
Modlitwy do Świętego Józefa

Modlitwa w różnych potrzebach 

Święty Józefie, wejrzyj na potrzeby duchowe i mate-
rialne tych wszystkich, którzy błagają Cię o wstawien-
nictwo, a zwłaszcza rodzin i ubogich każdym rodzajem 
ubóstwa. Błagamy, aby poprzez Ciebie odnaleźli po-
mocną rękę Jezusa i macierzyńskie spojrzenie Maryi. 
Proś o to Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 
Modlitwa w intencji rodzin 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, 
Opiekunie rodzin, oddajemy się pod Twoją szczególną 
opiekę. Dopomóż nam w pracy i spełnianiu wszystkich 
obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw du-
szy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powie-
rzamy ci nasze rodziny, troski, radości i cierpienia. 
Wprowadź Jezusa do naszych serc. Uproś łaskę miło-
ści, zgody i pokoju, abyśmy osiągnęli szczęście docze-
sne i wieczne. Amen. 

Modlitwa o miłość do Jezusa i Maryi 

Święty Józefie, uproś, aby ogień miłości Bożej rozpa-
lił nasze serca, przemienił je i ukształtował na wzór 
Serca Jezusowego. Wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy z 
Tobą wielbili i kochali Jezusa i Maryję, teraz i na wieki 
wieków. 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 gło-
sem powołania. Wzorze pracujących, spraw, by wszel-
ka praca spełniana była rzetelnie i w warunkach god-
nych człowieka. Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo 
chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą 
ich ofiary. Patronie umierających, naucz sztuki umie-
rania dla siebie na co dzień, aby zawsze być gotowym 
na radosny powrót do domu Ojca. Postrachu duchów 
ciemności, oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Opie-
kunie Kościoła świętego, Tobie oddaję cały Kościół. 
Amen. 



Modlitwa w sprawach szczególnie trudnych 

Święty Józefie, Twoja pomoc rozciąga się na wszyst-
kie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co 
wydaje się niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na 
wszystkie nasze potrzeby duszy i ciała. Udziel nam 
łask, o które Cię z ufnością prosimy. Amen. 

 
Modlitwa na wzór 
modlitwy św. Bernarda do Matki Bożej 

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, a mój naj-
milszy Opiekunie, Józefie święty, że jeszcze nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek, wzywając Twej opieki i Twej 
pomocy błagając, bez pociechy pozostał. Tą ufnością 
ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą żarliwością 
ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, 
o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć ła-
skawie i wysłuchać. Amen. 

Modlitwa o opiekę świętego Józefa 

 Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego, staje-
my dziś przed Tobą z usilną prośbą: rozciągnij nad 
nami, jak ojciec nad dziećmi, swą opiekę. Ochraniaj nas 
z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego 
przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we 
wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. 
Amen. 

 
Modlitwa o łaskę dobrej śmierci 

 Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających, 
który otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do koń-
ca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki, 
prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna 
nam łaskę dobrej śmierci. W ciągu zaś życia ziemskie-
go bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świado-
mością dobrze wypełnionych zadań, z czystym sercem 
i radością szli w godzinie śmierci na spotkanie z Bo-
giem. Amen. 
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