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list papieża Franciszka  . odpusty w Roku św. Józefa  . 
dekret Penitencjarii Apostolskiej  . 
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/rok-swietego-jozefa/

 

O, święty Józefie, którego opieka 
przed tronem Boga jest tak 

wspaniała, mocna i 
natychmiastowa, powierzam Ci 

wszystkie moje sprawy i 
pragnienia. 

O, święty Józefie, pomóż mi 
przez Twoje potężne 

wstawiennictwo i wyproś mi u 
Twojego Boskiego Syna wszelkie 

duchowe błogosławieństwa, 
żebym – poddany Twojej 

niebiańskiej mocy – mógł złożyć 
moje dziękczynienie i hołd 

najbardziej kochającemu ze 
wszystkich ojców. 

 
O, święty Józefie, nigdy nie 

zmęczę się kontemplowaniem 
Ciebie. A w Twoich ramionach 
zasypia Jezus. Nie ośmielę się 

zbliżyć do Ciebie, kiedy On 
spoczywa na Twoim sercu. 
Uściskaj Go mocno w moim 

imieniu, ucałuj Jego drogocenną 
głowę i poproś Go, by 

odwzajemnił ten pocałunek, 
kiedy będę wydawał moje 
ostatnie tchnienie. Święty 

Józefie, patronie odchodzących 
dusz, módl się za mnie. Amen. 

http://rabka.swmm.eu/test1.php
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Kaplica Loretto w Santa Fe – dawny kościół, a obecnie jest wykorzystywany jako muzeum i 
kaplica weselna[1]. Największą atrakcją kaplicy, która przyciąga rocznie 250 tys. pielgrzymów 
turystów i pielgrzymów, są niezwykłe spiralne schody prowadzące na chór.[2]. Schody te znane są 
jako Cudowne Schody albo Schody Świętego Józefa. Zostały one wykonane przez 
anonimowego stolarza, którzy zbudował je w 1878 roku i zniknął bez odebrania zapłaty. 

 
Camerafiend, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3455704    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343544

 
Spis treści 

 1Historia kaplicy 

 2Schody 

o 2.1Tajemniczy cieśla 

o 2.2Wygląd schodów 

o 2.3Opinie fachowców 

 3Stan obecny kaplicy 

 4Tożsamość cieśli 

 5Przypisy 

 

Oniemiały wobec tajemnic tata - https://pch24.pl/br-

tadeusz-rucinski-fsc-oniemialy-wobec-tajemnic-tata/#ixzz6pZ6l1DaN 
You Tube - https://youtu.be/Vr0mczF4M2I 
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https://youtu.be/-ONlAuGisno 

 
 

Józefie, nie bój się... https://youtu.be/u2NtNRLQtdc 

Dawid Krzyk - Pieśń o Św. Józefie - https://youtu.be/X7LvyoKHSok 

Ballada o św. Józefie - https://youtu.be/t46d4MREVz4 
 
Rozmowa ze św. Józefem - https://youtu.be/fyicpob4Tj4 
 

Powiedz, co czułeś Józefie święty... https://youtu.be/MexNM5L-rtU 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/CRZZekRGYzM 
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AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO                         
I KOŚCIOŁA W POLSCE                                    
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI. 

 

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie 
dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się 
zawierzamy! 

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy 
kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu. 

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak 
wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych 
rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym 
podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy 
naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia. 

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam 
rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w 
opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż 
nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby 
sióstr i braci. 

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! 
Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i 
młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru. 

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej 
kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w 
pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i 
świecie. 

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj 
się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, 
abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego 
miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu 
Świętym. 

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego,                      
pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, 
abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego 
chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę                                                       
i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. 

Amen. 

 



                                                                                            
Koloruj On-line:  http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/swiety-jozef-z-malym-jezusem 
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Litania do świętego Józefa 
 

 

 
 

 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

  

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

  
Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święty Józefie, módl się za nami. 

Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. 
Światło Patriarchów, módl się za nami. 

Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami. 
Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. 

Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami. 

Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. 
Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. 

Sługo Chrystusa, módl się za nami. 
Sługo zbawienia, módl się za nami. 

Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. 
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. 

Józefie najczystszy, módl się za nami. 

Józefie najroztropniejszy, módl się za nami. 
Józefie najmężniejszy, módl się za nami. 

Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. 
Józefie najwierniejszy, módl się za nami. 

Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. 

Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. 
Wzorze pracujących, módl się za nami. 

Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. 
Opiekunie dziewic, módl się za nami. 

Podporo rodzin, módl się za nami. 

Podporo w trudnościach, módl się za nami. 
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. 

Nadziejo chorych, módl się za nami. 
Patronie wygnańców, módl się za nami. 

Patronie cierpiących, módl się za nami. 
Patronie ubogich, módl się za nami. 

Patronie umierających, módl się za nami. 

Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. 
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami. 

  
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. 

 



S. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
 

V. † O Boże, przyjdź mi z pomocą. 
W. Panie, śpiesz mi z pomocą. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku i teraz i 

zawsze i na zawsze Amen. (PT Alleluja. ) 
 

 HYMN 

1  Niech wojska niebios wysławiają Ciebie, Józefie, 

zabrzmią wszystkie chóry chrześcijaństwa 
Ty, który słyniesz ze swoich zasług, jesteś zjednoczony ze sławnymi 

czysta liga do Dziewicy. 

2  Kochająca żona z dumną żoną 
podziwiający, niewątpliwie wzruszający 

anioł boga 
uczy dziecko poczęte. 

3  Wkładasz narodziny Pana w ręce, 

Podążasz za plagami uchodźców z Egiptu; 
szukasz i odnajdujesz zagubioną Solymis, 

mieszanie radości ze łzami. 

4  Pobożna śmierć poświęciła wybranych 

Chwała otrzymuje dłoń zmarłego; 

jesteś żywy, równy powyższemu, będziesz cieszyć się Bogiem 
cudownie dużo szczęśliwszy. 

5 Za  nas, największa błogość, modlimy się oszczędnie; 
daj Józefowi zasługi, by wspiąć się na gwiazdy! 

abyśmy w końcu mogli być ci dopuszczeni na wieki 
zaśpiewać przyjemną piosenkę. Amen. 

 

 Psalm 

Mrówka. 1 Jakub spłodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem (PT alleluja ). 

Psalm 112 Chwała niech będzie imieniowi 

Pańskiemu! 

Chwalcie synowie Pana * 
chwalcie imię Pana. 

Niech będzie błogosławione imię Pańskie * 
odtąd teraz i na wieki. 

Od wschodu do zachodu słońca * 
chwalebne jest imię Pana. 

Pan jest wysoko nad wszystkimi narodami 

Jego chwała ponad niebiosami. 
Który jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach * 

i spogląda na małe rzeczy w niebie i na ziemi? 
Podnoszenie potrzebujących z ziemi! 

podnoszenie biednych z gnoju 

umieścić go u książąt 
z książętami swojego ludu. 

Kto każe mieszkać w domu niepłodną kobietę? 
radosna matka dzieci. 

Chwała Ojcu i Synowi 

i do Ducha Świętego. 
Jak było na początku i teraz i zawsze * 

na zawsze Amen. 

https://brewiarz.pl/latin/1903/vesperae.php3?id=I#top
https://brewiarz.pl/latin/1903/vesperae.php3?id=I#top


Mrówka. Jakub spłodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany 

Chrystusem (PT alleluja ). 

Mrówka. 2 , anioł Gabriel do miasta w Galilei zwanego Nazaretem do dziewicy 

poślubionej mężczyźnie o imieniu Józef (PT kiedykolwiek ). 

Psalm 145 

Błogosławieństwo tych, którzy pokładają nadzieję w Panu 

Chwalimy Pana w naszym życiu, czyli w naszej moralności (Arnobiusz) 

Wysławiaj Pana duszo moja; ja 

Będę chwalił Pana w moim życiu! 
Będę śpiewał mojemu Bogu tak długo, jak będę. 

Nie ufaj książętom 
wśród synów ludzkich, w których nie ma zbawienia. 

Jego duch wyjdzie i powróci do swojego kraju; * 

w owym dniu zginą ich myśli. 
Błogosławiony Bóg Jakuba, którego wspomożycielem jest 

którego nadzieja jest w Panu, Bogu swoim. 
Który stworzył niebo i ziemię * 

morze i wszystko, co w nich jest. 

Który zachowuje prawdę na wieki? 
wydaje sądy uciśnionych * 

Daje jedzenie głodnym. 
Pan uwalnia kajdany 

Pan daje niewidomym. 
Pan podnosi tych, którzy upadli, 

Pan miłuje sprawiedliwych, 

Pan strzeże obcych, 
utrzymuje sierotę i wdowę 

i niszczy drogę bezbożnych. 
Pan będzie królował na wieki * 

Twój Bóg, Syjonie, z pokolenia na pokolenie. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i do Ducha Świętego. 

Jak było na początku i teraz i zawsze * 
na zawsze Amen. 

Mrówka. Anioł Gabriel do miasta w Galilei zwanego Nazaretem do dziewicy 

zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef (PT kiedykolwiek ). 

Mrówka. 3 Kiedy Maria, matka Jezusa, została poślubiona Józefowi, zanim się 

zeszli, okazało się, że jest brzemienna przez Ducha Świętego (PT alleluja ). 

Pieśń (Ef 1, 3-10) 

Boga Zbawiciela 
 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa! 

który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w 
niebiańskich miejscach w Chrystusie; 

jak wybrał nas w nim przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani”. 

w jego oczach zakochanych 

który przeznaczył nas do adopcji dzieci 
przez Jezusa Chrystusa w nim 

zgodnie z jego wolą 
ku chwale chwalebnej łaski, 

w którym zaszczycił nas w Umiłowanym 
w którym mamy odkupienie przez jego krew, 

odpuszczenie grzechów 

Według bogactwa jego łaski 
których obfitował w nas * 

z całą mądrością i roztropnością; 



dając nam poznać tajemnicę swojej woli, 

zgodnie z jego upodobaniem 
co postawił przed nim* 

w dyspensacji pełni czasów” 
Przywróć wszystko w Chrystusie, * 

tych, którzy są w niebie i tych na ziemi. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i do Ducha Świętego. 

Jak było na początku i teraz i zawsze * 
na zawsze Amen. 

Mrówka. Kiedy Maria, matka Jezusa, została poślubiona Józefowi, zanim się zeszli, 
okazało się, że jest brzemienna przez Ducha Świętego (PT alleluja ). 

 

 KRÓTKI CZYTANIE  Kol 3:23-24 

 
Cokolwiek czynicie, pracujcie z serca jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że 

od Pana otrzymacie nagrodę dziedzictwa. Służ Chrystusowi Panu. 

 
 ODPOWIEDŹ NA SŁOWO BOŻE 

 
V.  Sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. * Alleluja, alleluja. 

R.  Sprawiedliwy wyrośnie jak lilia. / Alleluja, alleluja. 
V.  I rozkwitnie na wieki przed Panem. 

R.  Alleluja, alleluja. 
V.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

R.  Sprawiedliwy zakwitnie jak lilia. / Alleluja, alleluja. 

 
 

Mrówka. Oto wierny i mądry sługa, którego Pan ustanowił nad jego 

rodziną (PT alleluja ). 
Rób wspaniałe rzeczy * 

Pan jest moją duszą, 
i raduje się duch mój, 

w Bogu moim Zbawicielu; 

bo zważał na upokorzenie swojej służebnicy 
bo oto odtąd wszystkie pokolenia będą mnie błogosławioną nazywać. 

Bo potężny uczynił dla mnie wielkie rzeczy: * 
i jego święte imię 

a Jego miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie 
tym, którzy się go boją. 

Zrobił moc na swoim ramieniu * 

rozproszył dumnych w umyśle swego serca, 
strąccie możnych z ich miejsca * 

i wywyższył pokornych 
głodnych napełnił dobrymi rzeczami, 

a bogatych pozostawił pustymi. 

On podtrzymał Izraela, swego sługę. 
pamiętając o miłosierdziu 

jak powiedział do naszych ojców 
Abraham i jego nasienie na zawsze. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i do Ducha Świętego. 

Jak było na początku i teraz i zawsze * 

na zawsze Amen. 
Mrówka. Oto wierny i mądry sługa, którego Pan ustanowił nad jego 

rodziną (PT alleluja ). 
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 MODŁY 

 
Pokornie błagamy Boga, od którego bierze się wszelkie ojcostwo na 

niebie i na ziemi: wysłuchaj 
nas, nasz Ojcze, który jesteś w niebie. 

 
Ojciec, który jest tajemnicą, który był utrzymywany ukryte, St. 

Joseph jest otwarty, 
- grant, że Syn Boży i mężczyźni przejrzystej formie. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj nas. 
 

Ojcze Niebieski, który karmisz ptaki w powietrzu i trawę polną, 
– daj chleba powszedniego i codziennego wszystkim ludziom. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj nas. 
 

Wierzy się twórca wszystkiego, co jest potrzebne naszym rękom 
- wyrzeczenia się robotników w wyniku pracy godnej swego statusu. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj nas. 
 

Boże wszelkiej sprawiedliwości, który pragniesz, aby ludzie stali się 
sprawiedliwi 

- spraw, abyśmy postępowali we wszystkim, co Tobie podoba się 
przez błogosławionego Józefa. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj nas. 
 

Spośród umierających i umarłych przyjmij nas miłosiernie do siebie, 
aby przez Twojego Syna, z Maryją, Jego Matką, i Józefem 

pobłogosławiły Twoje 
– Twoje miłosierdzie, które przyjmą to samo. 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wysłuchaj nas. 
 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
Święć się imię Twoje; 

Przyjdź Królestwo Twoje; 
Bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie. 

Daj nam dzisiaj nasz chleb powszedni; 

i przebacz nam nasze długi, 
tak jak przebaczamy tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam; 

I nie prowadź nas na pokuszenie; 
ale wybaw nas od złego. 

 

 MODLITWA 
 

Spraw, błagamy Cię, Wszechmogący Boże, aby Twój Kościół nadal wypełniał 
tajemnice ludzkiego zbawienia, których początki powierzyłeś wiernej opiece 

Błogosławionego Józefa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, jednego Boga na wieki 

wieków. Amen.                                                                                                           

Niech Pan nam błogosławi i chroni od wszelkiego zła, i prowadzi nas do życia 
wiecznego. R. Amen.  
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Poranna modlitwa 
 

V. † O Boże, przyjdź mi z pomocą. 

W. Panie, śpiesz mi z pomocą. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

Jak było na początku i teraz i zawsze 
na zawsze Amen. (PT Alleluja. ) 

 HYMN 

1  Józef z niebios, chwała i nasza 

pewna nadzieja życia i pobytu świata 

którą Ci radośnie, uprzejmie śpiewamy 
otrzymuj pochwały. 

2  Ty, narodziny Dawida, Stwórcy! 
Oblubieniec Dziewicy: I to będzie Słowo 

dał cię nazywać ojcem i pastorem 

to jest zbawienie. 

3  Tu Redemptórem stábulo iacéntem, 

kogo śpiewał taniec wieszcza, 
czy widzisz radość i sprzymierzenie się z matką? 

uwielbiam pierwszy. 

4  Król, Bóg królów, władco świata! 

na którego zawołanie drży świat podziemny? 

tłum, któremu kłania się niebo, uczęszcza 
dodaje się do ciebie. 

5  Chwała wzniosłemu Won 
Kto obdarza Cię godnymi uwagi zaszczytami 

daj nam swoje błogosławione zasługi! 

radości życia. Amen. 

 Psalm 

Mrówka. 1 Pasterze przybyli z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę 
leżące w żłobie (PT alleluja ). 

Psalm 62:2-9 

Spragniony Pan Duszy 
Czuwa przed Bogiem, który odrzuca uczynki nocy 

Boże, mój Boże jesteś ty; * 
a ty de luce vígilo. 

Usiądź w swojej duszy, * 
moje ciało tęskniło za tobą. 

In terra desérta et árida et inaquósa, † 

więc ukazałem się tobie w świętym miejscu” 
aby zobaczyć twoją siłę i twoją chwałę. 

Bo Twoje miłosierdzie jest lepsze niż życie 
moje usta będą Cię chwalić. 

Więc będę cię błogosławił w moim życiu * 

w imię twoje podniosę ręce. 
Niech moja dusza napełni się tłustością i otłuszczeniem! 

a wargami wesela będą sławić usta moje. 
Kiedy pamiętam Cię na moim łóżku* 

będę medytować nad tobą 
ponieważ byłeś moim pomocnikiem 

i będę się radował pod osłoną Twych skrzydeł. 

Moja dusza utknęła za tobą * 
Twoja prawa ręka mnie wspiera. 
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Chwała Ojcu i Synowi 

i do Ducha Świętego. 
Jak było na początku i teraz i zawsze * 

na zawsze Amen. 

Mrówka. Pasterze przybyli w pośpiechu i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w 

żłobie (PT alleluja ). 

Mrówka. 2 Byli to Józef i Maria, matka Jezusa, zastanawiająca się nad tym, co o 
nim powiedziano, a Symeon pobłogosławił ich (PT alleluja ). 

Pieśń (Dan 3, 57-88. 56) 
Niech wszelkie stworzenie chwali Pana! 

Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy (Ap 19: 5) 

Wszystkie dzieła Pana błogosławcie Pana; * 

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. 

Błogosławcie Pana niebiosa; * 
O wy, aniołowie Pana, błogosławcie Pana. 

Błogosławcie Pana wszystkie wody, które są nad niebem; * 
błogosław Pana, wszystko przez cnotę. 

Błogosławcie Pana słońce i księżyc; * 

O gwiazdy niebieskie, błogosławcie Pana. 
Wszelki deszcz i rosa błogosławcie Pana; * 

błogosławcie Pana, wszystkie wiatry. 
O ogniu i ogniu, błogosław Pana; * 

O zimno i gorąco, błogosławcie Pana. 
Błogosławcie Pana rosę i mróz; * 

mróz i zimno, błogosław Pana. 

Błogosławcie Pana lód i śnieg; * 
O wy, noce i dni, błogosławcie Pana. 

Błogosławcie Pana światłość i ciemność; * 
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana. 

Niech ziemia błogosławi Pana; * 

chwalcie i wywyższajcie go na wieki. 
O góry i pagórki, błogosławcie Pana; 

błogosławcie Pana wszystko, co wyrasta na ziemi. 
Błogosławcie Pana morza i rzeki; * 

Źródła, błogosławcie Pana. 

Błogosławcie Pana wieloryby i wszyscy, którzy poruszają się po wodach; * 
błogosławcie Pana, wszystkie ptaki powietrzne. 

Błogosławcie Pana wszystkie zwierzęta i bydło; * 
Błogosławcie Pana, synowie człowieczy. 

Niech Izrael błogosławi Pana; * 
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. 

Kapłani Pana, błogosławcie Pana; * 

O słudzy Pana, błogosławcie Pana. 
Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych; * 

O wy święci i pokornego serca, błogosławcie Pana. 
Ananiaszu, Azariaszu i Misael błogosławcie Pana; * 

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. 

Błogosławmy Ojca i Syna Duchem Świętym; * 
wysławiajmy go i wysławiajmy na wieki. 

Błogosławiony jesteś na firmamencie nieba, 
godny chwały i chwalebny na wieki.  nie mówi się Chwała Ojcu. 

Mrówka. Józef i Maria, matka Jezusa, zastanawiali się nad tym, co o nim 
powiedziano, a Symeon pobłogosławił ich (PT alleluja ). 

Mrówka. 3 Józef wstał, wziął dziecko i jego matkę w nocy i udał się do Egiptu, 

gdzie przebywał aż do śmierci Heroda (PT alleluja ). 

Psalm 149 



Radość świętych 

Synowie Kościoła, nowy lud radują się swoim królem w Chrystusie (Hesyehius) 

Śpiewajcie Panu nową pieśń; * 

Jego uwielbienie w kościele świętych. 
Niech Izrael raduje się tym, który go stworzył! 

a synowie Syjonu radują się swoim królem. 

Niech w tańcu chwalą jego imię! 
niech mu śpiewają na bębenku i harfie. 

Ponieważ Pan jest bardzo zadowolony ze swojego ludu” 
a pokornych uczci w zbawieniu. 

Niech święci radują się w chwale! 
niech się radują w swoich łóżkach. 

Wspaniała chwała Boża jest w ich gardłach 

i miecze obosieczne w ich rękach, 
dokonać zemsty na narodach * 

kary wśród ludzi 
związać swoich królów w kajdany, 

a ich szlachcice z żelaznymi kajdanami, 

aby wykonać na nich wyrok zapisany: * 
ta chwała jest dla wszystkich jego świętych. 

Chwała Ojcu i Synowi 
i do Ducha Świętego. 

Jak było na początku i teraz i zawsze * 
na zawsze Amen. 

Mrówka. Józef wstał, wziął dziecko i jego matkę w nocy i udał się na spoczynek do 

Egiptu, gdzie był aż do śmierci Heroda (PT alleluja ). 

 

 KRÓTKI CZYTANIE  2 Sam 7, 28-29 

 
O Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a Twoje słowa będą prawdą, więc gdy 

przemawiałeś tak dobrze do swego sługi, racz więc pobłogosławić dom swojego 
sługi, aby trwał wiecznie przed Tobą, bo Ty, Panie Boże, przemów i bądź na 

zawsze błogosławiony swoim błogosławieństwem dla domu twego sługi. 

 
 ODPOWIEDŹ NA SŁOWO BOŻE 

 
W okresie Wielkiego Postu: 

 

V.  Uczynił go * Panem domu swego. 
R.  Uczynił go / Pana domu swego. 

V.  I książę wszystkich swoich posiadłości. 
R.  Pan domu swego. 

V.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

R.  Uczynił go / Pana domu swego. 
 

W okresie wielkanocnym: 
 

V.  Uczynił go panem swojego domu. * Alleluja, alleluja. 
R.  Uczynił go panem swojego domu. / Alleluja, alleluja. 

V.  I książę wszystkich swoich posiadłości. 

R.  Alleluja, alleluja. 
V.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

R.  Uczynił go panem swojego domu. / Alleluja, alleluja. 

 
 BENEDYKT  Łk 1, 68-79 

Mrówka. Józef mieszkał w mieście Nazaret, aby wypełniło się słowo proroków o 
Chrystusie: Nazarejczykiem (PT alleluja ). 
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Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Izraela! 

ponieważ nawiedził i dokonał odkupienia swego ludu; 
i podniósł nam róg zbawienia, 

w domu Dawida, jego sługi, 
jak przemawiał ustami świętych, 

ci, którzy są dawni, są jego prorokami; 

wyzwolenie od naszych wrogów 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, 

okazywać miłosierdzie naszym ojcom 
i pamiętać o Jego świętym przymierzu; 

przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, 
dałby nam 

abyśmy mogli być wyrwani z ręki nieprzyjaciół * bez strachu 

pozwólmy mu służyć 
w świętości i sprawiedliwości przed nim 

wszystkie nasze dni 
Et tu, puer, proroctwo Altíssimi vocáberis: * 

bo pójdziesz przed oblicze Pana, aby przygotować Jego drogi 

aby dać poznanie zbawienia swego ludu 
o odpuszczenie grzechów, 

dzięki czułemu miłosierdziu naszego Boga 
w którym Wschód odwiedzi nas na horyzoncie 

oświecić tych, którzy siedzą w ciemności i cieniu śmierci”. 
by kierować naszymi stopami na drogę pokoju. 

Chwała Ojcu i Synowi 

i do Ducha Świętego. 
Jak było na początku i teraz i zawsze * 

na zawsze Amen. 

Mrówka. Józef mieszkał w mieście Nazaret, aby wypełniło się słowo proroków o 

Chrystusie: Nazarejczykiem (PT alleluja ). 

Pokornie prosimy Pana, który uczynił ludzi sprawiedliwymi: 
ożyw nas w sprawiedliwości Twojej, Panie. 
Pan Bóg, który w wierze jakoś nazwać naszych ojców, że może chodzić przed Tobą 
z doskonałym sercem, 

- że, idąc w ich ślady, to może być doskonałe, jak każesz. 

Ożyw nas w Twej sprawiedliwości, Panie. 
Ci, którzy wybrali Józefowi tylko człowiek, który mógłby wywołać Twój syn, 

chłopiec i młody, 
- przyczyny, że możemy służyć ciało Chrystusa wśród naszych braci. 

Ożyw nas w Twej sprawiedliwości, Panie. 
Powierzył ziemi, aby ją zasypała i pchała prasę, 

- naucz nas w tym gorliwie nie pracować, stale uważna chwała. 

Ożyw nas w Twej sprawiedliwości, Panie. 
Wspomnij, Ojcze wszystkich, dzieło Twoich rąk 

- i daj wszystkim w pogodnym, godnym pracy warunku życia. 
Ożyw nas w Twej sprawiedliwości, Panie. 
Ojcze nasz... 

 MODLITWA 

 

Spraw, błagamy Cię, Wszechmogący Boże, aby Twój Kościół nadal wypełniał 
tajemnice ludzkiego zbawienia, których początki powierzyłeś wiernej opiece 

Błogosławionego Józefa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, jednego Boga na wieki 

wieków. Amen. 

 
Niech Pan nam błogosławi i chroni od wszelkiego zła, i prowadzi nas do życia 

wiecznego. R. Amen. 

 

https://brewiarz.pl/latin/1903/laudes_matutinae.php3#top


List do Hebrajczyków  11, 1-16 

Bracia: Wiara jest istotą rzeczy, na które mamy nadzieję, dowodem tego, czego 
nie widać. Bo dzięki temu starsi uzyskali świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że 

światy zostały ukształtowane słowem Bożym, aby z rzeczy niewidzialnych mogły 
się stać widzialne. 

Przez wiarę Abel złożył Bogu bardzo wielką ofiarę, którą Kain złożył Bogu, 

przez co uzyskał świadectwo, że był sprawiedliwy, świadek świadczący o swoich 
darach dla Boga; i przy niej zmarły nadal przemawia. 

Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie widział śmierci i nie został 
znaleziony, ponieważ Bóg go przeniósł. Bo zanim miał świadectwo, że podobało się 

Bogu. ale bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ ten, kto przychodzi do 
Boga, musi wierzyć, że tak jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. 

Przez wiarę Noe, otrzymawszy odpowiedź z rzeczy, których jeszcze nie 

widziano, ze strachu przygotował arkę dla bezpieczeństwa swego domu; przez 
którą potępił świat i jest dziedzicem sprawiedliwości, która jest przez wiarę. 

Przez wiarę Abraham, gdy został powołany, został posłuszny, aby wyjść na 
miejsce, które miał otrzymać w dziedzictwo; i wyszedł nie wiedząc, dokąd 

idzie. Przez wiarę żył w ziemi obiecanej, jak w obcej ziemi, mieszkając w chatach z 

Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy; szukał bowiem 
fundamentów mających miasto, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. 

Przez wiarę sama Sara otrzymała także moc niepłodnej kobiety, aby począć 
potomstwo nawet poza wiek, ponieważ wierzyła, że ten, który obiecał, jest 

wierny; z tego powodu wyskoczyli z jednego (i który był martwy) jak gwiazdy na 
niebie w mnóstwie i jak niezliczony piasek, który jest na brzegu morza. 

Wszyscy ci umarli w wierze, nie otrzymawszy obietnic, ale patrząc i 

pozdrawiając ich z daleka i wyznając, że są pielgrzymami i obcymi na ziemi. Dla 
tych, którzy mówią, że te rzeczy oznaczają, że szukają naszego kraju. A gdyby 

rzeczywiście pamiętali ją, skąd wyszli, nie mieliby czasu na powrót; ale teraz 
pragną lepszego, to jest niebiańskiego, dlatego Bóg nie wstydzi się nazywać ich 

Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto.  

Z kazania św. Bernardyna ze Sieny;  

Ogólna zasada jest taka, że ilekroć łaska Boża wybiera kogoś do jakiejś 

szczególnej łaski, to znaczy do jakiegoś wzniosłego stanu, daje wszystkie łaski, 
które są tak wybrane przez tę osobę i na łaskę tej osoby. 

Dotyczy to szczególnie świętego Józefa, tak zwanego ojca Pana Jezusa 

Chrystusa, oblubieńca królowej świata i kochanki aniołów, wybranego przez Ojca 
Przedwiecznego na wiernego opiekuna i stróża głównych skarbów swego Syna i 

jego oblubienicy. który urząd sprawował najwierniej. Do kogo więc Pan 
mówi: Sługo dobry i wierny, wejdź do radości twego Pana. 

Jeśli porównasz Józefa do całego Kościoła Chrystusowego, czy nie jest on 
wybranym i szczególnym człowiekiem, przez którego i pod którym Chrystus został 

uczciwie wyświęcony i przyniesiony na świat? Jeśli więc cały Kościół Święty jest 

dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez nią raczył przyjąć Chrystusa; więc z 
pewnością po niej jest mu winna szczególną łaskę i szacunek. 

Taka jest bowiem konkluzja Starego Testamentu, w której godność 
patriarchalnego i prorockiego uzyskuje się z obiecanego owocu. Co więcej, jest 

jedynym, który posiadał ciało, które obiecał im boski honor. 

Z pewnością nie ma wątpliwości, że Chrystus nie odmówił poufałości, czci i 
wzniosłej godności, jaką okazywał mu, gdy działał jako syn dla swojego ojca w 

ludzkim świecie, ale z pewnością nie odmówił go w niebie, ale raczej spełnił i 
zakończył. Stąd nie jest niesprawiedliwie powiedziane przez Pana: Wejdź do 
radości Pana. Dlatego chociaż radość wiecznej szczęśliwości wkracza do serca 
człowieka, Pan wolał mu powiedzieć: Wejdź do radości, aby można było 

wewnętrznie dać do zrozumienia, że ta radość nie tylko jest w nim, ale obejmuje 

go ze wszystkich stron i pochłania go, a ta radość jest nie tylko w nim, ale ze 
wszystkich stron, która obejmuje go i pochłonie, a on sam jakby w głębi. 

Pamiętaj więc o nas, błogosławiony Józefie, i wstawiaj się za wsparciem 
Twojej modlitwy u Twego domniemanego Syna; ale przebacz nam także Twoją 

Najświętszą Oblubienicę Dziewicę, która jest Matką Tego, który żyje i króluje z 

Ojcem i Duchem Świętym na wieki. Amen. 

 



Najpiękniejszy obraz Maryi z Dzieciątkiem, jaki widziałem 

 



https://pl.aleteia.org/2017/12/22/najpiekniejszy-obraz-maryi-z-dzieciatkiem-jaki-widzialem/  

Takiej Maryi nigdzie nie zobaczysz! Obrazy Bradi Barth 

 

https://pl.aleteia.org/2017/12/22/najpiekniejszy-obraz-maryi-z-dzieciatkiem-jaki-widzialem/


      
https://pl.aleteia.org/2016/10/06/takiej-maryi-nie-zobaczysz-nigdzie-indziej-niezwykle-obrazy-bradi-barth/  

   
Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię .  https://pl.aleteia.org/2018/09/08/mural-z-maryja-na-kamienicy-w-lodzi-zobacz-swietne-zdjecia/ 

    
https://pl.aleteia.org/2021/09/22/jak-powstal-obraz-maryi-ktora-przytula-nienarodzone-dziecko/   
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