
 

How to Live Like St. Joseph, Even 

During Isolation? 

A new video series from the Knights can 

help us live more like the foster father of 

Jesus. 

As we face the trials of the COVID-19 

pandemic, and as those with families work to 

ensure their safety, there’s no better time to 

look to St. Joseph, the foster father of Jesus. 

 

St. Joseph led the Holy Family during many 

trials and there is much to learn from him. As 

their protector, provider and guide, he is a 

model of masculinity and holiness for 

Catholics. 

 

 

Here are some key takeaways from our new 

video series, Into the Breach, that can help us 

model our lives more like St. Joseph, even 

during quarantine. 

 

  

1. True masculinity is not about 

conquering others, but about serving 

and protecting. 

The quiet of quarantine can be humbling. But 

it is in that quiet that we can listen to God and 

seek his will. 

“I love Saint Joseph. His model speaks 

volumes because he doesn’t say anything,” 

said Dave DiNuzzo Sr. of TrueManhood 

Men’s Ministry. 

 

“I would much rather watch a man and see his 

actions, because that’s going to tell me who he 

is. And he was the one who trained the Savior 

in living, in being a man.” 

Làm sao sống như Thánh Giuse, 

ngay cả trong thời gian bị cách ly? 
 

Loạt video mới của hội Hiệp sĩ Côlumbô 

(Knights of Columbus*) có thể giúp chúng ta 

sống như cha nuôi Chúa Giêsu hơn. 

 

Khi chúng ta đối mặt với những thử thách của 

đại dịch COVID-19 và khi những người có gia 

đình cố gắng đảm bảo an toàn cho gia đình 

mình, không còn lúc nào tốt hơn lúc này* để 

chạy đến Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu. 

 

Thánh Giuse đã lãnh đạo Thánh Gia qua nhiều 

thử thách và có nhiều điều chúng ta cần học nơi 

Ngài. Với tư cách là người bảo vệ, cấp dưỡng 

và hướng dẫn Thánh gia, Ngài là mẫu gương 

nam tính và thánh thiện cho người Công 

giáo. 

 

Sau đây là một số điều rút ra từ loạt video mới 

của chúng tôi, Into the Breach, có thể giúp 

chúng ta lấy làm mẫu gương cho cuộc sống 

của chúng ta giống Thánh Giuse hơn, ngay 

cả trong thời gian bị cách ly hiện nay. 

  

1. Nam tính thực sự không phải là chinh 

phục người khác, mà là phục vụ và bảo 

vệ họ*. 

 

Sự yên tĩnh của cách ly có thể giúp bạn khiêm 

tốn hơn*. Nhưng chính trong sự yên tĩnh đó, 

chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa và tìm 

được ý Người. 

“Tôi yêu kính Thánh Giuse. Mẫu gương của 

Ngài nói rất nhiều vì Ngài không nói lời nào 

(chỉ làm thôi*),” Dave DiNuzzo Sr. của ‘Nam 

tính thực sự trong Mục vụ cho nam giới,’ cho 

biết như thế. 

 

“Tôi thích quan sát một người đàn ông và xem 

xét hành động của anh ta để biết anh ta là ai. 

Thánh Cả Giuse* là người đã huấn luyện 

Đấng Cứu Thế trong cách sống là nam nhi.” 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dhS0o-trLjWzcr-cZLIhiIKxdvY7A81
https://youtu.be/8xT2L1DJOz4?t=216


 

2. God continues his work through holy 

families. 

Coronavirus is bringing families together for 

extended periods of time. It’s important to 

remember that children learn the faith through 

their families. 

Father Burke Masters, director of adult 

formation in the Diocese of Joliet, recounted a 

story showing just how crucial this is. Once, 

when he was preparing to celebrate Mass, he 

saw a family of four walk into the church. The 

mother wore her Sunday best, genuflected 

toward the tabernacle and her eight-year-old 

son followed her example. 

The dad walked in wearing a hoodie and 

tattered jeans, and plopped into the pew with 

his arms folded. His teenage son did the same. 

 

“Guess what happened? He followed his dad’s 

example,” Father Masters said. “And my 

thought was, it’s not going to be long before 

that eight-year-old is following dad rather than 

mom’s example.” 

3. Catholic fathers have one mission. 

And that is to get their families to heaven. Use 

this time to strengthen your family’s prayer life 

and relationship with the Lord. Steve Greene, 

director of the Kino Catechetical Institute 

shared this chilling story: 

 

“I remember I went to confession one time and 

the priest just looked at me and he said 

something I’ll never forget. He said, ‘The devil 

wants to destroy your family, but he has to 

come through you to get them. And so what he 

wants you to do is develop these habits of sin 

so that when he comes to attack your family 

you’re not even a threat. 

 

2. Chúa tiếp tục công trình của Người qua 

các gia đình thánh thiện. 

 

Côvít đang nối kết các gia đình lại với nhau 

trong thời gian dài. Điều quan trọng cần nhớ 

là trẻ em học hỏi đức tin qua gia đình chúng. 

 

 

LM Burke Masters, giám đốc đào tạo người 

trưởng thành ở Giáo phận Joliet, đã thuật lại 

câu chuyện cho thấy điều này quan trọng thế 

nào. Một lần kia, khi chuẩn bị cử hành thánh 

lễ, ngài thấy một gia đình bốn người bước vào 

nhà thờ. Người mẹ mặc đẹp nhất trong ngày 

Chúa nhật, bái gối trước nhà tạm và cậu con 

trai tám tuổi cũng làm theo gương bà. 

 

Kế đến người cha cũng bước vào, mặc chiếc 

áo có mũ đội phía sau và quần jean lũng lỗ, rồi 

khoanh tay ngồi xuống ghế ngay. Cậu con trai 

choai choai cũng làm y như ông. 

 

"Thử đoán xem chuyện gì xảy ra? Cậu bé đã 

bắt chước y như cha mình,” LM Masters kể 

tiếp. “Và suy nghĩ của tôi là, sẽ không bao lâu 

nữa đứa con tám tuổi kia cũng sẽ bắt chước 

y như người cha này hơn mẹ mình.” 

 

3. Các người cha Công giáo có một sứ mệnh. 

 

Là phải đưa gia đình mình lên thiên đàng. 

Hãy sử dụng thời gian này để củng cố đời 

sống cầu nguyện trong gia đình mình và mối 

quan hệ với Chúa. Steve Greene, giám đốc 

Học viện Giáo lý Kino đã chia sẻ câu chuyện 

lạnh người sau đây: 

 

“Tôi nhớ có lần kia đi xưng tội. Vị linh mục 

chỉ nhìn tôi rồi nói điều mà tôi sẽ không bao 

giờ quên. Ngài nói, ‘Ma quỷ muốn đánh phá 

gia đình anh, nhưng nó phải đi qua anh trước 

đã rồi mới chiếm hữu họ được.’ Vì vậy những 

gì nó muốn anh làm là phát triển những thói hư 

tật xấu trước khi chúng tấn công gia đình anh, 

https://youtu.be/5-1fk5Eux34?t=103
https://youtu.be/-fU-nAULL8Y


 

 

 

4. We have a duty to share God’s love. 

 

 

Widespread loneliness is a major concern 

during the coronavirus pandemic. Why not 

give your friends and family a call? You never 

know how one conversation can change a 

heart. 

 

“When we die and we go, God willing, to the 

Lord, we will realize that only one thing 

mattered: Jesus Christ,” said Fr. Paul Sullivan 

director of vocations for the Diocese of 

Phoenix. “How tragic it would be to encounter 

people who say ‘Hey, I knew you. You never 

told me about the one thing that mattered.’” 

 

 

“Evangelization is helping people get to the 

one thing that matters.” 

 

 

5. St. Joseph is the perfect example of self-

sacrifice. True masculinity requires putting 

others’ needs before your own. 

 

 

“I think one of the great temptations for men is 

to seek power and to see other people as things 

to manipulate in order to get their goals,” Dr. 

Paul Thigpen, editor at TAN Books. “Since 

that’s our great temptation, the important thing 

for us to realize is that everything we have is a 

gift from God, including any power we’ve 

got.” 

 

 

We need true masculinity now more than ever, 

especially in a time of true, global crisis. Your 

God needs you to be strong. This is a time of 

self-sacrifice and it’s time to remember that 

God will not leave us or our families orphans. 

 

thậm chí lúc đó anh cũng sẽ hết là mối đe dọa 

cho chúng rồi." 

 

4. Chúng ta có bổn phận chia sẻ tình yêu của 

Chúa. 

 

Sự cô đơn lan rộng hiện nay là mối quan tâm 

rất lớn trong đại dịch côvít. Tại sao không gọi 

cho bạn bè và gia đình mình? Bạn không hề 

biết tại sao chỉ một cuộc trò chuyện có thể 

thay đổi con tim người khác. 

 

LM Paul Sullivan giám đốc ơn gọi của Giáo 

phận Phoenix (Bang Arizona, Mỹ*) nói: “Khi 

chúng ta chết và về với Chúa như Chúa muốn, 

chúng ta sẽ nhận ra chỉ có một điều quan trọng 

là: Chúa Giêsu Kitô.” “Thật bi thảm biết bao 

khi gặp nhiều người nói ‘Vâng, con cũng biết 

cha. Nhưng cha chẳng bao giờ nói với con điều 

quan trọng nhất ấy (Xin lập lại rõ đấy nhé*).” 

 

"Truyền bá Phúc âm đang giúp nhiều người đạt 

đến điều quan trọng nhất ấy (Chúa Giêsu 

Kitô*).” 

 

5. Thánh Giuse là mẫu gương tuyệt hảo về 

sự hy sinh quên mình. Nam tính thực sự đòi 

hỏi phải đặt nhu cầu người khác trước nhu 

cầu của chính mình. 

 

“Tôi nghĩ rằng một trong những cám dỗ lớn 

đối với nam giới là tìm kiếm quyền lực và coi 

người khác là thứ yếu để thao túng và đạt 

được mục đích của mình,” Tiến sĩ Paul 

Thigpen, biên tập viên của TAN Books nói: 

“Vì đó là sự cám dỗ lớn của chúng ta, nên điều 

quan trọng chúng ta cần phải thừa nhận là mọi 

thứ chúng ta có là quà Chúa ban, kể cả bất 

cứ quyền hành nào chúng ta có được.” 

 

Chúng ta cần nam tính thực sự lúc này hơn bao 

giờ hết, đặc biệt là trong thời kỳ thực sự khủng 

hoảng toàn cầu này. Chúa của bạn cần bạn 

phải mạnh mẽ. Đây là thời gian hy sinh bản 

thân và hãy nhớ rằng Chúa sẽ không bỏ rơi 

chúng ta hoặc gia đình chúng ta mồ côi đâu. 

https://youtu.be/PJGwdr87G7Y
https://youtu.be/PJGwdr87G7Y
https://youtu.be/hVYltt_CiOA
https://youtu.be/hVYltt_CiOA


 

St. Joseph, pray for us! 

 

Andrew Butler  

3/18/2020 

 

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cầu cho chúng con! 

 
James & Joseph Lập 

13.06.2021* 

 

*13.06.(1917) là ngày Đức Mẹ Fatima hiện 

ra lần thứ hai cho 3 Thánh trẻ Lucia, Phaxicô 

và Jacinta. 

 


