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Święty Józef w życiu bł. Marii Karłowskiej
i Zgromadzenia Sióstr Pasterek  

od Opatrzności Bożej

Bł. Maria Karłowska, troszcząc się o życie duchowe 
w założonym przez siebie zgromadzeniu, skierowała 
do sióstr między innymi następujące słowa: Miej ser-
deczne uszanowanie dla Świętych Niebieskich, przede 
wszystkim dla Matki Boskiej, świętego Józefa, twego 
Anioła Stróża, Patronki swojej i innych. Proś, aby się tobą 
opiekowali, aż doprowadzą cię do Nieba, byś tam z nimi 
cześć Bogu śpiewać mogła. Jak widać, w tym doborowym 
towarzystwie znalazł się także św. Józef. Spróbujmy 
przyjrzeć się, jak M. Karłowska odkrywała Opiekuna 
Zbawiciela.

Zacznijmy od przywołania podstawowych faktów 
z jej życia. Urodziła się dnia 4 września 1865 roku  
w majątku Słupówka (dziś Karłowo), w powiecie szu-
bińskim, w województwie poznańskim. Miejscowość 
rodzinna należała do parafii Smogulec, położonej  
w granicach archidiecezji gnieźnieńskiej. Maria była 
jedenastym i ostatnim dzieckiem Mateusza i Eugenii 
z Dembińskich, wielkopolskiej rodziny szlacheckiej. 
W 1870 roku cała rodzina Marii przeprowadziła się 
do Poznania. Po śmierci obojga rodziców, która miała 
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miejsce w 1882 roku, opiekę nad nią przejęła starsza 
siostra Wanda. 

Wychowanie religijne Maria zawdzięczała przede 
wszystkim swej matce Eugenii. Poza tym sama dosyć 
wcześnie potwierdziła osobistymi wyborami, że Bóg 
jest dla niej Kimś wyjątkowym. W 1875 roku przystą-
piła do pierwszej Komunii św. poprzedzonej sakramen-
tem pokuty. Sakrament bierzmowania otrzymała  
w 1886 roku. Kiedy Maria odrzuciła kilka propozycji 
małżeńskich, spodziewano się, że wstąpi do klasztoru. 
Nic takiego jednak nie następowało i wzbudzało to 
coraz większe zdziwienie, a nawet zaniepokojenie jej 
najbliższych. Okazało się, że Maria została powołana 
do założenia specyficznego dzieła.

Bezpośrednia geneza jej apostolatu, a następnie 
zgromadzenia zakonnego, wiąże się z doświadczeniem 
przypadkowego spotkania z prostytutką. Było to  
w Poznaniu, w listopadzie 1892 roku. Pewnego popo-
łudnia Maria udała się do ubogiego mieszkania rodzi-
ny Grześkowiaków. Niestety trudno jest dzisiaj ustalić 
adres tego mieszkania. Doszło tam do nieoczekiwane-
go spotkania z niejaką Franką, prostytutką. W jednym 
momencie dane było Marii zobaczyć cały tragizm życia 
dziewczyn i kobiet, które uprawiały nierząd. Konse-
kwencją tego pierwszego spotkania były następne. 
Wkrótce do Franki dołączyły inne dziewczyny. Kiedy 
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Maria zauważyła, że chcą one odmienić swoje dotych-
czasowe życie, to po pewnym przygotowaniu umiesz-
czała je w zakładach u sióstr szarytek i elżbietanek. 
Wkrótce okazało się jednak, że potrzebujących pomo-
cy jest znacznie więcej i brakuje miejsca, gdzie można 
by je umieścić w celu dalszej resocjalizacji i nauki ja-
kiegoś zawodu.

Już we wrześniu 1893 roku Maria przygotowała 
pierwsze schronienie dla pięciu dziewczyn w prywat-
nym mieszkaniu państwa Jaworskich. Klementyna 
Jaworska była bliską przyjaciółką Marii i z zaangażo-
waniem popierała jej dzieło. Po kilku miesiącach to 
pierwsze „oratorium” zostało przeniesione do większe-
go mieszkania przy ul. Szewskiej. Zauważmy, że schro-
nienie, które Maria ofiarowała dziewczętom, nie było 
dla nich tylko miejscem pracy, ale przede wszystkim 
wychowania. 

Liczba wychowanek stale wzrastała; kiedy było ich 
około dwudziestu, oczywistym stało się to, że trzeba 
poszukiwać nowej siedziby. Komisja sanitarna, która 
sprawowała z ramienia policji obyczajowej nadzór nad 
dotychczasowym miejscem, nakazała Marii oddalić 
część podopiecznych i zabroniła przyjmowania no-
wych. Do tego w marcu 1895 roku wygasła umowa  
o wynajem lokalu. Sytuacja stała się tragiczna. I tu stał 
się swoisty cud. Podczas modlitwy w kościele, do  
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Marii podeszła hrabianka Aniela Potulicka, która za-
proponowała pomoc. Zakupiła we wsi Winiary, poło-
żonej ówcześnie około 3 km od Poznania, gospodar-
stwo liczące przeszło 4 ha ziemi. Po odremontowaniu 
zabudowań oraz skromnym umeblowaniu, dnia  
16 lipca 1895 roku nastąpiło uroczyste przejście sie-
demnastu dziewcząt pod przewodnictwem Marii 
Karłowskiej do nowego domu. Tego samego dnia 
Maria przestała pracować zawodowo i poświęciła się 
całkowicie podjętemu dziełu. 

Wokół Marii Karłowskiej gromadziły się nie tylko 
dziewczęta potrzebujące pomocy, ale także te, które 
identyfikowały się z jej apostolatem oraz wizją jego 
rozwoju. W ten sposób zaczęły powstawać zaczątki 
przyszłego zgromadzenia. W 1896 roku Maria i trzy 
pierwsze pasterki włożyły habit zakonny. W 1902 roku 
złożyła wraz z pierwszymi siostrami prywatne śluby 
wieczyste, dodając jako czwarty ślub poświęcenia się 
pracy nad osobami zagubionymi moralnie. W 1906 
roku powstała pierwsza placówka poza zaborem pru-
skim, Lublin- Wiktoryn. W 1909 roku Zgromadzenie 
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej zostało zatwier-
dzone na prawie diecezjalnym. 

Kolejne fundacje powstawały w następujących 
miejscowościach: Toruń (1920), Topolno (1921), 
Romanów (1925), Pniewite (1925), Łódź (1927), 
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Dębowa Łąka (1932), Jabłonowo Pomorskie (1933). 
W 1928 roku Maria Karłowska została odznaczona 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem 
Zasługi za działalność społeczną. Zmarła w Pniewitem 
dnia 24 marca 1935 roku. Początkowo została pocho-
wana przy wejściu do kościoła parafialnego św. Woj-
ciecha w Jabłonowie Pomorskim. Dnia 31 sierpnia 
1935 roku nastąpiło uroczyste przeniesienie doczes-
nych szczątków Marii Karłowskiej do krypty pod 
prezbiterium kaplicy w domu generalnym w Jabło-
nowie Pomorskim. Dnia 6 czerwca 1997 roku w Za-
kopanem papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosła-
wioną.

Przyjrzyjmy się teraz obecności św. Józefa w życiu 
Marii Karłowskiej oraz w założonym przez nią zgro-
madzeniu. Pierwsze spotkania ze świętym pozostaną 
dla nas tajemnicą. Być może były one inspirowane 
przez pierwszego spowiednika Marii, któremu patro-
nował Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Przy-
pomnijmy, że od dziesiątego roku życia towarzyszył 
Marii w sakramencie pojednania ks. Józef Pędziński 
(1836-1901). Wyraźny znak łączność z tym świętym 
dostrzegamy już w momencie przyjmowania sakra-
mentu bierzmowania. Otrzymując ten sakrament dnia 
18 listopada 1886 roku, przyjęła imię - Józefa. Nie 
możemy także zapomnieć, że ks. arcybiskup Juliusz 
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Dinder (1830-1890) udzielił Marii tego sakramentu 
w kaplicy sióstr miłosierdzia (szarytek), poświęconej 
św. Józefowi.

Kiedy Maria otwierała pierwszy Zakład Dobrego 
Pasterza w Poznaniu przy ul. Szewskiej 12, na jego 
oficjalną inaugurację nie przypadkowo wybrała dzień 
wspomnienia św. Józefa. Zakład został poświęcony 
dnia 19 marca 1894 roku. Kiedy po sześciu latach 
święcono nowy dom zakonny i placówkę wychowaw-
czą na Winiarach, ponownie Maria Karłowska wybra-
ła dzień 19 marca. 

Tego świętego nazwie Błogosławiona: Ojcem Zgro-
madzenia, Opiekunem Dzieła Dobrego Pasterza, Opie-
kunem naszych domów, Naszym Ojcem, Opiekunem 
Domu. W liście z marca 1911 roku do wychowanek  
w Poznaniu napisze: Dziękujcie Bogu, że wam dana jest 
sposobność ten raz przystąpić do Komunii św. i to  
w marcu, który tak kochacie, bo to miesiąc św. Józefa.

Dzień 19 marca ustanowiła jako święto patronalne 
zgromadzenia. W tym dniu w domach sióstr pasterek 
odbywało się całodzienne wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz prywatne odnowienie ślubów zakon-
nych przez siostry. Tego dnia odmawiano także spe-
cjalne modlitwy. Założycielka zachęcała: Święto św. 
Józefa obchodźcie z największym nabożeństwem, poprze-
dziwszy je jakimś umartwieniem.
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Błogosławiona zalecała, aby przez cały miesiąc 
marzec codziennie odprawiać nabożeństwo ku czci św. 
Józefa, tzn. odmawiać: koronki, litanie i inne modlitwy 
za jego przyczyną. Oprócz tego w miesiącu tym śpie-
wano wiele pieśni ku czci świętego. Jak wielkim nabo-
żeństwem darzyła Maria Karłowska św. Józefa niech 
świadczy najlepiej fakt, że w Zbiorze Koronek i modlitw 
używanych na modlitwach wspólnych w kaplicy znajdu-
jemy aż 4 Koronki do św. Józefa. 

W Podręczniku modlitw i nowenn Matka poleciła 
odmawiać podczas nowenny do św. Józefa Modlitwy 
ku uczczeniu siedmiu boleści i siedmiu radości Świętego 
Ojca Józefa. Zachęcała także do śpiewania lub odma-
wiania Godzinek do św. Józefa. 

W Spisie modlitw miesięcznych, rozplanowanych 
dokładnie na każdą porę dnia, niemal codziennie 
wyszczególniona została jakaś modlitwa do św. Józefa. 
Każda środa poświęcona była w zgromadzeniu św. 
Józefowi. Tego dnia powstrzymywano się od spożywa-
nia pokarmów mięsnych i odmawiano specjalne mod-
litwy.

We wszystkich domach zgromadzenia Błogosławio-
na poleciła umieszczać figury i obrazy św. Józefa. 
Pierwsze pojawiły się oczywiście już w placówce przy 
ul. Szewskiej w Poznaniu. Utrwaliła się wręcz pewna 
praktyka, że w kaplicach sióstr pasterek po bokach 
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ołtarza głównego umieszczano figury Matki Bożej oraz 
św. Józefa. Zwyczaj ten spotykamy do dnia dzisiejszego. 

Św. Józefowi polecała Błogosławiona wszystkie 
problemy zgromadzenia, trudności i obawy życia co-
dziennego. Oto niektóre z nich, zachowane w bogatej 
spuściźnie tekstów napisanych przez Marię Karłow-
ską: 

- bądź naszym Ojcem, Opiekunem Dzieła Dobrego 
Pasterza, 

- o zdrowego, Bożego ducha w zgromadzeniu, 
- o wytrwałość dla nowicjuszek, 
- o dobre spowiedzi dla nas, 
- o łaskę nadzwyczajną dla Dzieła, 
- o powołania święte, 
- o łaski szczególne dla przełożonych i dla urzędni-

czek, 
- o ducha modlitwy i pracy, 
- o tanie kupno Topolna, 
- o opiekę św. Józefa w założeniu naszego gospodarstwa 

w Topolnie, 
- o dobrych i spokojnych ludzi w Topolnie,
- o wielkie ofiary na kweście, 
- o błogosławieństwo w pracach wiosennych we wszyst-

kich domach, 
- o sumienne wykonanie pracy wiosennej i zarobku-

jącej, 
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- na intencję wszystkich Dobrodziejów i Fundato-
rów, 

- o urodzaje i plony na cały rok. 

W wielkich kłopotach wkładała prośby napisane 
na kartkach pod figurę św. Józefa. Tego samego uczyła 
też swoje siostry i wychowanki. Mówiła także: 

- Tak jak Bóg stawszy się Człowiekiem i przebywając 
na ziemi chciał być poddanym świętemu Józefowi i słu-
chać jego rozkazów, tak i teraz, w Swojej chwale  
w Niebie, nie odmówi mu niczego, o co się do Niego za 
nami przyczyni.

- Idźcie do św. Józefa, On wam dopomoże!
- Módlcie się do św. Józefa, bo przecież On jest na-

szym zarządcą!
- Każdego dnia, rano i wieczór, nawiedzając Najśw. 

Sakrament, poleć się Świętemu Józefowi. Naśladujcie 
cnoty św. Józefa, a mianowicie połączenie z Panem Bo-
giem, posłuszeństwo Woli Bożej, cierpliwość, miłość do 
Jezusa i Maryi. Rozszerzajcie nabożeństwo do św. Józefa, 
gdzie tylko będziecie mogły.

Temu św. Protektorowi polecała również sprawy 
Ojczyzny, np. wymieniając intencję: o światło Boże dla 
rządu naszego. 

Powyższe słowa na pewno nie opisują wyczerpują-
co związku życia osobistego bł. Marii Karłowskiej oraz 
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powołanego przez nią do istnienia zgromadzenia ze św. 
Józefem. Pozwalają jednak na jednoznaczne stwierdze-
nie, że to kolejna osoba i dzieło w historii Kościoła, 
które wzrastały dzięki odniesieniu i wstawiennictwu 
do Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Prezentowane poniżej modlitwy odmawiała zarów-
no Błogosławiona, jak i siostry pasterki. Wydaje się, że 
w większości zostały one zaczerpnięte z istniejących, 
znanych Marii Karłowskiej, zbiorów modlitw. Nie 
brakuje w nich jednak zapewne i własnych inspiracji. 
Przez Błogosławioną ułożone są na pewno zamieszczo-
ne na końcu książki intencje modlitewne, kierowane 
za wstawiennictwem św. Józefa. 

Modlitwy polecane wstawiennictwu św. Józefa były 
przeznaczone zarówno do odmawiania wspólnotowe-
go, jak i prywatnego. Intencją ich wydania jest uła-
twienie siostrom pasterkom, jak i wszystkim mającym 
kontakt z dziełem założonym przez Błogosławioną, 
sięganie do tego „bogatego skarbca”, któremu na imię 
Maria Karłowska. Możemy być pewni, że na pewno 
nie stracił na swojej wartości mimo upływu lat. 

Zakończymy nieznacznie zmienionymi słowami 
samej Błogosławionej, które wykorzystano do tytułu 
niniejszej pracy: 

Idźmy do św. Józefa, On nam dopomoże!
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MOdlItWy 

Za WStaWIeNNIctWeM 

ŚW. JóZefa
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1. KOrONKI dO ŚW. OJca JóZefa

 Koronka I

Na dużych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie święty –
Wam oddaję serce, ciało i duszę moją!

Na małych paciorkach:
Święty Józefie, Przyjacielu Boskiego Serca –
módl się za nami!

Na zakończenie:
 Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, mój 
najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twojej opieki, Twej 
pomocy błagając, bez pociechy pozostał. Tą ufnością 
ożywiona przychodzę do Ciebie i całym sercem Tobie 
się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, przybrany 
Ojcze Odkupiciela, ale racz ją łaskawie przyjąć  
i wysłuchać. Amen.

 Koronka II

 Pod Twoją obronę uciekamy się, św. Ojcze Józefie, 
Wcielonego Boga mniemany Ojcze. Naszymi prośbami 
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racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich 
złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze 
chwalebny i błogosławiony. 
 Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, 
z Twoim mniemanym najmilszym Synem Jezusem, nas 
pojednaj; Twojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj. 
Amen.

Módl się za nami, święty Ojcze Józefie – 
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Niech będzie błogosławione Imię świętego Ojca 
Józefa –
teraz i na wieki. Amen.

Na dużych paciorkach: 
Św. Ojcze Józefie, Piastunie i Opiekunie Jezusa-
módl się za nami!

I dziesiątka:
Św. Ojcze Józefie, w czystości najwierniejszy –
módl się za nami!

II dziesiątka:
Św. Ojcze Józefie, w pokorze najgłębszy –
módl się za nami!
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III dziesiątka:
Św. Ojcze Józefie, w miłości najgorętszy –
módl się za nami!

Zakończenie:
Pod Twoją obronę ...

 Koronka III

 Bądź pozdrowiony, Józefie święty, łaskami Boskimi 
napełniony, Pan z Tobą; błogosławiony jesteś między 
sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany, 
Jezus.
 Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie Wcielonego Bo-
ga, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach: 
Św. Ojcze Józefie, Przewodniku nasz -
opiekuj się nami i Kościołem świętym!

I dziesiątka:
Jezu, Maryjo, Józefie – 
oświećcie nas!

II dziesiątka:
Jezu, Maryjo, Józefie – 
przybądźcie nam na pomoc!
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III dziesiątka:
Jezu, Maryjo, Józefie – 
ratujcie nas!

Zakończenie:
 Bądź pozdrowiony, Józefie święty ...

 Koronka IV

Na dużych paciorkach:
 Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, mój 
najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie 
słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twojej opieki, Twej 
pomocy błagając, bez pociechy pozostał. Tą ufnością 
ożywiona przychodzę do Ciebie i całym sercem Tobie 
się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, przybrany 
Ojcze Odkupiciela, ale racz ją łaskawie przyjąć  
i wysłuchać. Amen.

Na małych paciorkach:
Św. Ojcze Józefie –
w ręce Twoje polecamy sprawy nasze!
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2.  W utrapieniu

Siedem westchnień do siedmiu boleści  
i siedmiu radości św. Józefa

I
 O najczystszy Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy 
Maryi, Chwalebny Józefie św., jeśli wielka boleść  
i troska była Twego serca, miotanego niepewnością  
i pokorą, czy masz opuścić Przeczystą Oblubienicę, tak 
też niewymowną była radość Twoja, kiedy Anioł Boży 
objawił Ci cudowną tajemnicę Wcielenia. Przez tę 
boleść i tę radość Twoją błagamy Cię, pociesz teraz  
i w ostatnich boleściach duszę naszą radością dobrego 
życia i świętej, szczęśliwej śmierci, podobnej do Twojej, 
w objęciach Jezusa i Maryi.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

II
O Najszczęśliwszy Patriarcho, chwalebny Józefie 

święty, wybrany do godności mniemanego Ojca dla 
Wcielonego Słowa, jakąż boleść uczułeś w Twym Ser-
cu widząc, że Dziecię Jezus rodzi się w tak wielkim 
ubóstwie; lecz ta boleść wnet się zmieniła w niebiańską 
radość, kiedy usłyszałeś anielskie pienia i ujrzałeś blask 
chwały tej, nad wszystkie jaśniejszej, nocy. Przez te 
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boleści i radość Twoją błagamy Cię, wyjednaj nam, 
abyśmy po skończonej ziemskiej pielgrzymce mogli 
przejść do orszaku Niebian, usłyszeć śpiewy anielskie 
i cieszyć się światłością wiekuistej chwały.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

III
O najposłuszniejszy Wykonawco prawa Bożego, 

Chwalebny Józefie św. Przenajdroższa Krew, którą 
przelało Dzieciątko Zbawca przy obrzezaniu, przeszy-
ła do głębi boleścią serce Twoje; lecz Najsłodsze Imię 
Jezus ożywiło Twe serce, napełniło radością. Przez te 
boleści i tę radość Twoją wyjednaj nam łaskę, abyśmy 
uwolnieni od wszelkiej nieprawości w tym życiu,  
z Najsłodszym Imieniem Jezus na ustach i z weselem 
w sercu oddali ducha Panu.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

IV
O błogosławiony Powierniku tajemnic odkupienia, 

chwalebny Józefie św., jeżeli przepowiednia Symeona 
o tym, co Jezus i Maryja będą cierpieć, zadała Ci 
śmiertelne bóle, to także przejęło Cię zarazem najwyż-
szą radością, kiedy usłyszałeś przepowiedziane chwa-
lebne zmartwychwstanie i zbawienie niezliczonych 
dusz wybranych Pańskich. Przez tę boleść i tę radość 
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Twoją wyproś nam, abyśmy przez zasługi Jezusa  
i przyczynę Matki Dziewicy, byli także z liczby tych, 
co chwalebnie zmartwychwstaną do życia.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

V
Baczny, pilny, najpoufniejszy Piastunie, Wcielone-

go Syna Bożego Sługo, chwalebny Józefie święty, jakże 
bolałeś w Twym sercu w czasie trudów i ciężkiego 
utrzymania Syna Bożego, zwłaszcza w czasie ucieczki 
do Egiptu; lecz zarazem jakichże doznałeś radości, 
mając zawsze przy sobie Boga samego, patrząc, jak 
przed Nim kruszą się bałwany Egiptu. Przez tę boleść 
i tę radość Twoją zjednaj nam łaskę, abyśmy żyjąc za-
wsze z dala od piekielnego wroga naszych dusz, ucie-
kali daleko od niebezpiecznych okazji do grzechu, 
ujrzeli w sercu kruszące się wszelkie bałwany przywią-
zań ziemskich i całkowicie oddani na służbę Jezusa  
i Maryi, dla nich jedynie żyli i w ich objęciach umie-
rali.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

VI
O Aniele ziemski, chwalebny Józefie święty, który 

podziwiałeś, jak na Twe skinienie był posłusznym Król 
Niebios, jakkolwiek pociecha Twoja przy wyprowa-
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dzeniu Jezusa z Egiptu zamącona była wielką boleścią 
z powodu obawy, że Archelaus, syn Heroda w judzkiej 
panuje ziemi, ale wnet upewniony przez Anioła o woli 
Boga, w pełnej radości z Jezusem i Maryją zamieszka-
łeś w Nazaret. Przez tę boleść i radość Twoją, zjednaj 
nam łaskę, aby serca nasze wolne od wszelkiej szkod-
liwej trwogi, doznały zawsze spokoju sumienia, a żyjąc 
bezpiecznie z Jezusem i Maryją, abyśmy na Ich łonie 
w spokoju umarli.

Ojcze nasz ...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 

VII
O wzorze wszelkiej czystości, chwalebny Józefie 

święty, bez Twej własnej winy zgubiwszy Jezusa,  
z wielką boleścią trzy dni Go szukałeś, dopóki z wiel-
ką radością serca nie znalazłeś Go w świątyni pośród 
Doktorów. Przez tę boleść i radość Twoją, z sercem na 
ustach Cię błagamy, przyczyń się za nami. Niech nigdy 
nam się nie zdarzy, abyśmy własną ciężką winą mieli 
utracić Jezusa; jeśli mieliśmy kiedyś to wielkie nieszczę-
ście i straciliśmy Go, niech przynajmniej z nieustanną 
boleścią Go szukamy, dopóki z radością Go nie znaj-
dziemy; zwłaszcza w śmierci godzinę. A po zejściu  
z tego świata niech Jezusa znajdziemy w Niebie i tam 
z Tobą na wieki wychwalamy Jego miłosierdzie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
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3. telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie, 
czyli triduum odprawione w jednym dniu 

dla wybłagania szybkiego ratunku

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, 
jaką mają ku Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia, hołdy 
wdzięczności i ofiary, jakie Ci złożyli przez wieki Twoi 
wierni, aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich 
memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. 

Błagam Cię, dla miłości Boga i Najświętszej Maryi 
Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę 
ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzeb-
ne, szczególnie tę wielką łaskę ............ (tu wymienić 
intencję). Pośpiesz mi na ratunek, Święty Patriarcho  
i pociesz mnie w tym strapieniu. 

Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj 
mnie.

Ojcze nasz...  Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew, 
Serce i Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie 
cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego 
Oblubieńca Świętego Józefa oraz wszystkie skarby 
Kościoła świętego, na wyjednanie łaski ostatecznego 
zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej 
.............. dla NN ...................  O Józefie, ratuj nas  
w życiu, w śmierci, w każdy czas!
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4. Modlitwa o uproszenie łask

Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi 
tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego mego serca ko-
chała Twego Przybranego Syna i Jego Dziewiczą Mat-
kę. Uproś mi, abym tak jak Ty umiała łączyć życie 
czynne z głębokim życiem modlitwy. 

Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, 
oświecaj powołanych do służby Chrystusowej i ratuj 
stojących nad przepaścią zła. Święty Józefie, szczęśliwy 
Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją 
czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości. 

Święty Józefie, któryś błogo skonał na rękach Jezu-
sa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech 
Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania,  
a ostatnimi moimi słowami niech będą Najsłodsze 
Imiona: JEZUS, MARYJA, JÓZEF. Amen.
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5.  Modlitwa w intencji dobrego 
wykonywania pracy

Święty Ojcze Józefie, wzorze wszystkich pracują-
cych, uproś mi łaskę, abym pracowała w duchu poku-
ty, dla zadośćuczynienia za moje grzechy. Abym pra-
cowała sumiennie, bardziej ceniąc poczucie obowiązku, 
niż własne upodobania. Abym pracowała z radością  
i wdzięcznością, uważając za chlubę, że przez pracę 
mogę rozwijać dary otrzymane od Boga.

Uproś mi też łaskę, abym w pracy zachowywała 
porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając 
się znużeniu i trudnościom. Abym pracowała z czystą 
intencją i zapomnieniem o sobie, mając zawsze  
w myśli śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze stra-
conego czasu, ze zmarnowanych talentów i z próżnego 
upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego dla spra-
wy Bożej.

Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, 
wszystko według twego wzoru, święty Józefie. To niech 
będzie moim hasłem w życiu i przy śmierci. Amen.
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6. Modlitwa oddania się w opiekę 
św. Józefowi

 

Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej nie-
doli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubie-
nicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez 
miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą 
Bogarodzicą 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 na wybranym potom-
stwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany 
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz 
Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomo-
cą 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 wszelkiej przeciwno-
ści. 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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7. Modlitwa w różnych intencjach

Chwalebny Józefie święty, Oblubieńcze Maryi, 
pamiętaj o nas, czuwaj nad nami. Najlepszy Ojcze  
i Opiekunie nasz, pracuj około naszego uświęcenia. 
Najdroższy Karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka, 
zaopatruj potrzeby nasze obecne. O wierny Opiekunie, 
któremu powierzony został najdroższy skarb nasz Jezus, 
weź pod Swój miłościwy kierunek sprawy, które Tobie 
polecamy (...........) i niechaj ich skutek będzie na 
chwałę Boga i na pożytek dusz naszych. Amen.

3 x Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo ... Chwała 
Ojcu...
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8. Hymn ku czci św. Józefa

Kto żyć pragnie w duszy zdrowej,
Umierać słodko bez winy,
Niech ufnym sercem i słowem
Wzywa Józefa przyczyny

Ten mąż Maryi cnotliwy,
Ojciec Jezusa mniemany,
Czysty, wierny, sprawiedliwy,
O co prosi - wysłuchany.

Kto żyć pragnie ...

Czci Dziecię w żłóbku złożone
I na wygnaniu piastuje,
Opłakuje utracone
I z radością Je znajduje.

Kto żyć pragnie ...

Wszechmocny Bóg, co świat stworzył,
Jego pracą jest żywiony.
Przed Józefem się korzy
Syn Boga Jednorodzony.

Kto żyć pragnie ...
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O, po milion kroć Święta
Cześć Ci Trójco Niepojęta,
Ojcu, Synowi, Świętemu Duchowi
Cześć Maryi i Józefowi

Kto żyć pragnie ...
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9. Modlitwa o szczęśliwą śmierć

Św. Józefie, mój dobry Ojcze, który miałeś niewy-
mowną pociechę umierać w objęciach Jezusa i Maryi, 
ratuj mnie zawsze i w tej także chwili, kiedy dusza moja 
będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj dla mnie 
łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach 
Jezusa i Maryi. O Jezu, o Maryjo, o Józefie święty, 
teraz i w godzinie śmierci w ręce Wasze oddaję duszę 
moją. Amen.
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10. Modlitwy przez wstawiennictwo 
św. Józefa za konających

I
Ojcze Przedwieczny, przez Twoją miłość ku św. 

Józefowi, którego ze wszystkich wybrałeś, by zastępował 
Twoje miejsce, zlituj się nad nami i nad biednymi 
konającymi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu...

II
Synu Boży Przedwieczny, przez Twoją miłość ku 

św. Józefowi, który Cię na ziemi strzegł z wielką 
wiernością, zlituj się nad nami i nad biednymi 
konającymi.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu...

III
Duchu Święty, Przedwieczny Boże, przez Twoją 

miłość ku św. Józefowi, który z wielką troskliwością 
opiekował się Twoją Najświętszą i ze wszystkich 
Najmilszą Oblubienicą, zlituj się nad nami i nad 
biednymi konającymi. Amen.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu...
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11.  Westchnienie do św. Józefa

Daj nam, święty Józefie, prowadzić czyste życie  
i niech pod Twoją opieką będzie ono zawsze bezpieczne.

12. litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, - Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu, świata Boże,  
Duchu Święty, Boże,  
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 
Święta Maryjo,      módl się za nami. 
Święty Józefie, 
Przesławny potomku Dawida, 
Światło Patriarchów, 
Oblubieńcze Bogurodzicy, 
Przeczysty stróżu Dziewicy, 
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, 
Głowo Najświętszej Rodziny,  
Józefie najsprawiedliwszy,
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Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy, 
Józefie najmężniejszy, 
Józefie najposłuszniejszy, 
Józefie najwierniejszy, 
Zwierciadło cierpliwości, 
Miłośniku ubóstwa, 
Wzorze pracujących, 
Ozdobo życia rodzinnego, 
Opiekunie Dziewic, 
Podporo rodzin, 
Pociecho nieszczęśliwych, 
Nadziejo chorych, 
Patronie umierających, 
Postrachu duchów piekielnych, 
Opiekunie Kościoła Świętego, 
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - 
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - 
wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj 
się nad nami. 
 
K. Ustanowił go panem domu swego. 
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 
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 Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś 

Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki 
Twojego Syna, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na 
Jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna 
czcimy Go na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
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INteNcJe 
POlecaNe ŚW. JóZefOWI PrZeZ 

 Bł. MarIę KarłOWSKą

1. Na podziękowanie św. Józefowi, że był Ojcem, 
Opiekunem od chwili założenia zgromadzenia.

2. Prośba gorąca, aby św. Józef opiekował się do koń-
ca świata Domami naszymi.

3. Św. Józefie, funduj więcej Domów w Polsce.

4. Św. Józefie, daj powołania święte.

5. Św. Józefie, daj ducha Chrystusowego, cnoty za-
konne we wszystkich domach.

6. Św. Józefie, prosimy Cię o szczególne łaski w tym 
roku dla Domów naszych.

7. Św. Józefie, daj ducha pracy i modlitwy.

8. Św. Józefie, daj miłość gorącą do Pana Jezusa i do 
dusz.

9. Św. Józefie, daj nawrócenie każdej duszy i wytrwanie.
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10. Św. Józefie, daj zdrowie duszy i ciała każdej osobie 
w Domu naszym.

11. Św. Józefie, ocal Domy nasze od zagłady, strzeż  
i broń od złych ludzi.

12. Św. Józefie, oddal prześladowania i potwarze od 
Domów naszych.

13. Św. Józefie, błogosław w pracach kościelnych  
i w fabryce.

14. Św. Józefie, zapłać długi nasze.

15. Św. Józefie, daj powołania do Sióstr Magdalen.

16. Św. Józefie, daj urodzaje na ten rok w Domach 
naszych.

17. Św. Józefie, oddal choroby, klęski w gospodar-
stwie.

18. Św. Józefie, daj Siostrom zdrowie duszy i ciała.

19. Św. Józefie, daj milczenie w każdym Domu.

20. Św. Józefie, daj cudowną Opatrzność.
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21. Św. Józefie, daj światło Boże dla każdej Przełożo-
nej.

22. Św. Józefie, wybaw dusze z czyśćca - z naszych 
rodzin, ze Zgromadzenia i Wychowanek na-
szych.

23. Św. Józefie, daj śmierć szczęśliwą dla każdej  
z nas.

24. Św. Józefie, daj łaskę wytrwałości.

25. Św. Józefie, daj pokorę każdej duszy.

26. Św. Józefie, daj zatwierdzenie Zgromadzenia  
u Stolicy św.

27. Św. Józefie, daj dobre spowiedzi katechizmowe we 
wszystkich Domach.

28. Św. Józefie, ochroń nas od pychy, fałszu, obłudy, 
nieszczerości i fałszywej pobożności.

29. Św. Józefie, daj nam miłość do Boga.

30. O ocalenie Domów naszych od zgorszeń.
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Modląc się z bł. Matką Marią Karłowską do 
umiłowanego Patrona, św. Józefa,
prośmy także Opatrzność Bożą 

o kanonizację Matki Marii
oraz o cuda i łaski za jej wstawiennictwem:
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MOdlItWa O łaSKI 
Za WStaWIeNNIctWeM Bł. MarII 

KarłOWSKIeJ 
OraZ O JeJ KaNONIZacJę

Boże, Ojcze nieskończonego miłosierdzia,
Ty w Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej

dałeś Kościołowi przykład wypełnienia do końca 
swego powołania.

Ty dałeś jej wytrwanie w trudnym apostolacie 
miłości miłosiernej 

wobec zbłąkanych dzieci Twoich.
Daj nam za Jej przykładem wiernie i ofiarnie 

wypełniać Twoją wolę 
i przez przyczynę Błogosławionej udziel nam łaski,

o którą Cię pokornie prosimy.
........................................

Pozwól nam też oglądać Jej chwałę – jako Świętej  
w Twoim Kościele. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławiona Mario Pasterko -
módl się za nami!
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SaNKtUarIUM WycISZeNIa 
I NadZIeI

Tuż po beatyfikacji Matki Marii Karłowskiej,  
w dniu 15 czerwca 1997 roku kaplica domu general-
nego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności 
Bożej w Jabłonowie Pomorskim została  ustanowiona 
Diecezjalnym Sanktuarium Błogosławionej Marii 
Karłowskiej. W prezbiterium znajduje się obraz bea-
tyfikacyjny, na którym Matka Maria otoczona owiecz-
kami – symbolem uratowanych dziewcząt, wskazuje 
dłonią w niebo na znak, że stamtąd nadejdzie nam 
pomoc, że nie wszystko stracone, bo tam jest ratunek. 
Pod ołtarzem spoczywają Relikwie Błogosławionej.  
W Jej bliskości licznie przybywający tu pielgrzymi 
odczuwają wyciszenie i nadzieję – nawet wbrew na-
dziei. Tu, zgodnie ze swą obietnicą, Matka Maria 
okazuje się naszą przed i poza grobem Matką-pas-
terką.

Warto zwrócić uwagę, że w Sanktuarium znajduje 
się figura św. Józefa, którą Matka Maria sprowadziła 
dla domu generalnego wprost z Loudres. Jest to więc 
cenna pamiątka po Matce Założycielce.
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Pielgrzymi pozostawiają tutaj swoje prośby o mod-
litwę w różnorodnych intencjach, w sprawach często 
po ludzku beznadziejnych. Kto nie może przyjechać 
do Jabłonowa, poleca swe sprawy wstawiennictwu 
Błogosławionej listem, e-mailem, przez internetową 
skrzynkę intencji lub telefonicznie.

Oto możliwość kontaktu:

SANKTUARIUM  BŁ. M. MARII 
KARŁOWSKIEJ

Wzgórze Bł. Marii Karłowskiej
Jabłonowo - Zamek

87-330 JABŁONOWO POMORSKIE
tel./fax (0.56) 495 70 50 w. 21  
e-mail: m.karlowska_xl@wp.pl 

strona internetowa: www.pasterki.diecezja.torun.pl

W każdy piątek o godz. 7.00 w Sanktuarium 
celebrowana jest Eucharystia w poleconych intencjach 
dziękczynnych i błagalnych. Także w piątki, o godz. 
18.30 odbywa się uroczyste nabożeństwo nieustannej 
nowenny do Błogosławionej Matki Marii, podczas 
którego listy z prośbami o modlitwę oraz księga  
z wpisanymi do niej intencjami spoczywają przy 
Relikwiach Matki Marii. Każdego dnia w południe 
siostry pasterki modlą się również wspólnie  
w powierzonych im intencjach. 
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Opiekunami jabłonowskiego Sanktuarium są

SIOStry PaSterKI 
Od OPatrZNOŚcI BOŻeJ,

duchowe córki bł. Matki Marii Karłowskiej, które przez 
ponad 100 lat swego istnienia nieprzerwanie realizują 
charyzmat przekazany przez Założycielkę i kontynuują 
jej apostolat miłości miłosiernej. Siostry prowadzą 
placówki socjalizacyjne i gimnazjum dla dziewcząt 
niedostosowanych społecznie oraz dla kobiet słabych  
i zagubionych moralnie, a także domy samotnych 
matek, przedszkole i świetlice środowiskowe; posługują 
jako pielęgniarki, katechetki, zakrystianki i organistki; 
wykonują hafty liturgiczne oraz wypiekają komunikanty 
i opłatki wigilijne. Dziełem apostolskim Zgromadzenia 
są także grupy podopiecznych: p.w. św. Michała 
Archanioła i św. Marii Magdaleny. Siostry czynią 
wszystko według hasła Błogosławionej Matki Marii:

aby Bóg był miłowany!

Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr Pasterek 
można znaleźć na stronie internetowej:

www.pasterki.diecezja.torun.pl

Obok domu generalnego sióstr pasterek znajduje się 
dom nowicjatu, gdzie postulantki i nowicjuszki 
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przygotowują się do życia zakonnego i apostolstwa 
właściwego zgromadzeniu. Tutaj także gromadzą się 
dziewczęta na dni skupienia i rekolekcje ewangelizacyjne 
– według planu podanego każdorazowo na stronie 
internetowej zgromadzenia.
 Dziewczęta, które odczuwają głos łaski wzywający 
je do współpracy z Dobrym Pasterzem w szukaniu  
i ratowaniu zagubionych, mogą zgłosić się na adres:

DOM GENERALNY
ZGROMADZENIA SIÓSTR PASTEREK

Wzgórze Bł. Marii Karłowskiej
Jabłonowo – Zamek 19

87-330 JABŁONOWO POMORSKIE
tel./fax 056 495 70 50 w. 21

e-mail: pasterki@diecezja.torun.pl

 Tu również mogą zgłosić się dziewczęta i kobiety, 
które potrzebują pomocy według charyzmatu 
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.

Warto być pasterką,
aby choć jednej duszy dopomóc do zbawienia!

Bł. Matka Maria Karłowska


