
Nowenna 

Na rozpoczęcie każdego dnia zaśpiewać lub wyrecytować Pieśń do bł. ks. Józefa Czempiela - 

Józefie, mocą Twojej ofiary oraz modlitwa. Następnie odczytać fragmenty z listów 

obozowych bł. ks. Czempiela. 

Dzień pierwszy 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

1. Józefie, mocą Twojej ofiary 

wyproś zbawienia wieczny dar. 

Józefie, wolny od nienawiści 

wyproś nadziei niezłomny żar. 

Refren; Błogosławiony nasz Patronie 

na Ziemię Śląską kapłanów ślij – 

Twej powierzamy się obronie – 

rodzinom miłość, a grzesznym łzy. 

2. Józefie, siłą Twej gorliwości 

wyproś zbawienia wiecznego dar, 

Józefie, zdolny do przebaczenia, 

wyproś nadziei niezłomny żar.  

Refren; Błogosławiony nasz Patronie 

na Ziemię Śląską kapłanów ślij – 

Twej powierzamy się obronie – 

rodzinom miłość, a grzesznym łzy. 

3. Józefie, Twą pasterską miłością 

wyproś zbawienia wiecznego dar. 

Józefie, Tyś strażnikiem trzeźwości, 



wyproś nadziei niezłomnej żar.  

Refren; Błogosławiony nasz Patronie 

na Ziemię Śląską kapłanów ślij – 

Twej powierzamy się obronie – 

rodzinom miłość, a grzesznym łzy. 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Łatwo sobie możesz wyobrazić, jak ja, po ośmiomiesięcznym pobycie tutaj, coraz bardziej 

za wami tęsknię. Ale polecam wszystko dobremu Bogu, który mnie dotąd w bezgranicznej 

dobroci  

(z Dachau 15 grudnia 1940) 

"Myślę tutaj dużo o Was, a zwłaszcza o kochanej Matce, która zapewne, najbardziej się o 

mnie martwi. Czy Wy radzicie sobie z Waszymi troskami w tych ciężkich czasach, które 

prędzej czy później miną? Często myślę o moich parafianach, za których nie mogę teraz 

nawet odprawić Mszy św."  

(z Dachau 9 stycznia 1941) 

Módlmy się 

Prosimy Cię, błogosławiony Józefie Czempielu, wspieraj nas, abyśmy z ufnością zanosili 

nasze codzienne troski przed oblicze dobrego Ojca w niebie wierząc, że On ma moc dać nam 

wytrwanie w każdej życiowej sytuacji. Uproś nam łaskę nadziei w chwilach trudnych, w 

chwilach zwątpienia.  
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Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwata Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

. 

Dzień drugi 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

Wierzę, że modląc się za mnie, czynicie to, co jest w największym stopniu właściwe i 

wartościowe. Za to Wam dziękuję i o to Was nadal proszę, gdyż to co przeżywam, jest i 

pozostanie czasem próby, także teraz, gdy się już dużo na lepsze zmieniło.  

(z Dachau 8 sierpnia 1941) 

Módlcie się za mnie, aby dobry Bóg nadal mnie wspomagał.  

(z Dachau 25 stycznia 1942) 

Módlmy się 

Boże, spraw, byśmy za przyczyną błogosławionego Józefa Czempiela, który do końca trwał z 

wiarą na modlitwie, otrzymali łaskę wiary i modlitwy. Błogosławiony Józefie, uproś nam dar 

troski o tych, którzy nie potrafią iść przez życie o własnych siłach, którzy utracili wiarę. I 

uproś nam łaskę nowych powołań kapłańskich. 
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Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwata Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

Dzień trzeci 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Od 22.1.1941r. mamy w obozie w Dachau kaplicę, którą w tym celu specjalnie zbudowano. 

Każdego dnia odbywa się tutaj Msza św., w czasie której my - pozostali kapłani - 

przystępujemy do komunii św.".  

(z Dachau 24 stycznia 1941) 

"(...) jest dla mnie największą pociechą świadomość, że Wy się za mnie modlicie i ofiarujecie 

Msze św."  

(z Dachau 19/22 lutego 1942) 

Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który ukochałeś źródło i szczyt życia chrześcijańskiego - 

Eucharystię, uproś nam łaskę wiary w siłę modlitwy eucharystycznej i wstawiaj się za nami u 

Boga, prosząc o przebaczenie za grzech zaniedbania Mszy św. niedzielnej.  

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 
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Dzień czwarty 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Pozdrów szczególnie Matkę, która chyba najwięcej się o mnie martwi. Powiedzcie Jej, że ja 

dla niej i dla wszystkich, a zwłaszcza dla parafian robię to co mogę. Niech Wam Bóg 

błogosławi".  

(z Mauthausen-Gusen 14 września 1940) 

"Cieszę się bardzo, że moja kochana Matka jest rześka i zdrowa; w czasie każdej Mszy św. tj. 

codziennie myślę o Niej i o Was kochane i dobre dusze, które modlicie się za mnie w 

Chorzowie Batorym lub gdziekolwiek indziej. Tylko tak mogę sobie wyjaśnić, że dobry Bóg 

powiedziałbym, w cudowny sposób mnie prowadzi i ochrania".  

(z Dachau 29 czerwca 1941) 

"Kochanej Matce chciałbym już dzisiaj podziękować za wspaniały podarunek imieninowy, tj. 

za Mszę św. Jak pocieszający jest dla mnie fakt, że mam Matkę, która zawsze z dala myśli o 

swoim synu".  

(z Dachau 6 września 1941) 

"Kochaną Matkę pozdrów najserdeczniej, nie powinna się martwić, a zaufać Bogu, tak jak 

ja".  

(z Dachau 16 listopada 1941) 
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Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który tak bardzo ukochałeś swoją matkę, wstawiaj się za 

nami, byśmy biorąc wzór z twojej synowskiej miłości pogłębiali miłość ku naszym bliźnim. 

Wspieraj matki i ojców, by wychowywali swoje dzieci w wierze w Boga, który jest Miłością.  

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

Dzień piąty 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Cieszymy się, że możemy poświęcić ten miesiąc Matce Boskiej, podczas którego 

odprawiamy codziennie nabożeństwo majowe".  

(z Dachau 3 maja 1941) 

"Módlcie się za mnie, ja także Was Bogu co dzień polecam; szczególnie myślcie o mnie 

podczas pięknego nabożeństwa majowego".  

(z Dachau 1 maja 1942) 

Módlmy się 
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Błogosławiony Józefie Czempielu, Ty do ostatnich dni swojego ziemskiego życia wiedziałeś, 

jak wielka jest siła modlitwy, dopomóż, byśmy z wiarą prosili Boga o wyzwolenie z naszych 

nałogów, zwłaszcza grzechu alkoholizmu i narkomanii.  

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwata Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami 

Dzień szósty 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Pozdrów ode mnie dzieci z parafii, które się mną interesują i powiedz im, że się za nie i za 

wszystkich parafian żarliwie modlę".  

(z Dachau 22 marca 1941) 

"Na koniec proszę serdecznie pozdrowić wszystkie dzieci w parafii, które się o mnie 

dopytują; każdego dnia myślę o nich oraz o Was we Mszy św.".  

(z Dachau 17 maja 1941) 

Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który tak bardzo ukochałeś dzieci, wyproś nam u Pana 

Boga łaskę miłości czystej i dziecięcej. Wstawiaj się za dziećmi, zwłaszcza tymi, które 

pozbawione są miłości i opieki, które są głodne i zaniedbane. Ratuj rodziny zagrożone i chroń 

szkołę od fałszywych wartości.  
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Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwalą Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

Dzień siódmy 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Włoskie topole, które tutaj widzę codziennie, przypominają mi ogród parafialny w 

Chorzowie Batorym".  

(z Dachau 17 maja 1941) 

"Często myślałem też o pięknym ogrodzie wokół probostwa, a zwłaszcza, gdy patrzę tutaj na 

topole włoskie, które są chyba takie duże, jak te w Chorzowie Batorym".  

(z Dachau z 8 sierpnia 1941 r.) 

"W ogrodzie musi być teraz bardzo ładnie. Wracam często myślami do niego".  

(z Dachau 12 lipca 1941) 

Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który wielką miłością darzyłeś dom ojczysty i który tak 

bardzo się o niego troszczyłeś, uproś nam łaskę miłości do naszego domu, do naszych 

bliskich, tych, z którymi żyjemy i dzielimy codzienność. Niech za Twoim wstawiennictwem 
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dom ten będzie dla wszystkich przyjazny. Szczególnie wstawiaj się za bezrobotnymi, by nie 

tracili wiary i nadziei.  

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwata Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

Dzień ósmy 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Z twojego listu wyróżniam dziś jeszcze jedno zdanie: {{Twój wpływ nie był chyba nigdy tak 

błogosławiony jak obecnie}}. Rzeczywiście, obecne życie jest dla mnie szkołą, a specjalne 

znaczenie ma dla mnie Kościół i społeczeństwo, to się jeszcze ukaże w przyszłości, jeżeli Bóg 

tak zechce".  

(z Dachau 25 lipca 1941) 

"Zdobyłem się na przekonanie, że dokonuje się na mnie nic innego jak wola Boża i dlatego 

nie mogę Mu za to nie być dostatecznie wdzięczny. Także mój los w przyszłości zależy 

zupełnie i całkowicie od Niego".  

(z Dachau 17 kwietnia 1942) 

Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który z wdzięcznością przyjmowałeś wolę Boga, dopomóż 

nam trwać w przyjmowaniu Bożej woli i ucz nas miłości nieprzyjaciół naszych. Wstawiaj się 
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u Boga za nami, gdy tracimy siły w walce ze złem. Wspieraj kapłanów, by tak jak Ty umieli 

prowadzić ludzi do Boga.  

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwata Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami. 

Dzień dziewiąty 

Pieśń do błogosławionego ks. Józefa Czempiela 

Modlitwa 

Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i 

męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem 

Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o 

najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego 

niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w 

dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami. 

"Oby Bóg obdarzył mnie wytrwałością. o którą prosicie dla mnie w modlitwach".  

(z Dachau 20 kwietnia 1941) 

"Jak chętnie chciałbym z Wami w czasie wigilii pośpiewać kolędy, w moim ukochanym 

kościele parafialnym odprawić Mszę św., a moim kochanym parafianom udzielić 

błogosławieństwa w czasie bożonarodzeniowej kolędy. Ale Bóg postanowił inaczej, niech się 

stanie Jego wola".  

(z Dachau 13 grudnia 1941) 

Módlmy się 

Błogosławiony Józefie Czempielu, który poznałeś smak nieugaszonej tęsknoty, wypraszaj siłę 

dla tęskniących i samotnych, dla tych którzy żyją w oddaleniu od swoich bliskich, aby 

znaleźli ukojenie w Bogu.  
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Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... oraz Błogosławiony Józefie Czempielu, módl się 

za nami 

Modlitwa 

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 jakim przyjął cierpienie i śmierć męczeńską w duchu 

ofiary. Spraw, prosimy Cię Boże, niech jego przykład i modlitwa przyczyniają się do naszego 

postępu w wierze, nadziei i miłości. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.  

 


