
 Litania do świętego Józefa 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
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. 
Przeczysty Stróżu Dziewicy,  módl się za nami. 
Żywicielu Syna Bożego,  módl się za nami. 
Troskliwy Obrońco Chrystusa,  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. 
Pociecho nieszczęśliwych,  módl się za nami. 
Nadziejo chorych,  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. 
P.: Ustanowił Go panem domu swego. 
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej 
Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłu-
żyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. 
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 Człowiek gubi się bez Boga. Bez bliskości Stwórcy szuka nadziei w tym, co przemijające i 
doświadcza rozgoryczenia. Bez bliskości Zbawiciela szuka tego, co wieczne i staje się coraz bar-
dziej smutny, coraz mocniej zamknięty w swoim egoizmie. A przecież Bóg JEST! To  Jego pierw-
sze „imię”, jakim przedstawił się człowiekowi! Pamiętamy tę scenę, gdy Mojżesz rozmawiając z 
Bogiem, który ukazał mu się w „ognistym krzewie”, zapytał Go o imię, a Stwórca rzekł: 
„Jestem, który Jestem. Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was” (3,14).  
 Czy samo tylko uznanie istnienia Boga jest lekarstwem na nasze, ludzkie rozterki? Nie, my, 
Jego stworzenia potrzebujemy relacji ze Stwórcą. Bo On nie jest samym tylko „pomysłodawcą” 
tego świata, On jest miłością (por. 1 J 4,8), On jest Kimś więcej niż Stworzycielem - jest Ojcem. 
 Bóg - Ojciec, Miłość, Doskonałe Dobro - czeka na nas, swoje dzieci. Kocha i czeka na naszą 
modlitwę, na akt wiary, który nie będzie jedynie słowną deklaracją, ale odpowiedzią na miłość 
Boga realizującą się w każdym, nawet najdrobniejszym geście wykonywanym każdego dnia. 
Bóg czeka, abyśmy budowali nasze małżeństwa, nasze rodziny i całe społeczeństwa wg Jego 
wizji - czyż wizja Doskonałej Miłości może się mylić?  
 Bóg Ojciec czeka na czystość serc swoich dzieci. Błogosławiony Jan XXIII napisał, że: „Nie 
będzie pokoju w powszechnej społeczności ludzkiej, jeśli nie zakorzeni się on głęboko w sercu 
każdego człowieka, to znaczy, jeśli każdy nie zechce we własnym wnętrzu porządku nakazywa-
nego przez Boga. … Bóg włada duchem, a duch ciałem - trudno o lepszy porządek”. (Pacem in 
terris 165) 
 Człowiekiem, który bez wątpienia przyjął Boga do swego serca i według Jego woli budo-
wał porządek swojej codzienności, był święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. 
Kochający Opiekun Pana Jezusa. 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek w Liście Apostolskim 
„Patris corde” ogłosił bieżący rok, „specjalnym rokiem poświęconym Opiekunowi Pana Jezusa”, 
pisząc o nim: „Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twór-
czej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu . 
 Również święty Jan Paweł II sporo mówił i pisał o świętym Józefie. Przypomnijmy sobie 
fragment adhortacji, którą Jan Paweł II poświęcił Józefowi: 
 „Wiara Maryi spotyka się z wiarą Józefa. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta powiedziała o Niej: 
„błogosławiona, która uwierzyła” (por. Łk 1, 45) — to w pewien sposób można by błogosła-
wieństwo to odnieść również do Józefa, ponieważ odpowiedział on twierdząco na słowo Boga, 
przekazane mu w rozstrzygającym momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na słowa 
zwiastowania słowami, tak jak Maryja, natomiast „uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24). To, co uczynił, było najczystszym „posłuszeństwem wia-
ry” (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 10, 5-6). 
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 Można powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą 
Maryi: przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co Ona naprzód przyjęła przy zwiasto-
waniu. Uczy Sobór: „Bogu objawiającemu należy okazać «posłuszeństwo wiary» ... przez 
które człowiek z wolnej woli powierza się Bogu, okazując «pełną uległość rozumu i woli wo-
bec Boga objawiającego»”. Powyższe słowa, które mówią o najgłębszej istocie wiary, odno-
szą się w całej pełni do Józefa z Nazaretu. 
 Stał się on szczególnym powiernikiem tajemnicy „od wieków ukrytej w Bogu” (por. Ef 3, 
9) — i to, podobnie jak Maryja, w tym momencie przełomowym, który Apostoł nazywa 
„pełnią czasu”, gdy „zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty ... aby wykupił tych, któ-
rzy podlegali Prawu”, by „mogli otrzymać przybrane synostwo” (por. Ga 4, 4-5). Józef — 
wraz z Maryją — jest pierwszym powiernikiem tej tajemnicy Boga żywego. Wraz z Maryją — 
a także ze względu na Maryję — uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawiania 
się Boga w Chrystusie, uczestniczy od samego początku. Mając przed oczyma zapis obu 
ewangelistów: Mateusza i Łukasza, można też powiedzieć, że Józef jest pierwszym, któ-
ry uczestniczy w wierze Bogarodzicy. Uczestnicząc, wspiera swą Oblubienicę w wierze Boże-
go zwiastowania. Józef jest też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego 
„pielgrzymowania przez wiarę”, w którym Maryja — zwłaszcza od czasu Kalwarii i Pięćdzie-
siątnicy — będzie „najdoskonalej przodować”. 
 Droga własna Józefa — Jego pielgrzymowanie przez wiarę — zakończy się wcze-
śniej; zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie, a po odejściu Chrystusa do Ojca — 
znajdzie się w wieczerniku jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, w dniu objawienia się światu Ko-
ścioła narodzonego w mocy Ducha Prawdy. Jednakże droga wiary Józefa podąża w tym sa-
mym kierunku, pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef — wraz z Ma-
ryją — stał się pierwszym powiernikiem. Wcielenie i Odkupienie stanowią organiczną i niero-
zerwalną jedność, w której plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrz-
nie z sobą powiązane. Właśnie ze względu na tę jedność, papież Jan XXIII, który żywił wielkie 
nabożeństwo do św. Józefa, polecił w rzymskim kanonie Mszy świętej — tej wiecznej Pa-
miątki Odkupienia — wspominać imię Józefa obok imienia Maryi przed Apostołami, Papieża-
mi i Męczennikami.” (adhortacja Redemptoris Custos 4-6) 
 
 Święty Józef był Opiekunem Pana Jezusa - przyjął, zgodnie z wolą Boga, którą objawił 
mu anioł Pański, Maryję pod swój dach. I zaopiekował się Synem Bożym, zaopiekował się 
Maryją. Medytując nad postawą Józefa św. Jan Paweł II uznał go patronem każdego poczęte-
go dziecka. Jego postawę zderzał z postawą „niosących cywilizację śmierci” zwolenników 
aborcji. Mówił o tym sporo, bardzo mocno jego słowa wybrzmiały podczas homilii w Sanktu-
arium św. Józefa w Kaliszu w 1997 roku. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy wiele zdeprawo-
wanych środowisk chce uznania aborcji za prawo kobiety, warto przypominać sobie te sło-
wa: 
 „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (Mt 2, 13). Takie słowa usłyszał 
Józef we śnie. Anioł ostrzegł go, aby uciekał z Dziecięciem, bo grozi Mu śmiertelne niebez-
pieczeństwo. Z Ewangelii dowiadujemy się o tych, którzy czyhali na życie Dzieciątka. Był to 
przede wszystkim Herod, ale także wszyscy jego poplecznicy. W ten sposób liturgia słowa 
naprowadza naszą myśl na sprawę życia i jego obrony. Józef z Nazaretu, który uchronił Jezu-
sa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony 
życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym 
miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie niena-

rodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Posiada ono nienaruszalną wartość i niepo-
wtarzalną godność, zwłaszcza dlatego, że - jak czytamy dzisiaj w liturgii - każdy człowiek jest 
powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obda-
rzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1J 3, 1). 
      Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej 
ludzkiej istoty. Ewangelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również dobrą nowiną o człowie-
ku, o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersal-
nej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopo-
glądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym 
prawem człowieka! Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem 
fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowie-
ka. 
      Miarą cywilizacji - miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury - jest 
jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyń-
skiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz na-
ukowe. Kościół, wierny misji otrzymanej od Chrystusa, mimo słabości i niewierności wielu 
swych synów i córek, konsekwentnie wnosił w dzieje ludzkości wielką prawdę o miłości bliźnie-
go, łagodził podziały społeczne, przekraczał różnice etniczne oraz rasowe, pochylał się nad 
chorymi i nad sierotami, nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Uczył sło-
wem i przykładem, że nikogo nie można wykluczyć z wielkiej rodziny ludzkiej, że nikogo nie 
wolno wyrzucać na margines społeczeństwa. Obrona życia nienarodzonych jest konsekwencją 
tej wielkiej misji Kościoła. Jeżeli Kościół broni prawa do życia nienarodzonych, to dlatego że 
pochyla się ze szczególną miłością i troską nad każdą kobietą, która ma rodzić. 
      Tu, w Kaliszu, gdzie święty Józef, ten wielki obrońca i troskliwy opiekun życia Jezusa, jest 
czczony w szczególny sposób, pragnę przypomnieć wam słowa matki Teresy z Kalkuty, skiero-
wane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju, jaka 
miała miejsce w Kairze w 1994 roku: „Mówię dziś do was z głębi serca - do każdego człowieka 
we wszystkich krajach świata (...) do matek, ojców i dzieci w miastach, miasteczkach i wsiach. 
Każdy z nas jest dziś tutaj dzięki miłości Boga, który nas stworzył, i naszych rodziców, którzy 
nas przyjęli i zechcieli obdarzyć nas życiem. Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z 
tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie 
niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyż-
szych rzeczy - by kochać i być kochanymi. 
      Wiele razy powtarzam - i jestem tego pewny - że największym niebezpieczeństwem zagra-
żającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może po-
wstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo ode-
brać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani 
lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (...) Przeraża mnie myśl o tych wszyst-
kich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy twarzą w 
twarz z Bogiem, Dawcą życia. Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony 
dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (...) Dziecko jest najpięk-
niejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego". 
 
 
 


