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MODLITWA DZIĘKCZYNNA                                              

ZA NAWIEDZENIE OBRAZU 

 

 

 

Mąż: 

         Do kart tworzących historię naszej parafii przybyła dzisiaj jeszcze 

jedna. Zapisane na niej zostało nawiedzenie naszych rodzin przez 

świętego Józefa peregrynującego w swoim świętym obrazie po naszej 

Archidiecezji. Za ten błogosławiony czas Twojego orędownictwa za 

nami u Boga pragniemy Ci, święty Józefie, szczerze i serdecznie 

podziękować. Parafrazując słowa z Księgi Judyty, chcemy zawołać:  

Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który Cię 

do nas przyprowadził (por. Jdt 12, 18).  

         Dziękujemy Ci, święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego                               

i Patronie Rodziny, że modliłeś się z nami i za nami w tym 

błogosławionym czasie nawiedzenia naszej parafii. 

         Dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam duchowo przebywać w Twym 

nazaretańskim domu, byśmy mogli doświadczyć Twojej heroicznej 

wiary i uległości wobec poleceń Bożych.  Ten czas pozwolił nam 

rozbudzić ufność w potęgę Twego wstawiennictwa i poznać Twą wielką 

miłość do ludzi pielgrzymujących w mrokach wiary do szczęścia 

wiecznego. Wiemy, że zawsze z ojcowską dobrocią wysłuchujesz naszych 

próśb, które z pokorą i ufnością zanosimy do Ciebie. 

         Opiekunie Kościoła świętego! Bądź błogosławiony za wszystkie 

rzeczy, które przez Twe możne wstawiennictwo czyni dla nas Bóg. 
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Żona: 

         Głowo Świętej Rodziny z Nazaretu! Dziękujemy Ci, że zostawiasz 

nam przykład takiego życia, byśmy  podobnie jak Ty, wszystko czynili                      

w obecności Jezusa i Maryi, a wtedy nasze relacje z mężem, żoną, 

dziećmi, rodzicami, teściami i innymi będą zbudowane na mocnym 

fundamencie. Peregrynując przez naszą Archidiecezję w tym cudownym 

obrazie, zostawiasz nam wzór życia w rodzinie: miłości, wierności, 

jedności, oddania i ofiarności. Obyśmy od dnia dzisiejszego służyli sobie 

nawzajem w zaufaniu do Boga i podjęli wspólną modlitwę w naszych 

rodzinach. Niech ona stanie się trwałym owocem Twego nawiedzenia. 

         Troskliwy obrońco Chrystusa!  Bądź błogosławiony, bo zawsze 

prowadzisz nas do Jezusa i Jego Matki,  ucząc przyjmować krzyż 

codzienności, który pozwala nam zrealizować wezwanie do naśladowania 

Chrystusa, naszego Zbawiciela.  

         Podporo rodzin! Przyjmij naszą wdzięczność za to, że dałeś nam 

poznać swoją miłość i dobroć! Pozwól nam wszystkim iść przez życie                            

z Tobą i Maryją drogami, którymi prowadzi nas Jezus.  Amen. 

  


