
Quelles sont les apparitions de saint 

Joseph reconnues par l’Église? 

L’histoire de l’Eglise est jalonnée 

d’apparitions de la Vierge Marie. Beaucoup 

d’entre elles ont fait l’objet d’enquêtes 

canoniques. Mais qu’en est-il des apparitions 

de saint Joseph fêté ce 19 mars? Nettement 

moins nombreuses, voici les apparitions 

reconnues et authentifiées par l’Église. 

 

Depuis 500 ans, des dizaines d’apparitions de 

la Vierge Marie ont été rapportées dans le 

monde entier : Lourdes, Fatima, Pontmain, 

Guadalupe, Beauraing, Banneux, Akita… et 

bien d’autres. Toutes sont marquées du sceau 

de l’approbation ecclésiastique.  

Ainsi, si l’on s’intéresse plus précisément à la 

question des apparitions, sur des milliers 

d’apparitions présumées de la Vierge Marie au 

cours des siècles, seules 17 ont été approuvées 

à travers le monde, la dernière en date étant 

celle de San Nicolas (Argentine), datant de 

1983 et reconnue le 22 mai 2016. Pour arriver 

à ces conclusions, des enquêtes canoniques 

minutieuses sont organisées au niveau des 

diocèses et, dans des cas plus particuliers, au 

Vatican. (Philip Kosloski - Publié le 20/04/18) 

 

Quant à saint Joseph, le saint le plus prié dans 

le monde après Marie? Ses apparitions ne sont 

pas nombreuses: Aleteia en a relevé quatre 

reconnues et authentifiées par l’Église: 

 

 

 

1. Cotignac (XVIIe siècle) 

 

En France, à Cotignac, le 7 juin 1660, vers 

treize heures, Gaspard Ricard d’Estienne garde 

son troupeau sur le mont Bessillon. La chaleur 

est accablante. Le jeune berger a très soif. 

Soudain, il aperçoit «un homme à ses côtés» 

Những lần nào Thánh Giuse hiện ra 

được Giáo Hội công nhận? 
 

Lịch sử Giáo Hội được đánh dấu bằng những 

lần hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều 

lần đã trở thành chủ đề của các cuộc điều tra 

theo giáo luật. Nhưng những lần hiện ra của 

Thánh Giuse được cử hành trọng thể ngày 19 

tháng Ba thì sao? Số lượng ít hơn nhiều. Sau 

đây là những lần hiện ra được Giáo Hội công 

nhận. 

 

Trong 500 năm qua, hàng chục lần hiện ra của 

Đức Trinh Nữ Maria đã được truyền bá khắp 

nơi trên thế giới như: Lộ đức, Fatima, 

Pontmain, Guadalupe, Beauraing, Banneux, 

Akita... và nhiều hơn nữa. Tất cả những lần nầy 

đều được Giáo hội đóng dấu phê chuẩn.  

 

Vì vậy, nếu chúng ta đặc biệt quan tâm đến câu 

hỏi về các lần hiện ra, trong số hàng ngàn* lần 

được cho là của Đức Trinh Nữ Maria trong 

nhiều thế kỷ, thực ra chỉ có 17 lần được chấp 

nhận trên khắp thế giới, gần đây nhất là ở 

San Nicolas (Á căn đình), xảy ra năm 1983 

và được công nhận ngày 22 tháng 5 năm 

2016. Để đạt được kết quả này, các cuộc điều 

tra tỉ mỉ của Giáo luật được tổ chức tại giáo 

phận nhà trong những trường hợp cụ thể hơn là 

ở Vatican. (Philip Kosloski – tường thuật ngày 

20/04/2018) 

 

Còn với Thánh Giuse, vị thánh được khẩn 

cầu nhiều nhất trên thế giới sau Đức Maria 

thì sao? Những lần hiện ra của Ngài không 

nhiều lắm. Trang mạng* Aleteia ghi nhận bốn 

lần được Giáo Hội chứng thực và công nhận 

như sau. 

 

1. Cotignac (thế kỷ 17) 

 

Ở Pháp, tại Cotignac, ngày 7 tháng 6 năm 

1660, khoảng 1* giờ chiều, Gaspard Ricard 

d´Estienne giữ đàn súc vật của mình trên Núi 

Bessillon.  Trời quá nóng và ngột ngạt. Người 

chăn cừu trẻ này mệt lả vì quá khát. Anh thầm 
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qui montre un rocher en lui disant: «Je suis 

Joseph; lève cette roche et tu boiras.» Gaspard 

doute et lui répond «Je ne pourrai, elle est bien 

trop lourde». Saint Joseph réitère son conseil. 

Gaspard déplace le rocher sans difficulté et 

découvre une source..." 

 

 

 

 

2. Kalisz (XVIIe siècle)  

 

En Pologne, à Kalisz, vers 1670, Stobienia, 

homme gravement malade et n'ayant aucun 

espoir, prie Dieu de le laisser mourir. Il 

s'adresse à saint Joseph, patron de la bonne 

mort. La nuit suivante, un homme âgé lui 

apparaît. Pour le malade, pas de doute, il 

reconnaît saint Joseph. Celui-ci lui dit: «Tu 

guériras quand tu feras peindre ce tableau de la 

sainte famille avec une inscription "Allez à 

Joseph" et tu l'offriras à l'église collégiale de 

Kalisz (alors dédiée à l'Assomption).» Une fois 

le tableau terminé, Stobienia est guéri. Dès lors 

Kalisz devient un grand sanctuaire." “ 

 

 

 

3. Knock (XIXe siècle) 

 

Le 21 août 1879 en Irlande, à Knock (près de 

Dublin), la voyante de Notre-Dame-du-Laus, 

la Vierge Marie apparaît debout, vêtue de 

blanc et portant une couronne d'or. Elle semble 

prier. Elle est accompagnée de Saint Joseph et 

de saint Jean tenant un Évangile. Les témoins 

aperçoivent aussi un "autel" sur lequel se tient 

un "agneau" derrière lequel une croix est 

plantée." Au milieu du XIXème siècle la 

Congrégation des Filles de Jésus et saint 

Joseph de Locmaria voit le jour sur le site de 

cette apparition. 
 
 
 
 

cầu xin Thánh Giuse*. Đột nhiên, anh thấy có 

người đứng bên cạnh chỉ vào tảng đá bảo: “Ta 

là Thánh Giuse. Hãy nâng tảng đá này lên và 

con sẽ có nước uống.» Gaspard quá khát không 

đủ sức nên trả lời Ngài: «Con không thể nâng 

tảng đá lên nổi vì quá nặng.» Thánh Giuse nhắc 

lại lời Ngài lần nữa. Gaspard vâng lời và di 

chuyển tảng đá nặng cách dễ dàng, rồi phát 

hiện một nguồn nước cứu khát…" 

 

2. Kalisz (thế kỷ 17) 

        

Ở Ba Lan, tại Kalisz, vào khoảng năm 1670, 

Stobienia là một người đàn ông bị bệnh nặng 

không còn hy vọng sống nữa. Ông xin Chúa 

cho mình chết đi. Ông cũng cầu xin Thánh 

Giuse bảo trợ sự chết lành. Đêm hôm sau, một 

ông lão hiện đến. Người bệnh không còn nghi 

ngờ gì nữa, ông nhận ra Thánh Cả Giuse ngay. 

Ngài nói với ông: “Con sẽ được chữa lành nếu 

con vẽ xong bức tranh Thánh gia này rồi thêm 

dòng chữ “Hãy đến với Giuse.” Con hãy tặng 

nó cho nhà nguyện đại học Kalisz” (lúc đó 

được dâng hiến cho Đức Mẹ Hồn xác lên trời). 

Khi bức tranh hoàn thành, Stobienia cũng được 

chữa lành. Từ đó Kalisz trở thành thánh địa 

nhộn nhịp thu hút nhiều khách hành hương." 

 

3. Knock (thế kỷ 19) 

 

Vào ngày 21 tháng 8 năm 1879 ở Ái nhĩ lan, 

tại Knock (gần Dublin, thủ đô*), trong thánh 

đường Đức Bà ở Laus, một người nhìn thấy 

Đức Trinh Nữ Maria hiện ra trong tư thế đứng, 

mặc áo trắng đội vương miện vàng. Dường như 

Mẹ đang cầu nguyện. Mẹ đi cùng Thánh 

Giuse và Thánh Gioan tay cầm quyển Phúc 

âm. Các nhân chứng cũng nhìn thấy "bàn thờ" 

trên đó có một "con chiên" (tượng trưng Chúa 

Giêsu hy lễ*), phía sau có dựng một cây thánh 

giá." Giữa thế kỷ XIX, Giáo đoàn Các Nữ Tu 

Dòng Chúa Giêsu và Thánh Giuse thành 

Locmaria cũng chứng kiến cuộc hiện ra giữa 

ban ngày ngay tại địa điểm này. 
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4. Fatima (XXe siècle) 

 

Le 13 octobre 1917 est la date de la dernière 

apparition de la Vierge Marie à Fatima, au nord 

du Portugal. Pendant que la foule voit la 

rotation et la chute du soleil, les trois voyants, 

François, Jacinthe et Lucie, voient derrière le 

soleil toute la Sainte Famille dans une 

succession d’images brèves: Notre Dame 

habillée en blanc avec saint Joseph et l'Enfant-

Jésus dans ses bras, vêtus tous les deux en 

rouge. Sœur Lucie précisera plus tard que "tous 

les deux semblaient bénir le monde avec des 

gestes qu'ils faisaient de la main en forme de 

croix". 

 

Marzena Devoud - Publié le 18/03/20 

4. Fatima (thế kỷ 20) 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 1917 là ngày Đức Trinh 

Nữ Maria hiện ra lần cuối tại Fatima, phía bắc 

Bồ Đào Nha. Trong khi đám đông nhìn mặt trời 

xoay múa và rơi xuống, thì ba thánh trẻ 

Phanxicô, Jacinta và Lucia thấy phía sau mặt 

trời là toàn thể Thánh Gia trong một chuỗi hình 

ngắn gọn: Đức Mẹ mặc áo trắng với Thánh 

Giuse và Chúa Hài Nhi trong tay Ngài, cả hai 

đều mặc đồ đỏ. Chị Lucia sau này nói rõ rằng 

"cả hai Đấng dường như đang ban phúc lành 

cho thế giới qua bàn tay mình theo hình thánh 

giá." 

 

 

James & Joseph Lập 17.05.2021 

 
*Với tài hùng biện vượt bậc, ĐGM (Jacques-Bénigne 

Lignel) Bossuet (1627-1704) đã giảng trước Hoàng hậu 

Áo quốc Anne cùng đứa con trai nhỏ là vua tương lai 

nước Pháp, ngày Lễ Thánh Giuse 19-3-1659.  Sau đó, 

người con trai này lên ngôi lấy tước hiệu là Louis XIV. 

Chưa đầy một năm sau cuộc hiện ra ở Cotignac ngày 

7-6-1660, nhà vua công bố ngày 10-3-1661 chọn ngày 

19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Cả Giuse, làm ngày 

bổn mạng và quốc lễ nước Pháp. Dân chúng trên toàn 

quốc được nghỉ có lương. ĐGM Bossuet một lần nữa 

được mời giảng cho cả triều đình về các nhân đức của 

Thánh Cả Giuse rồi cám ơn đức vua đã chọn Thánh Cả 

làm Quan thầy nước Pháp. Hai bài giảng lịch sử về 

Thánh Giuse này đến nay vẫn là tuyệt phẩm. 

 

*Đa số thuộc địa phương hay quốc gia. Như La Vang 

(1798 Việt Nam), Bình Triệu (Sài Gòn), Trà Kiệu (Đà 

nẵng), Tà-Pao (Phan Thiết), Măng Đen (Kontum), La 

Mã Bến Tre (Vĩnh Long). 

L 
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