Nabożeństwo biblijne o świętym Józefie Rzemieślniku
P. – przewodnik / celebrans
W. – wszyscy
L. – lektor
R. – refren, odpowiedź

N. – imię

Pieśń
Znak krzyża i pozdrowienie
P. Niech Chrystus, Stwórca wszechświata, który zechciał być nazywany Synem Józefa, pozwoli
nam zrozumieć godność pracy.
W. A święty Józef niech będzie naszym wzorem pracy i modlitwy, / oraz życia w obecności Pana.
Wprowadzenie
P. Częścią Bożego planu jest, aby każdy człowiek przez uczciwą pracę uczestniczył w budowaniu
świata, który odpowiadałby ludzkiej godności. Pan Jezus sam zechciał się urodzić w rodzinie
robotnika i zgodził się, by uważano Go za syna cieśli. Naśladując Zbawiciela w Jego pokornej
pracy, prośmy o dar codziennego wzrastania w mądrości i łasce, jak On wzrastał pod troskliwą
opieką świętego Józefa i dziewiczej Matki. Niech święty Józef pokieruje naszymi wysiłkami i
przedsięwzięciami dla większej chwały Bożej i dla pożytku naszych bliźnich.
P. Módlmy się.
W. Panie Boże, Stwórco wszechświata, / Ty ustanowiłeś i przekazałeś ludziom zasady pracy. /
Przez wstawiennictwo świętego Józefa udziel nam łaski, / abyśmy naszą pracą realizowali dzieła,
które nam powierzyłeś, / i tak osiągnęli nagrodę, którą nam obiecałeś. / Prosimy o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
L. Pierwsze czytanie: Rdz 45,1‒9
Medytacja w ciszy
Responsorium
P. Ojcze Niebieski, Ty uczyniłeś świętego Józefa głową Świętej Rodziny i ustanowiłeś go jej
opiekunem na ziemi.
W. Niech święty Józef tak troszczy się o nas, / jak opiekował się Jezusem i Maryją.
P. Boże Ojcze, w swoim Synu objawiłeś świętemu Józefowi zbawcze tajemnice, które były zakryte
od stworzenia świata.
W. Pomóż nam, abyśmy nieustannie rozpoznawali w Twoim Synu / prawdziwego Boga i
prawdziwego Człowieka.
P. Boże Ojcze, powołałeś świętego Józefa, aby całe życie służył Tobie.
W. Przemień nasze umysły, / abyśmy ponad wszystko dążyli do Twojego królestwa / i szukali Twej
sprawiedliwości.
P. Boże Ojcze, Twoją wolą jest, aby każdy przyjął i odpowiedział na Twoje powołanie.
W. Przez wstawiennictwo świętego Józefa użycz nam łaski, / abyśmy żyli w zgodzie z Twoją wolą.
P. Stwórco wszystkich rzeczy, Ty złożyłeś w nasze ręce cały stworzony świat, abyśmy go
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doskonalili z Twoją pomocą i łaską.
W. Spraw, aby nasze misyjne dzieła / głosiły Twoją chwałę.
P. Ojcze nasz…
Pieśń
P. lub L. Ewangelia: Mt 1,18‒25 lub 2,13‒15 lub 2,19‒23 lub Łk 2,1‒7
Homilia lub medytacja w ciszy
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Responsorium
P. Święty Józefie, patronie wszystkich pracujących, Ty połączyłeś pracę z miłosierdziem.
W. Chwalimy Ciebie, milczący sługo Pański, / który z uczciwością wykonywałeś swoją pracę.
P. Ty, uczestnicząc w Boskiej godności Chrystusa, z radością uczyłeś Go pracować.
W. Opiekunie Świętej Rodziny, / obyśmy wraz z Tobą stale szukali Bożej woli.
P. Trwając w bliskości Chrystusa i Maryi, dzieliłeś z Nimi ubóstwo, dom i pracę.
W. Święty Józefie, natchnienie pracujących, / człowieku wiary i miłości, / pomóż, abyśmy byli
uczciwi i pokorni, / wierni i mocni łaską Chrystusa. / Spraw, aby nasza praca owocowała przez całą
wieczność.
P. Módlmy się.
W. Wszechmogący Boże, / w początkach naszego zbawienia, / kiedy Maryja poczęła Twego Syna i
ukazała Go światu, / Ty powierzyłeś Ich oboje troskliwej opiece świętego Józefa. / Niech jego
modlitwa wciąż wspomaga Twój Kościół, / aby był równie wiernym stróżem Twoich tajemnic / i
znakiem Chrystusa dla świata. / Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo eucharystyczne
Pieśń
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