AKT ZAWIERZENIA
OSÓB CHORYCH, SAMOTNYCH
I W PODESZŁYM WIEKU
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Wprowadzenie:

Święty Józefie, Nadziejo chorych, wraz z ludźmi obarczonymi krzyżem
cierpienia, ludźmi samotnymi i w podeszłym wieku klękam dziś przed
Tobą, by prosić o pomoc i pociechę. Wierzę, że Twoja obecność wśród
nas pomoże nam z wiarą i ufnością przyjmować wolę Bożą. Bądź nam
wzorem, natchnieniem, pomocą i obroną. Chroń każdego przed pokusą
rezygnacji i zwątpienia. Pragniemy Ciebie naśladować. Razem z Tobą
prosimy o łaskę zjednoczenia z Bogiem, łaskę radości, łaskę Chrystusowego świadectwa, łaskę miłowania sióstr i braci, a jeśli taka jest wola
Boża, także o łaskę fizycznego uzdrowienia.
Osoba pierwsza:

O nasz dobry święty Józefie, w dniu, w którym nawiedzasz naszą
parafię, oddajemy się Tobie szczerym sercem i polecamy Ci nasze życie.
Szczególnie chcemy prosić Cię o łaskę przyjmowania woli Bożej i zgadzania się z nią w naszych słabościach i cierpieniach. Racz nam wyjednać u Jezusa cnotę umiłowania krzyża, a przez nią jednoczenia się
z Nim w tajemnicy cierpienia. Pozwól, aby krzyż nie stał się w naszym
życiu zmarnowanym talentem, który otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa.
Dlatego pomóż nam go pomnażać przez ofiarowanie cierpienia za tych,
którzy najbardziej potrzebują duchowej pomocy.

Osoba druga:

Bądź błogosławiony, bo nie opuszczasz nas w naszych chorobach,
a w cierpieniu wspierasz swoją ojcowską obecnością.
Bądź błogosławiony, bo niesiesz uzdrowienie naszej duszy i ciału.
Bądź błogosławiony, bo wyjednujesz nam u Jezusa łaski, których tak
bardzo potrzebujemy w naszej wędrówce przez życie naznaczone krzyżem.
Bądź błogosławiony, bo ukazałaś nam swoim życiem zbawczy sens
naszego cierpienia.
Osoba trzecia:

Święty Józefie, nadziejo chorych i Patronie umierających! Uproś
u Boga wszystkim chorym i cierpiącym w naszej parafii łaskę świętego
życia, aby bez lęku, z ufnością w Boże Miłosierdzie oczekiwali chwili,
kiedy zostaną wezwani przed oblicze Boga. Polecamy również Twemu
wstawiennictwu u Jezusa wszystkich bliskich, którzy zbliżają się do
kresu ziemskiego życia, czy to z powodu choroby, czy też podeszłego
wieku, a zwłaszcza godzinę ich śmierci. Prosimy również za tymi,
którzy nie myślą o wieczności i żyją, jakby Boga nie było. Wyjednaj im
łaskę nawrócenia.
Święty Józefie! Szczególnie w czasie nawiedzenia pozwalasz nam
poznać drogę, którą szedłeś do Boga. Błagamy Cię, pozwól nam iść
razem z Tobą ku Temu, który jest wieczną nagrodą i radością przygotowaną dla nas od założenia świata. Amen.

