
NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA 
(oprac. ks. Paweł Nocko) 

 

Chwalebny Święty Józefie, ziemski Opiekunie Jezusa i Oblubieńcze Najświętszej 

Maryi Panny! Zwracamy się do Ciebie, Stróżu Kościoła świętego, i wzywamy Twojej 

pomocy w naszych uciskach i utrapieniach, w naszych pragnieniach i potrzebach. Zwróć ku 

nam swoje oczy! Niech Twoje ojcowskie serce wzruszy się na nasz widok, na nasze rodziny, 

naszych rodziców – ojców i matki, nasze dzieci i młodzież, na wszystkich wierzących i 

niewierzących.  

 

Głowo Najświętszej Rodziny! Zanieś przed Boży tron nasze dziękczynienia… 

 

Za łaskę wiary i Bożej miłości – dziękujemy św. Józefie 

Za nasze rodziny 

Za miłość i poświęcenie naszych rodziców 

Za ciepło i serdeczność naszych matek 

Za opiekę i męstwo naszych ojców 

Za miłość małżeńską i rodzicielską 

Za każde poczęte życie 

Za łaskę uzdrowienia duchowego i fizycznego 

Za pracę i utrzymanie 

Za wszelkie łaski, które przez Twe wstawiennictwo od Boga otrzymaliśmy 

Za to miejsce i wszystkich, którzy tu przybywają 

 

Józefie Najsprawiedliwszy! Na Twe ręce chcemy złożyć Bogu nasze przebłagania… 

 

Za niewiarę i wygodnictwo – przepraszamy św. Józefie 

Za lenistwo w sprawach Bożych 

Za rozbite małżeństwa i skrzywdzone dzieci 

Za brak miłości w naszych rodzinach 

Za grzechy przeciwko wierności małżeńskiej 

Za grzechy przeciwko życiu 

Za niosących krzywdę i niesprawiedliwość 

Za nieuczciwą pracę 

Za marnotrawstwo czasu i talentów 

Za wszelkie nasze i innych grzechy i upadki 

 

Wejrzyj, łaskawy Ojcze, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Kościołowi, którego 

jesteś Patronem. Prosimy Cię, abyś przed obliczem Boga wypraszał nam to, czego najbardziej 

potrzebujemy: 

 

Nam tu zebranym uproś żywą i autentyczną wiarę – prosimy św. Józefie 

Wszystkim wierzącym umiłowanie Ewangelii i Kościoła 

Małżonków i narzeczonych kieruj na drogę czystej miłości 



Skłóconych wzywaj na drogę pojednania i pokoju 

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych 

Bezrobotnym daj znaleźć pracodawcę 

Wyrzuconym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową 

Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności 

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość 

Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby wzrastały w łasce u Boga i u ludzi 

Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości 

Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce 

Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili Kościół Boży jedną i prostą 

drogą do bram Królestwa Twego Syna 

Tych, którzy tutaj przybywają prowadź po drogach codzienności, by mogli zawsze 

doświadczać obecności Boga w życiu 

 

PIEŚŃ 

 

O szczęśliwy św. Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, zanieś do Boga 

wszystkie nasze prośby i dziękczynienia. Wyjednaj nam taką wiarę, która triumfuje nad 

wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona 

przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abyśmy za Twoim przykładem, 

żyli wiarą, otworzyli swe serca i rozum na Boga, abyśmy pewnego dnia mogli ujrzeć w niebie 

to, w co teraz niezachwianie wierzymy na ziemi. 

 

Święty Józefie – módl się za nami! 

Żywicielu Syna Bożego 

Oblubieńcze Bogarodzicy 

Józefie najczystszy 

Ojcze wiary wymagającej 

Zwierciadło cierpliwości 

Podporo rodzin 

Wspomożycielu bezrobotnych 

Wzorze pracujących 

Patronie umierających 

Postrachu duchów piekielnych 

Opiekunie Kościoła Świętego 

 

K. Ustanowił go panem domu swego. 

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich 

 

Módlmy się. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, nasz 

najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się pod 

Twoją opiekę ucieka i o Twą pomoc błaga, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywieni 

przychodzimy do Ciebie i z całą gorącością ducha polecamy się Tobie. Nie odrzucaj naszych 

modlitw, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. 


