
Ojciec Marie-Joseph, Aloyse Gerber 

urodzony w 1907 roku w Eckbolsheim koło 

Strasbourga, wstępuje do zakonu Kapucynów w 1924 

roku i przyjmuje imię brata Maria-Józef, w 1930 

składa śluby wieczyste, a w 1932 święcenia 

kapłańskie.  

Posłany do klasztoru w Bitche pociąga za sobą 

młodzież, rodziny i kapłanów, w których zaszczepia 

radość Ewangelii, miłość do Chrystusa i Kościoła, 

proponując im Trzeci Zakon jako drogę do świętości.  

Czuły na znaki czasów i nauczanie Kościoła wzywa 

świeckich, by byli solą ziemi i światłem świata, 

angażując ich w liczne akcje misyjne, w promowaniu 

rodziny i powołań do kapłaństwa oraz różnych form 

posługi zakonnej.  

Jego ostanie słowa wypowiedziane 27 lipca 1993 roku 

to: "Boża Opatrzność...." 

 

Więcej informacji o O. Marie-Joseph 

www.peremariejoseph.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ojciec Marie-Joseph, 

27.02.1907 - 27.07.1993 



Panie Jezu,  

Ty wiesz wszystko, Ty dobrze wiesz, że moje serce i serce 

każdego z Twoich dzieci tutaj obecnych, chcą Ciebie 

kochać! Spójrz na naszą szczerą wolę ! Udziel nam łaski, 

byśmy zapłonęli Twoją miłością! Najświętsze Serce Jezusa, 

rozpal nasze serca w ogniu Twojej miłości ! 

Maryjo, Matko pięknej miłości ! 

Oczyść nas, oczyść nasze dusze, oczyść nasze serca, 

obdarz duchem męstwa, umocnij w nas świętą gorliwość 

w wierze, w pokorze, w ufności, w naszym jednoczeniu się 

z Jezusem, Twoim Boskim Synem ! 

Jesteś tak bardzo szczęśliwa, gdy Twoje dzieci kochają 

Twojego Syna ! Jesteś szczęśliwa, bo On jest godzien 

naszej całkowitej i bezgranicznej miłości, szczęśliwa także 

dlatego, bo my, Twoje dzieci, możemy być szczęśliwi tylko 

w tej miłości.  

Maryjo, moja Matko, ufam, że uchronisz mnie od złego i 

od oddalenia się od Jezusa, i że rozpalisz prawdziwą 

miłość w moim sercu. Obdarz mnie gorliwością na wzór: 

św. Klary, św. Teresy, św. Franciszka, na wzór samego 

Jezusa.  

 

Ojciec Marie-Joseph, 11 listopada 1986 roku.  

 

 

Modlitwa o beatyfikacje sługi Bożego ojca Marie - Joseph.  

Boże nieskończony w dobroci,  

wielu ludziom dałeś, jako ojca, jednego z synów św. Franciszka 
z Asyżu, ojca Marie-Joseph. Z sercem gorliwym i 
przepełnionym miłosierdziem usiłował każdego prowadzić 
drogą nadziei i miłości, a ci którzy go spotkali, mogli 
doświadczyć obfitości Twojego czułego miłosierdzia.  

Jego miłość do Chrystusa i Maryi Matki Bożej, posługa 
Kościołowi w życiu zakonnym Ojców Kapucynów, apostolski 
charyzmat w Trzecim Zakonie Franciszkanów, uczyniły go 
wzorem apostolstwa dla naszych czasów.  

Jeśli taka jest Twoja wola, pozwól, by Kościół uznał jego 
świętość. Obdarz nas tym przywilejem i łaską (wymieniamy 
naszą prośbę), o które przez orędownictwo ojca Marie-Joseph 
prosimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. 
Amen.  

Ojcze nasz, trzy razy Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu.... 

Za zgodą bpa Jean-Christophe Lagleize biskupa Metzu, 20/12/2017. 

 

Prosimy o przesyłanie informacji o otrzymanych łaskach na adres 
wice-postulatora : 

P. André Ménard, Fraternité des capucins,  

32 rue Boissonade, 75014 Paris 

causepmj@gmail.com 
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