Modlitwy do świętego Józefa
I. Modlitwa do św. Józefa, patrona
Kościoła Katolickiego
Do ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej
niedoli. Wezwawszy pomocy Twej
Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również
błagamy o twoją opiekę. Przez miłość, która
cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą
Bogarodzicą, i przez ojcowską twą
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,
pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na
dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył
Krwią swoją i swoim potężnym
wstawiennictwem, i dopomóż nam w
potrzebach naszych. Opatrznościowy Stróżu
Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym
potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od
nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i
zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź
nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej
walce z mocami ciemności, a jak niegdyś
uratowałeś Dziecię Jezus z
niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu,
tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od
wrogich zasadzek i od wszelkiej
przeciwności. Otaczaj każdego z nas
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim
przykładem i Twoją pomocą wsparci - mogli
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć
wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
II. Modlitwa z listu apostolskiego
Patris corde
Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze
Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie
zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się
człowiekiem.
0 święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i
prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i
broń nas od wszelkiego zła. Amen.

III. Modlitwa odmawiana codziennie, od
ponad 40 lat, po Jutrzni przez papieża
Franciszka
"Chwalebny patriarcho, święty Józefie, w
którego mocy jest uczynienie możliwym
tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w
chwilach niepokoju i trudności. Weź pod
swoją obronę sytuacje bardzo poważne i
trudne, które ci powierzam, by miały
szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze,
w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech
nie mówią, że przyzywałem Ciebie na
próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz
wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć
jest tak wielka jak Twoja moc. Amen"

