MELDŽIAMĖS
Į ŠVENTĄJĮ JUOZAPĄ

Šventasis Juozapai,
tu iš tikrųjų esi išrinktas

Tegul šiandien tave, šv. Juozapai, šlovina angelų
būriai.
Tau teskamba choru mūsų linksmybių giesmė.
Tu iš tikrųjų esi išrinktas, juk dangaus ir žemės
Dievas patikėjo tau Sūnų ir Motiną.
Iš kovo 19-osios mišparų himno
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Šv. Juozapo litanija

Dievo Avinėli,
kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli,
kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli,
kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
Ir visų savo turtų valdytoju!
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Melski už mus!
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Melski už mus!

Šventoji Marija,
Šventasis Juozapai,
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Drovusis Švenčiausiosios Mergelės
Marijos saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,

Pasigailėk
mūsų!

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve,
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Juozapai kantrusis,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugotojau,
Šeimų stiprybe,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau,

Melskimės.
Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai
šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai
sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją,
o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir
viešpatauji per amžius. Amen.
Malda šv. Juozapui
Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI,
kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo
švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu
prašome, kad tu mus globotum. Dėl tos skaisčios
meilės, kuri tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo
Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo
glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk
į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo
Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir
užtarimu. Rūpestingasis Šventosios šeimos sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones mylimasis Tėve,
padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis gelbėtojau stiprink mus kovoje su tamsos
galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
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iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink
šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo
visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume
šventai gyventi Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę. Amen.
Devyndienis šv. Juozapui
GARBINGASIS ŠVENTASIS JUOZAPAI,
tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo
globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise
išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir
mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten,
kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija.
Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo
užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes tad
šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos sužadėtini. Tą
švelnią meilę, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų
ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk
mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti.
Amen.
Jėzau, Marija, Juozapai!
Jums atiduodu savo širdį!
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Melskimės. Šventasis Juozapai, tu buvai
išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai
globojai tau pavestą dieviškąjį Vaikelį. Vardan tos
tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir
mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume
tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš
Dievo rankų vargus ir pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. Amen.
Kalbame: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“,
„Garbė Dievui Tėvui“.
Amžiais nėra girdėta
(Momorare į šventąjį Juozapą)
Šventasis Juozapai, tyriausiasis Švč. Mergelės
Marijos sužadėtini, mano malonusis saugotojau!
Atsimink, jog amžiais nėra girdėta, kad būtum
palikęs nepaguostą bent vieną, kas šaukėsi tavo
paramos, maldavo tavo pagalbos. Šitokio pasitikėjimo kupinas ir aš skubu pas tave ir iš visos širdies atsiduodu tau. Išganytojo globėjau, nepaniekink mano prašymų, bet maloningai juos išgirsk.
Amen.
Popiežius Pijus IX
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Pasiaukojimas šventajam Juozapui
Šv. Juozapai, visiškai tau atsiduodu. Būk
mano tėvas ir globėjas, mano vadovas kelyje į amžinąją laimę. Išmelsk man didžiai tyrą širdį ir gilų
dvasinio gyvenimo troškimą. Padėk man sekti tavo
pavyzdžiu ir duok, kad visus savo darbus atlikčiau
didesnei Dievo garbei, kad kaip ir tu visada būčiau
vienybėje su dieviškąja Jėzaus ir Nekalčiausiąja
Marijos Širdimi. Amen.
Popiežius Leonas XIII
Prašymai į Šventąjį Juozapą
Šventasis Juozapai, tu buvai Dievo išrinktas
garbingu Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu ir
dieviškojo Vaikelio maitintoju. Tu ištikimai atlikai
savo pareigą ir per Dievo malonę tapai krikščionių
globėju ir tėvu.
Pilni pasitikėjimo, mes meldžiame tave: padėk mums pažinti Dievo valią, kad ją įvykdytume.
Padėk mums didinti Dievo garbę, tarnaujant meilėje. Ateik mums į pagalbą vertai sudarant krikščionišką šeimą. Amen.
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Visuose varguose ir reikaluose
Šventasis Juozapai, tavo galioje visi mūsų
vargai ir reikalai. Tu gali padaryti tai, kas atrodo
neįmanoma. Juk mes esame tavo vaikai! Pažvelk su
tėviška meile į visus mūsų poreikius.
Pagal šv. Pranciškų Salezietį

Malda į šv. Juozapą
ypatinguose reikaluose
Šv. Juozapai, visiškai pasitikėdamas kreipiuosi į tave šiuo svarbiu savo reikalu. Tu ypatingai
globoji krikščioniškąsias šeimas, todėl sudedu savo
prašymą į tavo rankas, kad tu jį nuneštum mūsų
Viešpačiui ir Išganytojui ir paremtum jį savo galingu
užtarimu. Jėzus, kuriuo tu kitados taip meiliai
rūpinaisi žemėje, tikrai išpildys kiekvieną tavo pageidavimą.
Esu tikras, kad tau, mielasis šv. Juozapai,
tarpininkaujant, mano prašymas bus išklausytas, jei
tai bus didesnei Dievo garbei ir mano tikrajai laimei.
Amen.
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Šv. Juozapo rožinis už gyvybę
Per šv. Juozapo, Visuotinės Bažnyčios globėjo, piktųjų dvasių baimės, Gyvybės gynėjo užtarimą mes būsime apsaugoti nuo jėgų, kovojančių prieš gyvybę, puolimo, kuris šiomis dienomis žemėje pasireiškia ypač stipriai per pastangas palaikyti abortus, vaikų žudymą ir eutanaziją.
„Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per
mane“ (Jn 14, 6).
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų Gyvenimą,
kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).
Ši malda sudaryta pagal rožinio pavyzdį. Maldos
metu medituojamos 5 paslaptys.
Pradžia
Padarome kryžiaus, mūsų stiprybės šaltinio,
ženklą.
Po to sukalbame „Tikiu Dievą Tėvą“, „Tėve
mūsų“, „Sveika Marija“ ir „Garbė Dievui Tėvui“.
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Paslaptys
I. Juozapas ryžtasi apsaugoti Mariją nuo žydų, kurie
būtų ją užmušę akmenimis.
II. Juozapas nutaria apsaugoti Kūdikėlį Jėzų, paklusdamas paraginimui bėgti į Egiptą.
III. Juozapas, būdamas Jėzui vyro pavyzdžiu, moko
jaunąjį Jėzų amato ir rūpinasi Juo.
IV. Juozapas priima pašaukimą į skaistybę ir pasilieka jam ištikimas visą savo gyvenimą.
V. Juozapas patiria laimingą, ramią mirtį.
Prie didžiųjų karoliukų melskimės:
„Šventasis Juozapai, parodęs nuolankaus ir
džiugaus klusnumo Dievui pavyzdį, melski, kad
tamsos galybės, sukilusios žemėje prieš gyvybę, būtų
sustabdytos; ir per tavo užtarimą žemė būtų apipilta
mūsų Viešpaties ir tavo augintinio Jėzaus Kristaus
Meilės malone. Amen.“
Prie mažųjų karoliukų melskimės:
„Šventasis Juozapai, Jėzaus, kuris yra Kelias,
Tiesa ir Gyvenimas, gynėjau, melski už mus, kad
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sektume šiuo Keliu, mylėtume šią Tiesą ir gyventume šiuo Gyvenimu. Amen.“
Po kiekvienos dešimties melskimės:
„Garbė Dievui, visos gyvybės Viešpačiui.“
Po visų penkių paslapčių melskimės:
„Šventasis Juozapai, skaisčiausias Dievo Motinos Marijos sužadėtini, tu esi ypatingai artimas
Jėzui, todėl melski už mus, kad mes būtume išlaisvinti iš visko, kas mus skiria nuo Gyvenimo –
Jėzaus. Ypač užtark prieš abortų, vaikų žudymo,
eutanazijos ir savižudybių rykštę. Melski už žmones,
kurie pradėjo gyvybę jos nelaukdami, ypatingai už
paauglius, kad jie turėtų stiprybės sekti tavo
pavyzdžiu. Amen.“
„Ši malda, kalbama pagal rožinio pavyzdį,
galėtų tapti gyvu ir veiksmingu pamaldumu. Ji yra
teologiškai neklaidinga ir aš neprieštarauju, jog šis
pamaldumas būtų skleidžiamas.“
Albert Ottenveilar
Scoubenville vyskupas
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„Aš esu įsitikinęs, kad Bažnyčia, apmąstydama
Marijos sužadėtinio dalyvavimą dieviškoje paslaptyje,
savo kelionėje į ateitį su visa žmonija įstengs vėl naujai
atrasti, kas ji yra atpirkimo plane, kuris yra pagrįstas
įsikūnijimo paslaptimi.“
Jonas Paulius II
„Atpirkėjo Sargas”. 2 str
Šv. Juozapo rožinis
paguodžia ir teikia palaimą
Sunkiuose reikaluose kalbėkite jį devynias
dienas iš eilės! Jis kalbamas kaip paprastas rožinis,
tiktai paslaptys skamba šitaip:
1. Jėzau, kuris išrinkai šv. Juozapą skaisčiausiosios Mergelės Marijos sužadėtiniu.
2. Jėzau, kuris mylėjai šv. Juozapą, savo
maitintoją.
3. Jėzau, kuris buvai paklusnus šventajam
Juozapui.
4. Jėzau, kuris meldeisi ir dirbai su šv.
Juozapu.
5. Jėzau, kuris paskyrei šventąjį Juozapą
Bažnyčios globėju.
12

Esu tavo vaikas
Šv. Juozapai, visiškai pasitikėdamas
pavedu tavo globai
džiaugsmą ir skausmą bei turtą,
savo kūną ir sielą.
Pasigailėk ir priimk mane į savo glėbį,
kuriame ilsėjosi dieviškasis Kūdikėlis.
Vaikų rožančius šv. Juozapo garbei
Kadangi vaikams (nuo ketverių iki aštuonerių metų amžiaus) šv. Juozapo rožinis yra per
sunkus, suformulavome tokias paslaptis:
1. Šv. Juozapai, melski už mus.
2. Šv. Juozapai, globok mus.
3. Šv. Juozapai, melski su mumis.
4. Šv. Juozapai, laimink mus.
5. Šv. Juozapai, gelbėk mus.
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Už kovojančią Bažnyčią
Meilusis šv. Juozapai, galingasis Bažnyčios
saugotojau, pažvelk į didelį Kristaus sužadėtinės,
mūsų persekiojamos Bažnyčios, suspaudimą ir
didžiulį daugybės sielų vargą.
Ateik joms į pagalbą su Jėzumi ir Marija, su
šventaisiais angelais ir visais šventaisiais, uždek
tikinčiųjų širdis Šventosios Dvasios liepsna, kad jie
atvirai išpažintų ir aukotųsi Dievo garbei. Amen.
Rožančius į šv. Juozapą už kunigus
Šventasis Juozapas yra mūsų šventosios
Bažnyčios globėjas, šį rožinį ypač dera kalbėti už mūsų
kunigus.
Pirmoji paslaptis:
Šventasis Juozapai, didysis užtarėjau pas
dieviškąją Švč. Jėzaus Širdį, melski už mus!
Antroji paslaptis:
Šv. tėve Juozapai, didžių dieviškų paslapčių
saugotojau, atskleisk jas mums ir kunigams!
Trečioji paslaptis:
Šv. Juozapai, paklusnumo ir nuolankumo
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pavyzdy, padėk tvarkyti mūsų dvasinį ir išorinį
gyvenimą!
Ketvirtoji paslaptis:
Šventasis tėve Juozapai, Bažnyčios saugotojau, padėk mums ir kunigams ir išgelbėk mus iš
visų pavojų!
Penktoji paslaptis:
Šventasis tėve Juozapai, globok mus mirtyje ir
išgelbėk iš visų vargų ir suspaudimų!
Malda prašant laimingos mirties valandos
Šv. Juozapai, mirštančiųjų globėjau, būk su
mumis paskutinę mūsų valandą! Kai mūsų siela
turės atsisveikinti su šiuo pasauliu, išmelsk mums su
savo brangiausiąja sužadėtine, mūsų maloningąja
Motina Marija, jos dieviškojo Sūnaus malonę, kad
mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir
karšta meile, įveiktume piktojo priešo puolimus ir
aprūpinti Bažnyčios Sakramentais, atiduotume savo
sielą į dangiškojo Tėvo rankas. Amen.
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Prašant laimingos mirties valandos
Šventasis Juozapai, tu atidavei savo sielą
Dievui ant Marijos ir Išganytojo rankų. Vardan
Jėzaus ir Marijos mes prašome tave palaimingos
mirties valandos sau ir N. N., už kurį (kurią) meldžiame tave. Amen.

16 Giesmės

Pas Juozapą eikit
PAS JUOZAPĄ EIKIT, varguolių globėją,
jis rūpestį tildo, jis gydo skausmus.
Širdis jo liepsnoja, jo meilė stiprėja,
karštai jo maldaukit, gynėju jums bus.

Padėkite visiems mirštantiems!
Kas rytą vakarą patariama kalbėti maldelę:
„Šv. Juozapai, Jėzaus Kristaus maitintojau ir
teisusis Švč. Mergelės Marijos sužadėtini, melski už
mus visus šios dienos, šios nakties mirštančiuosius.
Būkime tikri, kad savo mirties valandą nebūsime pamiršti! Žinokime: daugybė mirštančiųjų
kasdien laukia mūsų pagalbos! Melskimės už juos.
Aukokime už juos!

2. Jis Angelus Dievo pranoksta galybe,
nes skirtas brangiausias jam turtas globot.
Jei kryžius sunkus tau, jis lengvins sunkybę,
prie jo ir Marija beskubinas stot.
3. Štai Juozap‘s, Marija, jų viduryje,
pats Jėzus Vaikelis, – koks vaizdas puikus!
Ko prašo iš Jėzaus, jis viską įgyja,
nes Juozapo žodis toks meilus, švelnus.
4. Gyveno jis Jėzui, Jo globė jaunystę
ir meile jis supo Jo jaunus metus:
dabar jis laimingą Jo daro draugystę
ir dangiškus teikia jam Jėzaus turtus.
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Giesmė šv. Juozapui
MARIJOS IR JĖZAUS GLOBĖJAU brangus,
o Juozapai, šaukias tavęs štai žmogus.
Nelaimės mus spaudžia, dejuojam varguos, –
globok iš dangaus mus, užtark ir paguosk!
2. Palaimintas tėve tu darbo žmonių,
išmelsk mums iš Dievo gausių dovanų.
Tu Jėzų turėjai prie savęs arti, –
mus stiprink, kad būtum dorybėj tvirti.
3. Tu Jėzaus Bažnyčios globėjas esi,
todėl tavęs prašo krikščionys visi:
išmelski palaimos tu darbui žmogaus,
nuvesk mus pas Jėzų į laimę dangaus.

2. O Juozapai, jautrus, meilingas,
maloniai žvelk į mus silpnus,
užtarimu tu taip galingas,
globok gausia palaima mus.
3. Kadais tau skausmas širdį vėrė,
kai Jėzų neturte matei,
ir rūpestis tau galvą svėrė,
kai Jo kančias tu nujautei.
4. Bet tu tikėjimu galingas,
kai Dievo valią pažinai,
nužeminta širdim džiaugsmingai
lėmimą Dievo sutikai.

Garbės vainikas

5. Dabar taip viskas pakitėjo:
dirbtuvės jau nėra ankštos.
Dangaus platybėj sužibėjo
namai tau laimės amžinos.

GARBĖS VAINIKAS tau nupintas
iš meilės, vargo ir darbų,
jis blizga rankų padabintas
paties Karaliaus angelų.

6. Dabar už tą ištikimumą
pats Jėzus džiugina tave,
suteikia savo turtingumą
ir skiria būt su Juo drauge.
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Prie tavęs, Juozapai
(Vaikų giesmė)
PRIE TAVĘS JUOZAPAI mielas,
ateinam tavo vaikai;
mes nešam tau savo sielas
ir duodam garbę droviai.

3. Vaikelius Jėzus mylėjo
ir glaudė juos meilingai,
bičiuliu Jėzų turėjo
širdim nekalti vaikai.
Prieg.: Globoki mūs jaunus metus...

Prieg.: Globoki mūs jaunus metus,
gink mus silpnus,
jaunus, menkus,
pasaulis kad neliestų mūs.
Mylėjai Jėzaus mažystę,
globojai jaunus metus:
globok ir mūsų jaunystę,
būk tėvu ir saugok mus.
2. Motulės reikia gailingos,
kai pikta šalna mus lies;
vesk prie Marijos meilingos,
prie mūs Motinos širdies.
Prieg.: Globoki mūs jaunus metus...
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