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AKT ZAWIERZENIA PARAFII
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Wypowiada ksiądz proboszcz:

Umiłowani w Panu!
Kończy się czas nawiedzenia naszej parafii przez św. Józefa. W tej
jakże podniosłej chwili, dziękując Oblubieńcowi Maryi za obecność
wśród nas, pragnę w uroczystym akcie zawierzenia złożyć w Jego
dłonie, które piastowały samego Syna Bożego, całą parafię i wszystkich
modlących się z nami.
Święty Józefie, wraz z Tobą błogosławimy Pana za łaskę nawiedzenia
naszej parafii. Bóg wybrał Ciebie spośród wszystkich mężczyzn na
przeczystego małżonka Maryi i opiekuna Jezusa Chrystusa, którego
przyjąłeś w wierze jako poczętego z Ducha Świętego. Pełen troski
czuwałeś nad Dzieciątkiem i Jego Matką, by zapewnić Im utrzymanie
i umożliwić spełnienie Bożego posłannictwa.
Wejrzyj na nasze potrzeby duchowe i materialne, które nieustannie
powierzamy Twojemu wstawiennictwu. Wobec wielu zagrożeń
godzących w życie i godność człowieka umocnij w nas pewność, że
poprzez Ciebie odnajdziemy w życiu naszych rodzin macierzyńskie
spojrzenie Maryi i pomocną dłoń Chrystusa. Ucz nas dzięki aktywnemu
zaangażowaniu się w życie parafialne, w postawie pełnej wiary, oddania
i miłości zbliżać się do tajemnicy Chrystusa żyjącego w Kościele.
Żywicielu Syna Bożego, który troszczyłeś się o chleb codzienny dla
Jezusa i Maryi, rozbudź w naszych rodzinach głód i pragnienie Chleba
Eucharystycznego, dzięki któremu buduje się Kościół, a parafia jednoczy
się i żyje miłością dzieci Bożych. Przez praktykę spowiedzi
i Komunii świętej pierwszopiątkowej wyjednaj naszym rodzinom
wzajemną i szczerą miłość, aby kochając Boga tu na ziemi, mogły
w niebie cieszyć się Jego widokiem razem z Tobą i wszystkimi
świętymi. Uproś dla naszej parafii tę łaskę, by stawała się ona coraz
bardziej parafią eucharystyczną.

2

Głowo Najświętszej Rodziny, oddajemy pod Twoją opiekę rodziny
naszej parafii. Niech na przykładzie Twojego nazaretańskiego domu
uczą się być szkołami modlitwy, szukania Boga, miejscem zdobywania
cnót chrześcijańskich, czystości obyczajów, pracowitości, uczciwości,
trzeźwości i wzajemnej życzliwości. Niech świętość naszych rodzin
będzie dobrą glebą, która pozwoli rozwinąć się zasianym przez Boga
ziarnom powołania kapłańskiego i zakonnego. Chroń serca tych,
których Jezus wybiera sobie na wyłączną służbę. Niech pozostaną
wierni Bogu i Kościołowi świętemu. Wyjednaj naszym rodzinom łaskę
doskonałego posłuszeństwa woli Bożej. Oby we wszystkim, co ich
spotyka, widziały wolę Tego, który dla nich zawsze pragnie
autentycznego szczęścia.
Józefie najsprawiedliwszy, wejrzyj na ludzi, dla których Chrystus
ustanowił mnie pasterzem. Niejednokrotnie doświadczają oni różnych
form ubóstwa i niesprawiedliwości społecznej. Błagamy Cię o wstawiennictwo i ratunek w ich niedoli. Okaż im Twoją dobroć i przyjdź im
z pomocą.
Patronie umierających, tym aktem zawierzenia, oddajemy Ci całe
nasze życie, a szczególnie godzinę naszego przejścia do wieczności.
Święty Józefie, Patronie dobrej śmierci, uproś nam u Boga łaskę świętego życia, abyśmy bez lęku, z ufnością w Boże Miłosierdzie oczekiwali
chwili, kiedy zostaniemy wezwani przed oblicze Boga. Polecam Ci
również wszystkich parafian, którzy zbliżają się do kresu życia ziemskiego, czy to z powodu choroby czy też podeszłego wieku. Patronie
umierających, Ty odchodziłeś z tego świata wpatrzony w oblicze Jezusa
i Maryi. Naucz nas tak żyć, byśmy zasłużyli na szczęśliwą wieczność.
Wyjednaj nam dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu
zamieszkamy w Domu Ojca.
Święty Józefie, Przeczysty Małżonku Maryi, dany za ojca Synowi
Bożemu. W tym akcie oddania powierzamy Ci naszą parafię. Pomagaj
naszym rodzinom w dążeniu do świętości. Okaż się nam Ojcem i Opiekunem i doprowadź nas do Jezusa. Amen.

