Litania do bł. Józefa Czempiel
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Św. Maryjo

módl się za nami

Bł. Józefie Czempiel

módl się za nami

Orędowniku rodzin zagrożonych
Apostole Trzeźwości
Opiekunie ubogich i sierot
Naśladowco Krzyża Chrystusowego
Wierny sługo Chrystusa
Wzorze umartwienia
Obrońco ludzkiej godności
Przykładzie pokory
Wzorze miłości bliźniego
Wzorze wstrzemięźliwości
Żarliwy czcicielu Jezusa Eucharystycznego
Podporo rodzin
Wierny sługo Maryi
Wzorze żarliwej wiary
Niestrudzony w posłudze bliźnim
Przykładzie poszanowania rodziców
Świadku Ewangelii
Przykładzie pracowitości
Przewodniku w drodze do świętości

Apostole odnowy moralnej
Wzorze wierności łasce kapłaństwa
Orędowniku naszych próśb u Boga
Przez zasługi Błogosławionego Józefa

prosimy Cię Panie

O wytrwanie w wierze
O wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
O wytrwanie w trzeźwości
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
By nasze rodziny były silne Bogiem
By w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O pocieszenie w chwilach smutku
O wrażliwość sumienia
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.
Módlmy się
Panie i Boże nasz, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i męczeństwa sługę
Twojego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, bądź uwielbiony za dar jego wiary i
miłości, za jego ufność w potęgę modlitwy, za kapłańską gorliwość, za
umiłowanie ludzi i ziemi ojczystej. Bądź uwielbiony za to, że z Twoim słowem
miłosierdzia i pojednania niestrudzenie przekraczał wszelkie granice ludzkich
podziałów, aby wszyscy stanowili jedno w chwaleniu Ciebie, a zwłaszcza biedni
i opuszczeni. Bądź uwielbiony za dar męstwa, z jaką przyjął cierpienie i śmierć
męczeńską w duchu ofiary. Spraw prosimy Cię, Boże, niech Jego przykład i
modlitwa przyczynią się do naszego postępu w wierze, nadziei i miłości. Przez
Jezusa Chrystusa, naszego pana. Amen.

