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AKT ZAWIERZENIA RODZIN 

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 

 

 

Wypowiada mąż: 

     Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1,20).  

     Święty Józefie, kiedy stanąłeś wobec tajemnicy dziewiczego poczęcia 

Syna Bożego w łonie Twej Małżonki Maryi, postanowiłeś ją potajemnie   

oddalić. Wówczas usłyszałeś: Nie bój się wziąć do siebie Maryi, 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.      

Dzisiaj, kiedy stoimy przed Tobą, którego symbolizuje ta święta ikona, 

serca nasze także wołają do Ciebie w pokornej prośbie: nie bój się i nas 

przygarnąć do siebie, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w nas 

dokonało.  

Czas Twoich nawiedzin jest błogosławieństwem dla naszych rodzin, 

dla całej naszej parafii, bo uczysz nas żyć z Jezusem i dla Jezusa. Oby 

każdy dom naszej parafii stał się „nazaretańskim domem Cieśli”. Z naj-

większą pokorą i czcią, ale i ze świętą ufnością stoimy przed Tobą, 

o święty Patriarcho z Nazaretu, prosząc: Józefie, synu Dawida, zechciej 

zamieszkać w naszym domu i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką. 

Nasza obecność świadczy, że potrzebujemy i pragniemy uczyć się od 

Ciebie żyć wiarą, nadzieją i miłością. 
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Wypowiada żona: 

Stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze życie, 

a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. 

Do kogo zwrócimy się o pomoc i ratunek? Tobie Ojciec Niebieski 

powierzył swojego Syna i Jego przeczystą Matkę, dlatego stałeś się Opie-

kunem i wzorem każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie, Ojcze nazare-

tańskiego domu, zawierzamy wszystkich ojców, matki i dzieci, nasze 

domy i wszystko, co posiadamy.  

Rodziny naszej parafii tak bardzo potrzebują Twojej opieki, pomocy 

i przykładu. Dotknięci bowiem jesteśmy obojętnością religijną i relaty-

wizmem moralnym, a one są źródłem wszystkich innych grzechów 

przeciwko Bogu i bliźnim.  

Wobec wielu niebezpieczeństw zagrażającym naszym wspólnotom 

rodzinnym do Ciebie się uciekamy i Tobie się powierzamy w tym akcie 

zawierzenia: Święty Ojcze Józefie, przybądź nam z pomocą, pociesz 

w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas grożące 

nam niebezpieczeństwa. Weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała. 

Twojej przemożnej opiece zawierzamy nasz dom i całe nasze życie. 

Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną 

pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze 

i Opiekunie naszych rodzin, przyczyń się za nami. Amen. 

 
 


