
DZIEŃ DRUGI:   „DO DZIEWICY POŚLUBIONEJ MĘŻOWI, 

IMIENIEM JÓZEF” (Łk 1,27) 

 

I. Przed rozpoczęciem rozważania: 
 

Wycisz swój umysł i swoje serce. Pamiętaj Duch Święty aby przyszedł ze 

swoimi darami i Bożą łaską potrzebuje modlitewnej ciszy. Modlitwę do Ducha 

Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w 

każde ze zdań. 

  

  

II. Modlitwa do Ducha Świętego 

Duchu Święty, przyjdź, 

oświeć mrok umysłu, 

porusz moje serce, 

pokaż drogę do Jezusa, 

pomóż pełnić wolę Ojca, 

Duchu Święty, przyjdź. 

Maryjo, któraś najpełniej 

przyjęła słowo Boże, 

prowadź mnie. 

Duchu Święty, przyjdź! 

  

  

III. ROZWAŻANIE DNIA: „DO DZIEWICY POŚLUBIONEJ 

MĘŻOWI IMIENIEM JÓZEF” 
 

Widzimy, że Boży plan zbawienia człowieka ma swojego opiekuna. Z woli 

Bożej św. Józef odgrywa w tym planie bardzo ważną rolę. Jest opiekunem, 

stróżem, obrońcą. Jest głową Świętej Rodziny. W najtrudniejszych chwilach to 

właśnie on zapewnia Jezusowi i Maryi bezpieczeństwo. Nie bez powodu Św. 

Józef jest Patronem Kościoła, a także małżeństw, rodzin, ojców, pracujących. 

To samo wyraża znana pieśń do Św. Józefa „Szczęśliwy, kto sobie patrona * 

Józefa ma za opiekuna; * niechaj się niczego nie boi, * bo Święty Józef przy 

nim stoi, * nie zginie”. 

 

  

Tak jak Bóg Ojciec powierzył swój plan oraz swoje dwa Największe Skarby, 

Jezusa i Maryję, nasze zawierzenie Św. Józefowi stanie się to potężnym 

środkiem duchowej ochrony, ofiarowany nam przez Niebo. 

 

IV. LEKTURA DUCHOWA:  SŁUGA BOŻA MARÍA Z ÁGREDY 
  



Słowa Maryi z objawienia: Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie 

miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, ale my ludzie poznamy 

jak wielkim patronem jest Św. Józef dopiero po śmierci. W dzień sądu 

grzesznicy będą gorzko płakać, że nie znali tego potężnego i skutecznego środka 

zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa. Nikt z dzieci świata nie zna 

przywilejów i łask, jakich Pan udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi 

jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie. Zapewniam cię, moja 

ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana 

Jezusa i że wiele może zdziałać w celu odwrócenia od grzeszników kar 

sprawiedliwości Bożej! We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego i jego 

pośrednictwa, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan 

nie odmawia na ziemi.  

 

Według objawień, które dostąpiła Sługa Boża María z Ágredy, Św. Józef 

może nam wyprosić u Boga następujące łaski i przywileje. Oto one: 

* Za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać 

niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. 

* Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i 

pojednania z Bogiem. 

* Za jego przyczyną można uzyskać łaskę szczególnej bliskości Maryi i 

prawdziwe do Niej nabożeństwo. 

* Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw 

szatanowi w godzinę śmierci. 

* Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa. 

* Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych 

potrzebach. 

* Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo dla swoich dzieci. 

  

V. ŚWIATŁO Z FATIMY ORAZ ITAPIRANGI 

Fatima 
13 października 1917 roku, podczas objawienia w dolinie Cova da Iria, 

bezpośrednio przed wydarzeniem Cudu Słońca, dzieci fatimskie zobaczyły 

świętego Józefa. Tak opisuje to Łucja: Zobaczyliśmy, po stronie słońca św. 

Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu 

niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławił świat 

ruchem ręki na kształt krzyża. 
  

Bóg ukazuje nam w Fatimie postać świętego Józefa, który trzyma Dzieciątko 

Jezus i błogosławi świat. W ten sposób samo Niebo raz jeszcze podkreśla i 

zwraca naszą uwagę na doniosłą rolę świętego Józefa w Bożym planie 

zbawienia człowieka. 

  

Itapiranga (Brazylia) 1994–1998. Edson Glauber, 22-letni student,  



Matka Boża prosi  o szczególne nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa. 

Przez to nabożeństwo wiele dusz zostanie uratowanych z rąk diabła. 

  

W następnych objawieniach św. Józef przedstawił zatrważający obraz 

ludzkości. Tak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez szatana! Diabeł 

nienawidzi ludzkości i chce zniszczyć obraz Boży, który jest w sercach 

każdego z was, poprzez atak na cnotę czystości.  Już samo wezwanie mojego 

imienia sprawia, że wszystkie demony uciekają w popłochu – powiedział 

Józef, słusznie nazywany w litanii „postrachem duchów piekielnych”. 

  

  

VI. WEZWANIE DNIA 
 

Przyjmij dziś całym swoim sercem, tak jak potrafisz najlepiej – dar obecności i 

opieki świętego Józefa, zawierzając mu te rekolekcje oraz całe swoje życie. 

Odmawiaj tę modlitwę codziennie przez wszystkie dni rekolekcji.  

Św. Józef może być i naszym patronem. Odmów więc AKT 

ZAWIERZENIA REKOLEKCJI ŚW. JÓZEFOWI lub swoją modlitwę do 

Św. Józefa: 

MODLITWA: Św. Józefie, któremu Bóg powierzył opiekę mad Jezusem i 

Maryją, opiekuj się mną i wszystkimi parafianami, którzy postanowili 

przeżyć rekolekcje „ODDANIE 33”. Wyproś nam u Boga łaskę świadomego 

i głębokiego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, Twojej 

umiłowanej Oblubienicy, które jest dla ludzi wielkim darem Boga Ojca, 

Syna i Ducha Świętego. Amen 

 

VII. ŚWIATŁO SŁOWA: 

 

„Uczynił go panem domu swego 
i zarządcą wszystkich posiadłości swoich” (Rdz 39,4) 

  

  

VIII. MAŁY WIECZERNIK MODLITWY: 

 

Bóg mógł czynić przez Józefa wielkie rzeczy, ponieważ był on człowiekiem 

milczenia i modlitwy. 
Znajdź dziś 5–15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię 

poprowadzi twoje serce. Porozmawiaj ze Św. Józefem. 

Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. 
  

  

IX. NA KONIEC: „ZABIERZ SŁOWO!” 



Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej cię 

dotknęło, i rozważaj je w swoim sercu nieustannie aż do następnej medytacji. 

Czyń tak jak Maryja, która „zachowywała te sprawy w swoim sercu i 

rozważała je”. 
  

  

X. DZIĘKCZYNIENIE: 

Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę: CHWAŁA OJCU I 

SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU 

TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW, AMEN. 
  

  

XI. COŚ NA POTEM: 
Pan Bóg odkrył przed Kościołem szczególną rolę i moc opieki św. Józefa, aby 

stał się on potężną pomocą i obroną dla Jego dzieci. Jeśli chcesz skorzystać z tej 

łaski, może ci w tym pomóc kilka rzeczy: 

1. Odmawiaj często modlitwę zawierzenia świętemu Józefowi i polecaj 

mu konkretne sprawy twojego codziennego życia. 

2. Poznawaj różne formy nabożeństwa do świętego Józefa, aby odkryć te, 

które będą szczególnie poruszać twoje serce. 

3. Kościół czci świętego Józefa w sposób szczególny w każdą środę. Ucz się 

przeżywać ten dzień w szczególnej bliskości ze świętym Józefem. 

Zapraszając Józefa do swojego życia – zyskasz cudownego opiekuna, 

orędownika i obrońcę. 

  

 


