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Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 

 

BOŻE CIAŁO 2021 
 
 

 
 
 

Sław języku tajemnicę Ciała 
i Najdroższej Krwi 

którą jako Łask Krynicę wylał 
w czasie ziemskich dni 

Ten co Matkę miał Dziewicę 
Król narodów godzien czci. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Z Panny czystej narodzony 
posłan zbawić ludzki ród 

gdy po świecie na wsze strony 
ziarno Słowa rzucił w lud 

wtedy cudem niezgłębionym 
zamknął Swej pielgrzymki 

trud. 
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Słowem więc Wcielone Słowo 
chleb zamienia w Ciało Swe 

wino Krwią jest Chrystusową – 
darmo wzrok to widzieć chce 

tylko wiara Bożą mowa pewność 
o tym w serca śle. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
W noc ostatnią przy Wieczerzy 

z tymi których braćmi zwał 
pełniąc wszystko jak należy 
czego przepis prawny chciał 
Sam Dwunastu się powierzył 
i za pokarm z rąk Swych dał 

 
Hymn eucharystyczny św. Tomasza 

z Akwinu 
 

Zdjęcia Grzegorz Marciniak 
 

 

ODPUST PARAFIALNY 
NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

Niedziela 27.06.2021 r. 
 

W tym roku świętowaliśmy całą niedzielę (z 
sobotnią wieczorną Mszą św. włącznie) a suma 

odpustowa była o g.12.00. Odprawił ją i kazanie wygłosił Ks. Neoprezbiter Karol 
Raczak pochodzący z par. św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rok ks. Bpa Damiana Bryla 22 maja w Katedrze Kaliskiej. Z  
Przygodzicami związany jest przez szkołę średnią ZSP CKU, gdzie trzy lata się 
uczył i tu zdawał maturę a ks. proboszcz Marcin Taisner był jego katechetą. W 
odpuście uczestniczyło duże grono Parafian, ale tylko dodatkowo dwóch księży (ks. 
Mateusz Paprocki i ks. Eugeniusz Meksa), ze względy na ingres Ks. Bpa Damiana 
Bryla do Konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim w tym samym dniu i o tej samej 
godzinie. 
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Kazanie odpustowe 
 
Drodzy bracia i siostry. Niezwykłe wydarzenie dla nas dzisiaj, obchodzimy w 

parafii uroczystość Matki Bożej Nieustającej pomocy, tej która zawsze jest gotowa nam 
pomagać i wypraszać wszelkie łaski u Pana Boga. Chcemy ją bardziej poznawać żeby ją 
jeszcze bardziej kochać. Odkryć tajemnicę Maryi, niezwykle trudne zadanie, ale w ten 
sposób czynimy zadość życzeniu samej Matki Bożej, która w Fatimie powiedziała do 
siostry Łucji: Jezus pragnie bym była bardziej znana i miłowana. Możemy nie zdawać 
sobie sprawy jak ważne jest to wezwanie, ponieważ trudno nam kochać kogoś kogo tak 
naprawdę nie znamy. Fascynujące jest poznawanie kogoś, kto jest dla nas tajemnicą. 
Chociaż oczywiście każdy z nas jest tajemnicą, nawet dla samego siebie. Zatem można 
sobie zadać pytanie kim jest Maryja? Bez względu na to, jaka jest nasza odpowiedź na to 
pytanie, nie ulega wątpliwości, że poznanie jej jest bardzo ważne, byśmy mogli ją jeszcze 
bardziej pokochać.  

Na początku należy zwrócić uwagę na dwa mechanizmy dotyczące dwóch wielkich 
królestw – królestwa szatana i królestwa Bożego. Ludzie znajdują się w środku wojny 
między tymi dwoma królestwami, wojny, której stawką jest dusza i wieczność każdego z 
nas. Trzeba zauważyć, co jest bardzo ważne, że walka nie toczy się między Bogiem, a 
szatanem. Szatan dla Boga nie jest żadnym przeciwnikiem. Żadnym. Szatan może tyle, na 
ile Bóg mu pozwoli i nic więcej. Przecież na jedno słowo Pana Boga szatan mógłby 
zniknąć, ale tu pojawia się dobroć Pana Boga, który nigdy nie unicestwi tego, czego sam 
stworzył, bo przecież szatan jest tylko stworzeniem, który w swojej pysze chce wmówić 
człowiekowi że jest bogiem. Zatem co to za wojna? Walka toczy się między szatanem, a 
Maryją, królową nieba i ziemi, która ma wieniec z gwiazd 12, jest obleczona w słońce i 
księżyc pod jej stopami. Wiemy to z Księgi Apokalipsy, z 12 rozdziału. Maryja jest tą 
która niszczy moce demona. Już na początku świata Pan Bóg zapowiedział, że niewiasta 
zmiażdży mu głowę. Słowo Boże porównuje szatana do ryczącego lwa, który krąży wokół 
każdego z nas, knując z nienawiścią, w jaki sposób nas pożreć, obserwując kiedy się 
odkryjemy, żeby nas zaatakować i zniszczyć. Maryja jest tą, która nas wspomaga w walce 
ze złym duchem. Jezus przyszedł na ziemię aby unicestwić dzieła diabła. To również 
nasze zadanie, ponieważ on nam dał władzę. Sam powiedział, że kto uwierzy w niego, ma 
moc wyrzucania złych duchów w imię Jezusa Chrystusa. Widzimy w obecnych czasach, 
że szatan działa coraz mocniej, powoli staje się panem ludzkości, rozszerzając swoją 
nieprawość. Jego pragnieniem jest, aby był adorowany jako bóg i to jest właśnie cel każdej 
pokusy i każdego grzechu – adorować szatana jako boga. Wiemy, że jego pycha jest tak 
ogromna, że sam siebie chce uczynić bogiem i się za niego uważać i za każdy razem chce 
nam to wmówić. Zwróćmy uwagę, że szatan zawsze manifestuje swoją siłę, zawsze ją 
pokazuje w sposób głośny, gwałtowny. A Pan Bóg przychodzi do nas po cichu, subtelnie. 
Szatan chce nas przestraszyć, żebyśmy myśleli że ma większą moc od Pana Boga. Demon 
nam daje różne prezenty, pięknie zapakowane. Grzech zawsze będzie atrakcyjny, im 
cięższy tym bardziej kuszą i tym tragiczniejszy przynoszą skutek. W efekcie grzechu 
umieramy duchowo. I Maryja, ta która jest gotowa nieustannie nam pomagać, stara się 
chronić nas jak może płaszczem swojej opieki, ale także my musimy otworzyć się na jej 
pomoc.  

Silną bronią jaką posiada każdy z nas jest różaniec. Wszystkie łaski, jakie Bóg 
stworzył, łaski radosne, są Twoje, kiedy razem z nią i w niej kontemplujesz tajemnice 
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radosne. Wszystkie łaski oświecenia otrzymujesz w symbolicznych pięciu tajemnicach 
światła. Wszystkie łaski zwyciężania w cierpieniu, wszystkie łaski płynące z krzyża jej 
Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie łaski zbawienia, odkupienia przez mękę i śmierć na 
krzyżu otrzymujesz, kiedy kontemplujesz Jego mękę, cierpienie i krzyż. Kiedy 
kontemplujesz tajemnice chwalebne, uświadamiasz sobie łaskę niewiarygodnego 
przeniesienia Ciebie z królestwa ciemności do królestwa światła. Wchodzisz w obłok 
chwały, a chwała cię przenika. Różaniec otwiera nas na łaski wypływające z dzieła 
zbawienia Trójcy Świętej, symbolicznie ukrytych w tych 20 tajemnicach. Warto 
zauważyć, że od połowy XIX wieku odnotowano ponad tysiąc ingerencji nieba – we 
wszystkich zakątkach świata. Mówimy o prawie tysiącu objawień Matki Bożej, na tyle 
poważnych, że Kościół ustanowił komisje teologiczne do badań tych zjawisk. To nie jest 
tak, że ktoś powiedział, że pojawiła się Matka Boża i już uznajemy, że jest to prawdziwe 
objawienie, ale powstawały specjalne komisje do badania tych objawień. Zobaczmy, że 
tylu objawień nie było od początku historii Kościoła. Żyjemy w niezwykłych czasach, 
gdzie Matka Boża szczególnie często się objawia. Nie wszystkie objawienia są tak znane 
jak te w Fatimie, Lourdes czy Guadalupe. To nam pokazuje, jak bardzo w tych czasach 
potrzebujemy Matki Bożej w naszym codziennym życiu i że zawsze kiedy mamy jakieś 
problemy, trudności to powinniśmy ją prosić o wstawiennictwo.  

Święty ojciec Pio, zwykle pokorny kapłan tak kiedyś napisał do swojego kierownika 
duchowego: Powiedziałem co nieco wcześniej, że siła szatana, który walczy przeciw mnie, 
jest straszna. Lecz chwała niech będzie Bogu, ponieważ oddał sprawę mojego zbawienia, 
wynik pomyślnego zwycięstwa, w ręce naszej Matki Niebieskiej. Ochraniany, prowadzony 
przez tak czułą Matkę, będę walczył nadal tak długo, jak Bóg zechce, pełen ufności wobec 
tej Matki i pewien, że nigdy się nie poddam. Jak odległa jest jednak nadzieja zwycięstwa, 
Ojcze, widziana z tej ziemi wygnania. Jak bliska jednak i pewna natomiast, gdy pod opieką 
tej Najświętszej Matki oglądana jest z domu Boga. Ten krótki fragment uczy nas, że 
naszym zadaniem jest oglądać zwycięstwo z nieba. My naprawdę jesteśmy przeniesieni z 
królestwa ciemności do królestwa światła. My nie walczymy o zwycięstwo, my walczymy 
z pozycji zwycięzcy. Oczywiście czasem nam towarzyszy ból, bo przecież związane jest z 
tym cierpienie, jednak nie możemy się lękać. Kiedy stają do walki powiedzmy bokserzy i 
kiedy taki bokser przygotowuje się do walki i boi się, że przeciwnik go trafi, to wtedy 
lepiej nie zaczynać treningu tylko od razu się poddać. Taki zawodnik musi być 
przygotowany że oberwie i że będzie bolało. Już na samym początku musi zaakceptować 
ból i cierpienie ponieważ tylko wtedy może myśleć o zwycięstwie. Podejmując walka nie 
możemy koncentrować się na tym jak bardzo będzie bolało gdy uderzy mnie przeciwnik, 
lecz koncentruje się wyłącznie na planie, na strategii, celu, czyli całkowitym zwycięstwie. 
Identycznie jest w walce duchowej. Jeżeli walczysz o siebie czy o kogoś to normalne jest, 
że szatan będzie chciał cię na wszystkie sposoby zniechęcić. Twoim zadaniem jest jednak 
nie ulec tym podszeptom, Ty masz widzieć jedno – zwycięstwo, które z Jezusem i Maryją 
już osiągnęli. Maryja jest gwarantem, że kiedy będziemy się jej powierzali, to ona nam nie 
odmówi żadnej łaski. Nie bez powodu jej tytuł brzmi, że jest nieustającą pomocą. 
Pamiętajmy, że za każdy razem kiedy będziemy mieli jakąś trudność w życiu to ona tu 
czeka, aby nas wysłuchać i wypraszać u swego Syna wszystkie potrzebne dla nas łaski.  

Ks. Karol Raczak 
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UROCZYSTOŚĆ  PIERWSZEJ  KOMUNII  ŚWIĘTEJ  2021 
 
W niedzielę, 9 maja br. w naszym Kościele świętowaliśmy pełne uczestnictwo we 

Mszy Świętej 26 naszych młodych parafian. W tym roku uroczystość z racji obostrzeń 
pandemicznych podzielona była na dwie części. Na Mszy Świętej o godz. 11.00 do 
Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 12 uczniów klasy III a, a o godz. 13.00 do stołu 
Pańskiego przystąpiło 14 uczniów klasy III b. Dzieci przyjęły Komunię Świętą pod 
obiema postaciami, czyli Ciała i Krwi Pańskiej. Dzień swej 
Pierwszej Komunii Świętej  zakończyły uroczyście biorąc 
udział w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00. Przez kolejne dni 
uczniowie w białych albach wraz z rodzicami uczestniczyli 
w tzw. „białym tygodniu”, dziękując Panu Bogu za 
otrzymane łaski i prosząc o umocnienie w wierze. W 
poniedziałek był „dzień dziękczynienia”, dlatego dzieci 
pierwszokomunijne dziękowały Panu Jezusowi, księdzu 
proboszczowi, swym rodzicom, pani katechetce i wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej 
uroczystości, a modlitwą różańcową otoczyły swych 
rodziców. We wtorek odnawiano przyrzeczenia 
chrzcielne i modlitwą obejmowano rodziców 
chrzestnych, a w środę we wspólnotę włączyli się 
przedstawiciele uczniów klasy IV, którzy przeżywali rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. 
W czwartek dzieliliśmy się Ewangelią, a dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki 
pierwszokomunijne. Natomiast w piątek ksiądz proboszcz wręczył obrazki „do zbierania 9 
pierwszych piątków miesiąca” i zachęcał dzieci do modlitwy w każdy pierwszy piątek 
miesiąca, aby wynagradzać Bogu za zniewagi i grzechy całego świata. W sobotę 
modliliśmy się do Matki Bożej, odmawiając akt oddania się pod Jej opiekę. „Biały 
tydzień” zakończył udział dzieci we Mszy Świętej niedzielnej i Apel Jasnogórski, po 
którym każdy mógł zabrać do domu drewnianego aniołka ze swym imieniem i datą 
uroczystości na pamiątkę przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej.   
                                                                                              Katechetka - Donata Mróz 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
25 czerwca 2021 r. 

 

Po prawie trzyletnim przygotowaniu nasza młodzież w 
liczbie 47 osób przystąpiła do Sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej, którego udzielił im Ks. Bp Łukasz Buzun na 
Mszy św. o g.18.30. W imieniu rodziców z prośbą o 
Bierzmowanie zwrócili się Marta Fabiś i Mariusz Barcicki 
wyrażając chrześcijańską odpowiedzialność za wychowanie w 
wierze katolickiej. W uroczystości uczestniczył i pomagał Ks. 

Mateusz Paprocki. Przed kazaniem nastąpił dialog proboszcza z biskupem, w którym 
zapewniałem odpowiednie przygotowanie, a młodzież wyraziła pragnienie, żeby Duch 
Święty umocnił ich w wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad. W kazaniu Ks. 
Biskup mówił o powołaniu chrześcijańskim, o pójściu za  Chrystusem wzorem świętych 
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szczególnie patronów młodzieży. Po wyznaniu wiary nastąpił główny moment 
uroczystości. W czasie sakramentalnej modlitwy obecni kapłani wyciągnęli ręce nad 
młodzieżą a potem każdy kandydat wezwany imieniem nowego patrona został 
namaszczony przez biskupa poświęconym olejem zwanym „Krzyżmo Święte” w czasie 
formuły sakramentalnej - „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Odpowiadali -  Amen 
(tak jest, zgadzam się). W tym momencie świadkowie Bierzmowania trzymali prawą rękę 
na prawym ramieniu swego podopiecznego gwarantując tym gestem, że biorą za niego 
odpowiedzialność w przygotowaniu do tego sakramentu. Na końcu Mszy św. młodzież w 
osobie Gabrieli Robotnikowskiej podziękowała Ks. Biskupowi za udzielony sakrament, a 
ja podejmując te słowa dziękczynienia, przypomniałem młodzieży, że będziemy 
dziękować za siedem darów Ducha Świętego przez kolejne siedem miesięcy. Pierwsze 
dziękczynienie za Dar Mądrości będzie w niedzielę 25 lipca, drugie za Dar Rozumu 26 
sierpnia, trzecie za Dar Rady będzie pielgrzymką do Częstochowy 27 września. Następne 
terminy będą podane w późniejszym terminie. Zachęcam do modlitwy za naszą młodzież, 
aby dojrzewała w wierze. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

 

Z okazji przypadającej 150. rocznicy 
ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła 
powszechnego, papież Franciszek ogłosił 
specjalny „Rok” poświęcony Opiekunowi 
Jezusa.„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w 
posłuszeństwie i w gościnności; ojciec 
twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” 
– tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w 
Liście apostolskim „Patriscorde – Z 
ojcowskim sercem”, opublikowanym z okazji 
150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi 
patronem Kościoła katolickiego. To właśnie 
błogosławiony Pius IX, dekretem 
Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 
1870 r., obdarzył tym tytułem św. Józefa. 
Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie 
wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc 
ze swego życia ofiarę z siebie w miłości 
oddanej służbie Mesjaszowi”. W Nim „Jezus 
widział czułość Boga”, czułość, która 
„pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ 

„to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. 
Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję i 
Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez 
Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest 
prawdziwie sługą zbawienia” (3).Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, 
ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków”, co jest ważnym gestem także 
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dzisiaj – stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc 
psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet”. Ale Oblubieniec Maryi jest również 
tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie 
rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. 
Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara 
nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, 
że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy „nie 
szuka dróg na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc 
za nią osobistą odpowiedzialność”. List „Patriscorde” podkreśla również „twórczą 
odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa 
czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia 
Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w 
Opatrzności”. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, 
chory, jest „dzieckiem”, nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się 
„kochania Kościoła i ubogich” (5). „Konieczne jest zrozumienie – pisze Franciszek 
– znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje się uczestnictwem w samym 
dziele zbawienia”, a także „okazją do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny. Papież, 
inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, 
opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi „. 
„Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje 
się troskę o dziecko”, biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we 
współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, 
ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania 
go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do 
wolności i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy”, który 
jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości „umiał kochać w sposób 
niezwykle wolny”, „usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie samego, 
ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem 
jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, 
ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym”, kiedy 
„dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”. 
Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patriscorde” ukazuje również, zwyczaj 
Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy 
do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki 
do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest to modlitwa, która 
„wyraża pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także stawia „pewne wyzwanie” – 
wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: „Niech nie mówią, że wzywałem 
cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc”. Publikacji 
Listu apostolskiego „Patriscorde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej 
łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. 
Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca 
Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym 
kontekście zagrożenia zdrowia”. 
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Litania do świętego Józefa 
(z nowymi wezwaniami) 

 

Kyrie eleison, Christe, 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, 
Przesławny potomku Dawida, 
Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogarodzicy, 
Opiekunie Odkupiciela, 
Przeczysty stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy obrońco Chrystusa, 
Sługo Chrystusa, 
Sługo zbawienia, 

Głowo Najświętszej Rodziny, 
Józefie najsprawiedliwszy, 
Józefie najczystszy, 
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie dziewic, 
Podporo rodzin, 
Podporo w trudnościach, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie wygnańców, 
Patronie cierpiących, 
Patronie ubogich, 
Patronie umierających, 
Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła świętego, 

W. Ustanowił go panem domu swego. 
O. 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. 
Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 
Oblubienicy, z ufnością o Twoją także błagamy opiekę. Prosimy Cię przez miłość, która Cię z 
Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą łączyła, i błagamy pokornie przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą Dziecię Jezus otaczałeś, abyś łaskawie wejrzał na dziedzictwo, które Jezus 
Chrystus Krwią swoją odkupił i dopomógł nam swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o Stróżu 
najtroskliwszy, Rodziny Bożej, wybranej dziatwy Chrystusowej. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędu i zepsucia, przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy 
nasz Obrońco, w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus z 
największego niebezpieczeństwa życia, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i 
klęski wszelkiej, a każdego z nas otocz  nieustającą opieką, abyśmy według Twego wzoru i 
pomocą Twą wsparci, mogli żyć pobożnie, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w 
niebie. Amen. 

 Redagują członkowie Rady Parafialnej 
 Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt 


