józefa „Patronem Kościoła katolickiego”. (...) 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 religia i życie chrześcijańskie kwitły, a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę. Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu, każdemu z nas, błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”, 28.

Modlitwa dziewiątego dnia nowenny
Święty Józefie, twoja misja przy Jezusie i Maryi polegała
na opiece, obronie, czuwaniu i utrzymywaniu. Dzisiaj potrzeba tej opieki Kościołowi Chrystusowemu. Prosimy
o twoje wstawiennictwo, byśmy nie ponieśli szkody i mogli
działać w świecie. Twoja misja jest naszą misją: mamy strzec
Chrystusa, pozwalać Mu rosnąć w nas samych i dokoła nas.
Uproś nam u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny
prosimy. Amen.
Litania do św. Józefa (s. 11)
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Litania do Świętego 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
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
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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. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa,
orędownika we wszelkich potrzebach
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 do Świętego Józefa
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie,
Józefie święty, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej
opieki i Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą ufnością
ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale
racz ją przyjąć łaskawie. Amen.
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Modlitwa Świętego 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 świętego, Tobie oddaję cały Kościół. Amen

Modlitwa w różnych potrzebach
Święty Józefie, Twoja pomoc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy.
Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz
z ojcowską miłością na wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi
łaski, o którą Cię z ufnością proszę. Amen
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