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Porządek nowenny:

1. Znak Krzyża Świętego
2. Hymn o świętym Józefie
3. Modlitwa na dany dzień nowenny
4. Litania do świętego Józefa z Kupertynu 

Hymn o świętym Józefie
(przeznaczony na 1., 4. i 7. dzień nowenny)

Józefie, synu przesławny Franciszka,
Ku Twojej chwale płynie pieśń na tej ziemi:
Oto nabyłeś królestwo niebieskie,
Płacąc cnotami.

Nie majętnością, ale żywą wiarą
Rodzice Twoi znakomici byli,
Nie dla świata, tylko dla Chrystusa 
Ciebie zrodzili.

W kwiecie młodości chorobą podcięty
Prawie stanąłeś nad brzegiem mogiły, 
Ale cudownie Najświętsza Dziewica
Wraca Ci siły.
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Pragnąc samemu Jezusowi służyć 
Do braci mniejszych wpraszasz się wspólnoty.
By wśród nich wkrótce przedziwnie zajaśnieć 
Blaskami cnoty.

Kiedy sprawujesz Najświętszą Ofiarę, 
Zdajesz się nie czuć już ciężaru ciała, 
Boskim porywem uniesiony w górę 
Miłością pałasz. 

Stwórco wszechświata, wraz z Odkupicielem
I Ty, co dobrem darzysz lud ubogi, 
Obyśmy mogli dla zasług Józefa
Wejść w niebios progi. Amen.

Hymn o świętym Józefie
(przeznaczony na 2., 5. i 8. dzień nowenny)

O Józefie, Ty odpędzasz
Przez Jezusa Imię święte
Piekieł moce, mroki duszy,
I ciał słabych boleść leczysz.

Kraj nasz weź pod swą opiekę,
Oddal nędzę, głód zarazę,
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Wyzwól od szatańskich sideł,
Strzeż przed błędem, gdy nas zwodzi.

Uśmierz grozę morskiej fali,
Chroń od zniszczeń w czasie burzy,
Ziemia niech swój owoc wyda,
Daj rolnikom bujne plony.

Broń czystości w duszach naszych,
W sercach rozpal miłość Bożą,
Daj nam dążyć z całej siły
Tam, gdzie Bóg jest wiecznym szczęściem.

Spraw to, Trójco Przenajświętsza,
By moc Twoja w nas mieszkała,
Daj z Józefa brać wzór cnoty,
I wytrwać w drodze do Ciebie. Amen.

Hymn o świętym Józefie
(przeznaczony na 3., 6. i 9. dzień nowenny)

Chlubo nasza, o Józefie, 
Witaj, Tobą szczycą się:
Bracia Mniejsi, kraj ojczysty  
I rodzinne miasto Twe,
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Blaskiem bowiem Twej świętości, 
Na zawsze okryłeś je.

Mękę Ukrzyżowanego
Nosisz zawsze w sercu swym,
Ciało aż do krwi biczujesz,
By współcierpieć z Panem Twym,
Surową pokutę płacisz 
Za każdą najmniejszą z win.

Wiele sobie wciąż odmawiasz: 
Nie chcesz spoczynku ni snu
I pokarmu sobie skąpisz,
Ściśle poszcząc dzień po dniu,
By w karności ciało trzymać
Wszystkiego zabraniasz mu.

Za to tyle znasz słodyczy, 
Wiele szczęścia serce ma.
Gdy nad Tobą się pochyla 
Najświętszej Dziewicy twarz,
Jak ptak chronisz się bezbronny
Pod Jej opiekuńczy płaszcz.

Dziś, gdy w niebieskiej Ojczyźnie
Cieszysz się z nagrody swej,
Wejrzyj na walczących braci 
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I staranie o nich miej;
Gdy do Ciebie modły wznoszą, 
Ty im pomoc zesłać chciej.

Trójco Przebłogosławiona,
Łaską swą umacniaj nas,
Byśmy za wzorem Józefa 
Strzegli się najmniejszych skaz
I wraz z nim królestwo Twoje
Posiedli na wieczny czas. Amen.

DZIEŃ I

Przez prawie siedem lat Józef cierpiał na 
straszliwą chorobę, którą biografowie nazy-

wają gangreną lub wrzodem. Owa najbardziej 
odrażająca choroba ze wszystkich chorób obiera 
dolne partie jego ciała, powodując gnicie, któremu 
towarzyszył nieznośny ból i fetor. Chorobie Józefa 
towarzyszyły także operacje, które jednak nic 
nie dały. Dopiero po namaszczeniu chorego ciała 
oliwą z lampki, która paliła się przed Madonną 
della Grotella, nastąpiło cudowne uzdrowienie.




