
Szukanie pomocy 
za wstawiennictwem 

świętego Józefa 
Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego 
Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego 
Oblubieńca, św. Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego dla wyjednania łaski 
ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej... (wymienić intencję), 
dla... 

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiaruję Ci też 
uwielbienia , hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej 
chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. 
Błagam Cię dla Miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam 
wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie 
tę wielką łaskę... (wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i 
pociesz mnie w tym strapieniu. 

O, św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. O, Józefie, ratuj nas w życiu 
i w śmierci, ratuj nas w każdym czasie! 

Szczęśliwy, kto sobie Patrona 
Józefa ma za Opiekuna.  
Niechaj się niczego nie boi, 
Gdy święty Józef przy nim stoi 
Nie zginie. 

Idźcie precz, marności światowe, 
Boście wy do zguby gotowe. 
Już ja mam nad wszystko słodszego 
Józefa, Opiekuna mego 
Przy sobie. 

Ustąpcie, szatańskie najazdy. 
Przyzna to ze mną człowiek każdy, 
Że choćby i sami powstało 
Piekło się na mnie zbuntowało, 
Nie zginę. 



Gdy mi jest Józef ulubiony 
Obrońcą od każdej złej strony. 
On ci mnie ze swojej opieki 
Nie puści, i zginąć na wieki 
Nie mogę. 

Przeto Cię upraszam serdecznie 
Józefie święty, bym bezpiecznie 
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie 
I grzechów moich skasowanie 
Przy śmierci. 

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego 
Stawić się wielce straszliwego, 
Bądźże mi, Józefie, przy sądzie, 
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiądzie, 
Patronem. 

Odpędzaj precz nieprzyjaciela, 
Duszy mej spraw oskarżyciele, 
Kiedy mnie skarżyć, prześladować 
Będzie chciał, chciej że mnie ratować, 
O Święty. 

Józefie, oddal czarta złego, 
A Boga na mnie zgniewanego 
Przejednaj, o co Cię serdecznie 
Upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie 
Królować. 

 


