
 

St. Joseph’s Seven Joys 

Pope Francis has announced that this year 

(from December 8, 2020 to December 8, 

2021) will be the Year of St. Joseph. The 

Holy Father explained why he made this 

decree in his Apostolic Letter PATRIS 

CORDE. 

“Now, one hundred and fifty years after his 

proclamation as Patron of the Catholic 

Church by Blessed Pius IX (8 December 

1870), I would like to share some personal 

reflections on this extraordinary figure, so 

close to our own human experience. For, as 

Jesus says, “out of the abundance of the heart 

the mouth speaks” (Mt 12:34). My desire to 

do so increased during these months of 

pandemic, when we experienced, amid the 

crisis, how “our lives are woven together and 

sustained by ordinary people, people often 

overlooked. People who do not appear in 

newspaper and magazine headlines, or on the 

latest television show, yet in these very days 

are surely shaping the decisive events of our 

history. Doctors, nurses, storekeepers and 

supermarket workers, cleaning personnel, 

caregivers, transport workers, men and 

women working to provide essential services 

and public safety, volunteers, priests, men and 

women religious, and so very many others. 

They understood that no one is saved alone… 

How many people daily exercise patience and 

offer hope, taking care to spread not panic, 

but shared responsibility. How many fathers, 

mothers, grandparents and teachers are 

showing our children, in small everyday 

ways, how to accept and deal with a crisis by 

adjusting their routines, looking ahead and 

encouraging the practice of prayer. How 

many are praying, making sacrifices and 

interceding for the good of all”.[6] Each of us 

can discover in Joseph – the man who goes 

unnoticed, a daily, discreet and hidden 

presence – an intercessor, a support and a 
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“Giờ đây, một trăm năm mươi năm sau khi 

Chân phước Piô IX công bố Thánh Giuse là 

Bổn mạng Hội Thánh (ngày 8 tháng 12 năm 

1870), tôi muốn chia sẻ một vài suy tư cá nhân 

về dung mạo phi thường này, thật gần gũi với 

kinh nghiệm của con người chúng ta. Vì, như 

Chúa Giêsu đã nói, “lòng đầy miệng mới nói 

ra” (Mt 12,34). Mong muốn ấy của tôi càng 

thêm mãnh liệt trong những tháng đại dịch 

này, khi chúng ta cảm nghiệm, giữa cuộc 

khủng hoảng, rằng “cuộc sống của chúng ta 

được đan dệt với nhau và được nâng đỡ nhờ 

những con người bình thường - những người 

thường bị quên lãng, - họ không xuất hiện trên 

báo chí, hay trong những chương trình truyền 

hình mới nhất, nhưng ngay trong những ngày 

này, chắc chắn họ đang làm nên những biến cố 

quan trọng của lịch sử chúng ta. Các bác sĩ, y 

tá, các chủ cửa hiệu và nhân viên siêu thị, nhân 

viên vệ sinh, người chăm sóc người già và bệnh 

nhân, công nhân vận chuyển, những người 

cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh công 

cộng, các tình nguyện viên, các linh mục, nam 

nữ tu sĩ, và rất nhiều người khác. Họ hiểu rằng 

không ai được cứu một mình... Có biết bao 

người hằng ngày vẫn kiên nhẫn gieo niềm hy 

vọng, lo sao để không gieo rắc hoảng loạn 

nhưng gieo vãi tinh thần đồng trách nhiệm. Có 

biết bao người cha, người mẹ, ông bà, thầy cô, 

chỉ cho con cái chúng ta – qua những cách thức 

nhỏ bé hằng ngày – cách thức đón nhận và 

đương đầu với khủng hoảng, bằng cách điều 

chỉnh các thói quen, ngước mắt lên cao và 

khích lệ cầu nguyện. Có biết bao người cầu 

nguyện, dâng những hy sinh và chuyển cầu cho 

thiện ích của tất cả mọi người”.[6] Mỗi người 
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guide in times of trouble. Saint Joseph 

reminds us that those who appear hidden or in 

the shadows can play an incomparable role in 

the history of salvation. A word of 

recognition and of gratitude is due to them 

all.” 

 

 

Meditating on the 7 Joys of St. Joseph is a 

powerful devotion during this Year of St. 

Joseph.  

The 7 Joys of St. Joseph 

1. The Angel’s Message Of Joy  

“As he considered this, an angel of the Lord 

appeared to him in a dream. ‘Joseph, son of 

David,’ the angel said, ‘do not be afraid to 

take Mary as your wife. For the child within 

her was conceived by the Holy Spirit.” – 

Matthew 1:20 

2. The Savior’s Birth  

“But the angel said to them, “Do not be 

afraid. I bring you good news that will cause 

great joy for all the people. Today in the town 

of David a Savior has been born to you; he is 

the Messiah, the Lord.” – Luke 2:10-11 

 

 

3. Having The Honor Of Naming Jesus  

“…but kept her a virgin until she gave birth to 

a Son; and he called His name Jesus.” – 

Matthew 1:25 

4. Knowing The Effects Of Jesus’ 

Redemptive Work  

“She came along just as Simeon was talking 

with Mary and Joseph, and she began praising 

chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh 

Giuse –  một người chẳng được để ý – vẫn hiện 

diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu 

thay nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng 

ta khi gặp khó khăn. Thánh Giuse nhắc nhở 

chúng ta rằng những ai ẩn mình hay sống trong 

bóng tối có thể đóng một vai trò không thể sánh 

được trong lịch sử cứu độ. Tất cả những người 

ấy đều đáng được nhìn nhận và biết ơn.” 

(TGP Sài Gòn) 

 

Suy niệm về 7 Sự Vui của Thánh Giuse là 

cách sùng kính mạnh mẽ trong Năm Thánh 

Giuse này. 
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1. Thông điệp Niềm vui của Thiên Thần  

 

“Ông đang toan tính như vậy, thì kià sứ thần 

Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: ‘Này 

ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà 

Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là 

do quyền năng Chúa Thánh Thần’” – Mátthêu 

1: 20 

 

2. Sự ra đời của Đấng Cứu Thế  

 

“Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ.  

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng 

đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô 

Đức Chúa.” - Luca 2: 10-11 

 

3. Được Vinh Dự Đặt Tên Chúa Giêsu 

 

 “… Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà 

sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là 

Giêsu.” – Mát-thêu 1:25 

 

4. Biết Tác Dụng Công Việc Cứu Chuộc 

của Chúa Giêsu 

 

“Cũng vào lúc ấy, bà An-na (nữ ngôn sứ tên 

là An-na, Luca 2: 36*) tiến lại gần bên, cảm 



God. She talked about the child to everyone 

who had been waiting expectantly for God to 

rescue Jerusalem.” – Luke 2: 38 

5. The Idols Of Egypt Fell At Jesus’ Feet  

 

“A prophecy against Egypt: See, 

the Lord rides on a swift cloud and is coming 

to Egypt. The idols of Egypt tremble before 

him and the hearts of the Egyptians melt with 

fear.” – Isaiah 19:1 

6. Holy Life With Jesus and Mary  

 

“When Joseph and Mary had done everything 

required by the Law of the Lord, they 

returned to Galilee to their own town of 

Nazareth.” – Luke 2: 39 

7. Finding Jesus After Three Days  

“After three days they found him in the 

temple courts, sitting among the teachers, 

listening to them and asking them questions.” 

– Luke 2: 46 

Le manuel de dévotion:  

Les Gloires de l’Église catholique 
 

tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết 

những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa 

cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.” - Luca 2:  38 

 

5. Thần tượng Ai Cập Sụp lại dưới chân 

Chúa Giêsu 

 

“Lời sấm hạch tội Ai-cập: Này, Đức Chúa 

ngự trên đám mây bay, Người đến Ai-cập. 

Các tà thần Ai-cập rúng động trước nhan 

Người, và tự đáy lòng Ai-cập rụng rời kinh 

khiếp.” - I-sai-a 19: 1 

 

6. Cuộc Sống Thánh Thiện Với Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria 

 

“Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như 

Luật Chuá truyền, thì trở về nơi cư ngụ là 

thành Nazarét, miền Galilê.” - Luca 2: 39 

 

 

7. Tìm gặp Chúa Giêsu Sau Ba Ngày  

 

“Sau ba ngày, hai Ông Bà mới tìm thấy Con 

trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, 

vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi.”- Luca 2: 46 
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