
Akt zawierzenia Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, św. Józefowi 

15 maja 2021 

powtarzamy słowa: Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Tegoroczny akt zawierzenia został oparty o tekst Listu apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris 

corde” („Ojcowskim sercem”)1 
 

Święty Józefie, przychodzimy do Ciebie, by Twojej opiece i orędownictwu oddać nasze rodziny, 

tworzące Domowy Kościół, gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie. Oddajemy Ci rodziny tworzące kręgi 

w Polsce oraz poza jej granicami. 
 

Święty Józefie – Ojcze umiłowany 

z Patris corde: 

„Jako potomek Dawida, z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi 

przez proroka Natana, oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między 

Starym a Nowym Testamentem”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie całą nasza wspólnotę DK – wstawiaj się za nami, za poszczególnymi 

kręgami, za wszystkimi, którzy je tworzą. Bądź łącznikiem między pokoleniami, wspólnotami, 

gałęziami Ruchu. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze czuły 

z Patris corde: 

„Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który 

stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej 

słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie nasze małżeństwa i rodziny – ucz nas czułości i głębi relacji, uznania 

własnych słabości, unikania osądów wobec najbliższych. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze posłuszny 

z Patris corde: 

„W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. (…) 

Z tych wszystkich wydarzeń wynika, że «Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji 

Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni 

czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia»”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie nasze dzieci, wnuki – ukazuj nam, jak owocnie prowadzić je ku 

Bogu, nie zachowując dla siebie, ale pokazując swoim życiem, jak być posłusznym woli 

Miłosiernego Ojca. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze przyjmujący 

z Patris corde: 

„Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą 

reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce 

 
1 Cały tekst: http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-

ap_20201208_patris-corde.html (dostęp: 30.04.2021) 

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność 

i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić 

żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań 

i wynikających z nich rozczarowań”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie wszystkie nasze niełatwe, codzienne sprawy, wszystkich chorych 

i zmarłych z naszych rodzin i wspólnot, szczególnie w ostatnim czasie – pomagaj nam przyjmować 

to, co trudne; to, czego nie rozumiemy, nie żyjąc oczekiwaniami, lecz akceptując wolę Boga wobec 

nas i naszych bliskich. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze z twórczą odwagą 

z Patris corde: 

„Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej 

samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając 

zawsze ufność w Opatrzności. Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas 

opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie naszą postawę i świadectwo wobec otoczenia, odwagę i mądrość 

obrony każdego życia – wspieraj nas w odważnym podejmowaniu zadań wynikających z nauki 

Kościoła i charyzmatu światło-życie. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze, człowieku pracy 

z Patris corde: 

„Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą. 

Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii 

COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów”.  

Powierzamy Tobie św. Józefie naszą codzienną pracę – pokazuj nam, jak z zaangażowaniem 

realizować obowiązki rodzinne, zawodowe, jak wspierać potrzebujących, pozbawionych pracy. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 

 

Święty Józefie – Ojcze w cieniu 

z Patris corde: 

„Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na 

świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje 

odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo. 

Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie 

dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze 

konkretne gesty zaufania”. 

Powierzamy Tobie św. Józefie naszą posługę i zaangażowanie w Ruchu – prowadź nas do postawy 

posiadania siebie w dawaniu siebie, na drogach bezinteresownej ofiary, swojego czasu, talentów, 

dla małżeństwa, rodziny, wspólnoty. 

Święty Józefie, Tobie się zawierzamy. 
 

Święty Józefie, w roku, w którym wraz z całym Kościołem wpatrujemy się w Twoją postawę, 

w Roku Rodziny – bądź naszym wzorem i orędownikiem. Amen. 


