
Ofiarowanie siebie 

św. Józefowi 

I. 

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod 
Twą prze-możną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. 
Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i 
okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez 
całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, 
abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. 
Amen. 

II. 

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą i Bożym 
Synem, Jezusem. Ofiaruję Ci z serdeczną pobożnością ten cenny skarbiec modlitw, 
pamiętając zawsze o licznych cnotach, które ozdabiały Twą Świętą Osobę. W Tobie, o 
chwalebny Patriarcho, wypełniło się marzenie Twego poprzednika - pierwszego 
Józefa, który został posłany przez Boga, aby przygotować drogę dla Twej obecności na 
ziemi. Ciebie oświetlał nie tylko blask wspaniałych promieni Boskiego Słońca, ale też 
cudowne światło Mistycznego Księżyca - Najświętszej Maryi Panny. O chwalebny 
Patriarcho, niech przykład Jezusa i Maryi, którzy obdarzali Cię największą czcią i 
zaufaniem, posłuży mi, Twemu oddanemu słudze, do ofiarowania Ci tego 
nabożeństwa ku Twojej sławie. 

Spraw, o wielki święty Józefie, niech Wszechmogący Bóg zwróci ku mnie swoje 
łaskawe spojrzenie. Jak Józef Egipski nie odrzucił swych braci, lecz przyjmując ich z 
miłością, ocalił od głodu i śmierci, tak wyjednaj mi, o Chwalebny Patriarcho, tę łaskę, 
aby Bóg nigdy mnie nie opuścił na tej wygnańczej dolinie łez. Niech zawsze zalicza 
mnie do rzeszy Twych oddanych sług żyjących bezpiecznie pod Twoją opieką, a Twoja 
pomoc i orędownictwo niech mnie chroni przez wszystkie dni mojego życia, a 
szczególnie w ostatnim jego momencie. 



III. 

Najmilszy Sercu Bożemu Józefie św., Ty, któryś 
najdoskonalszą   z   siebie   złożył   ofiarę   Bogu   i   najgoręcej pragniesz pozyskać 
Chrystusowi serca wszystkich ludzi - oto do Twoich stóp w najgłębszej pokorze 
przynosimy biedne i nędzne serca nasze i składamy je w Twoje błogosławione ręce w 
których to Serce Dzieciątka Jezus biło tak miłośnie. 

O  święty  Józefie,  Ojcze  nasz  najukochańszy,  weźże  te biedne serca nasze i uproś 
im doskonałe z grzechów oczyszczenie, oderwanie od marności tego świata, spraw, 
aby ogień miłości Bożej rozpalił serca nasze, aby je zmiękczył i przemienił, ukształtuj 
je na wzór Twego serca i złóż je na ofiarę Zbawicielowi najmilszemu i Jego Przeczystej 
Matce, aby stały się wyłączną Ich własnością i aby kiedyś w niebie kochały i wielbiły 
Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę i z Tobą o Józefie święty, Przebłogosławiony 
chwaliły Boga w Trójcy Świętej Jedynego na wieki wieków. Amen. 

 


