
Józefie, święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie, wznosimy dłonie, opieką swoją nas słoń.
Racz stróżem być, młodzieńczych lat,
By grzeszny im nie szkodził świat,
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat 
 Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej,
 Przyjm także nasz wiek w Twe ręce i nad nim opiekę miej. 
 Racz stróżem być... 

„Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. 
Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła 
z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą, i przez ojcowską Twą 
troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam 
w naszych potrzebach.Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, 
czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal 
od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. 
Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską 
pomocą w  tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś 
uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło 
Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich 
zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z 
nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją 
pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i 
osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie”. Amen.
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 1 Na wejście:

 2 Akt pokutny:

Ofiarowanie: 4

Komunia: 7

Niech w sercach naszych przebywa Bóg Jezus z Maryją wraz,
Grzech związku z Nimi nie zrywa przez wszystek żywota czas.
Racz stróżem być, młodzieńczych lat,
By grzeszny im nie szkodził świat,
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat
O nasz niebieski Patronie, ku prośbom naszym się skłoń
Tak w życiu, jak i przy zgonie opieką Twoją nas słoń. Racz… 

6 Anamnèse  
 Oto Wielka Tajemnica Wiary:
  Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus!
 Gloire à Toi qui est vivant, gloire à Toi! 
 Gloire à Toi, ressuscité! 
 Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au 

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,
Panno Najświętsza, Niepokalana!
Niechaj miłością każdy przyjęty
Czci w nim Jezusa, naszego Pana (x 2).
 Niech Serce Twoje Ojca Świętego
 Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,
 Niech się do Pana modli za niego,
 Od złej przygody niechaj go broni. (x2)

Zakończenie: 8

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów, 
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej,
Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który
idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości !

5 Sanctus:

Jezusa ukrytego, mam w Sakramencie czcić,
Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć.
On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu.
Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój,
Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój.

 Tu Mu ciągle Hosanna, śpiewa Anielski chór,
 A ta cześć nieustanna, to dla nas biednych wzór.
 Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są.
 Niechże z Nim przebywanie, będzie radością mą.
 On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy;
 Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous!
O Christ, Toi notre Frère, prends pitié de nous!
Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous!

 3 Na Miejsce Psalmu:

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone
Chwalcie cieniste gaiki, żródła i kręte strumyki.
     Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami.
     Chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.
Ona dzieł Boskich korona, nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.


