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Modlitwy początkowe 
W poniedziałek i czwartek 

modlimy się tajemnicami rados-
nymi, we wto rek i  pią  tek boles-
nymi, a w niedzielę, środę i sobotę 
chwalebnymi. 

W  imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego.  Amen. 

Odmówmy pobożnie te mod-
litwy ku czci i  chwale patriarchy 
św. Józefa i poświęćmy je w inten-
cji dusz czyśćcowych, w szczegól-
ności tych, które za życia były naj-
bardziej pobożne.  

Po każdej tajemnicy odma-
wiamy Ojcze nasz..., 10 × Chwała 
Ojcu... i Wieczny odpoczynek...  

 
Tajemnice radosne:  

W pierwszej tajemnicy roz-
waża się radość św.  Józefa, kiedy 

dowiedział się, że Maryja, jego dzie-
wicza małżonka, nosiła w swym ło-
nie Syna Bożego. 

W drugiej tajemnicy rozważa 
się radość św. Józefa, kiedy zrozu-
miał, że Elżbieta pozdrowiła Maryję 
imieniem Matki Bożej i poznał cud 
uzdrowienia Zachariasza. 

W trzeciej tajemnicy rozważa 
się radość św. Józefa, kiedy w mo-
mencie narodzin Zbawiciela zoba-
czył anioły zstępujące z nie ba i pa-
sterzy zbliżających się, by poznać 
Mesjasza. 

W  czwartej tajemnicy roz-
waża się radość św. Józefa, kiedy 
podczas ofiarowania w  świątyni 
usłyszał głos Symeona, proroku-
jący zbawienie niesione na świat 
przez nowonarodzonego Zbawi-
ciela. 

Modlitwa pochodzi z książki „Miesiąc ku czci 
św. Józefa” – nabożeństwa napisanego przez 
bł. Bartola Longo, autora m.in. „Nowenny 
Pompejańskiej” i „Nabożeństwa dwudziestu 
sobót”. Strona poświęcona bł. Bartolowi: 
www.bartolo-longo.pl 
 
Modlitwy i nabożeństwo do św. Józefa znaj-
dziesz na stronie www.jozef.krolowa.pl 
 
Książkę jest dostępna na www.rosemaria.pl  
 
Imprimatur: 27 I 2016 r., N. 303/2016,  
ks. bp D. Bryl 
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W piątej tajemnicy rozważa 
się radość św.  Józefa, kiedy po 
trzech dniach poszukiwań dane 
mu było znaleźć w świątyni zagu-
bionego Zbawiciela. 

 
Tajemnice bolesne: 

W pierwszej tajemnicy roz-
waża się ból, który czuł św. Józef 
widząc narodziny Jezusa w ubogiej 
stajence. 

W  drugiej tajemnicy roz-
waża się ból, który czuł Józef pod-
czas bolesnego obrzezania, któ-
remu, zgodnie z Prawem, musiał 
poddać nowonarodzonego Zba-
wiciela. 

W trzeciej tajemnicy rozważa 
się ból, jaki czuł św. Józef podczas 
ucieczki do Egiptu, by uchronić Je-
zusa przed gniewem Heroda. 

W  czwartej tajemnicy roz-
waża się ból, jaki czuł św.  Józef, 
kiedy przez trzy dni wraz z Maryją 
opłakiwał zagubienie swego uko-
chanego Jezusa. 

W piątej tajemnicy rozważa 
się ból, jaki czuł św.  Józef w mo-
mencie śmierci, musząc oddzielić 
się od Jezusa i Maryi. 

 
Tajemnice chwalebne:  
W pierwszej tajemnicy roz-

waża się chwałę św. Józefa, wyni-
kającą z bycia wybranym na mał-
żonka Maryi, przybranego ojca 
Jezusa i głowę Świętej Rodziny. 

W drugiej tajemnicy rozważa 
się chwałę św.  Józefa, widząc ka-
płanów i  uczonych, słuchających 
dwunastoletniego Jezusa, jego 
syna. 

W trzeciej tajemnicy rozważa 
się chwałę św.  Józefa, widząc po-
słusznego mu przez trzydzieści lat 
Jezusa, prawdziwego Syna Boga. 

W  czwartej tajemnicy roz-
waża się chwałę św. Józefa, kona-
jącego w ramionach Jezusa i Maryi, 
przyjętego przez świętych ojców 
i przez nich pozdrowionego jako 
pierwszego z patriarchów i szczę-
śliwego posłańca przyjścia Jezusa 
Chrystusa. 

W  piątej i ostatniej tajem-
nicy rozważa się chwałę Józefa 
w  niebie, pierwszego po Maryi, 
wychwalanego przez anioły i świę-
tych i wzywanego na ziemi jako 
pierwszego pa trona Kościoła. 

Modlitwy końcowe 
Dodajemy trzy razy Zdrowaś 

Maryjo..., pamiętając o  jej współ-
uczestnictwie w radościach, cier -
 pieniach i chwale św. Józefa. 

 
Modlitwa do św. Józefa 
O  najdroższy święty Józefie, 

racz przyjąć mą pokorną modlitwę 
różańcową ku twej czci. Z Maryją 
wyproś nam od Jezusa łaski du-
chowe i doczesne, których potrze-
bujemy i pomóż duszom czyśćco-
wym. Amen. 
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