
 

Qui est Saint Joseph? 

Fête de Saint Jospeh 

Le 19 mars, l’Église fête saint Joseph 

époux de la Vierge Marie et patron 

de l’Église universelle. La fête de 

saint Joseph se répandit surtout au 

XVe siècle. Le pape Grégoire XV l’a 

inscrite au calendrier de toute 

l’Église en 1621. 

Dans un message adressé aux prêtres 

de Paris, Mgr Michel Aupetit, 

archevêque de Paris, a écrit: «je vous 

propose à tous de réciter à l’issue des 

Messes de la solennité de saint 

Joseph que vous célébrerez en privé, 

le jeudi 19 mars, la prière ci-jointe. Je 

vous propose également de 

transmettre cette prière aux fidèles 

via les sites internet des paroisses ou 

tout autre moyen, afin que chacun la 

récite chez soi, en communion avec 

tous.» 

 

 

Prière à saint Joseph 

Saint Joseph, 

Homme juste par ta foi, 

 

Tu as été trouvé digne 

De recevoir la garde des mystères du 

Salut. 

 

Toi qui as su prendre soin de la 

Vierge Marie, Et écarté d’elle tout 

danger, 

 

Tu t’es fait protecteur du Christ-

Seigneur 

Dans la vulnérabilité de son enfance. 

Thánh Cả Giuse là ai? 
 

Lễ Thánh Cả Giuse 

 

Ngày 19-3 hàng năm*, Giáo hội 

mừng kính Thánh Cả Giuse, phu 

quân Đức Trinh Nữ Maria và 

Đấng bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ. 

Lễ kính Thánh Cả Giuse đặc biệt 

lan rộng từ thế kỷ XV. ĐGH 

Grêgôriô XV đã đưa vào lịch toàn 

Giáo hội năm 1621. 

 

Trong thông điệp gửi các linh 

mục Balê, ĐGM Micae Aupetit, 

TGM Balê, nhắn nhủ: “Tôi kêu 

gọi tất  cả các Linh Mục xướng 

lên cuối Thánh lễ trọng kính 

Thánh Cả Giuse mà các Cha sẽ cử 

hành đặc biệt ngày 19-3-(2020*), 

lời khẩn cầu sau đây. Tôi cũng 

khuyên các Cha nên thông truyền 

kinh nguyện này đến tín hữu qua 

các trang mạng giáo xứ hoặc bất 

kỳ phương tiện nào để mọi người 

cùng đọc kinh ở nhà hiệp thông 

với tất cả mọi người." 

 

Kinh Cầu Thánh  Cả Giuse 

 

Kính Lạy Thánh Cả Giuse, 

 

Ngài là Đấng công chính nhờ 

đức tin, 

Ngài được công nhận là xứng 

đáng để trao quyền gìn giữ các 

mầu nhiệm Cứu Rỗi.  

 

Ngài biết cách chăm sóc Đức 

Trinh Nữ Maria và bảo vệ Mẹ 

khỏi mọi hiểm nguy. 

 

Ngài được chọn làm đấng bảo vệ 

Chúa Kitô 



Vivante image de la tendresse de 

Dieu, 

Modèle d’époux et de père, 

 

Tu es le gardien vigilant de l’Église,  

Le soutien et le consolateur des 

familles. 

Nous te le demandons avec 

confiance: 

Daigne implorer pour nous la 

miséricorde de Dieu  

en ce temps d’épidémie que nous 

connaissons,  

 

Afin que le Seigneur écarte de nous 

le mal. 

 

Intercède pour ceux qui sont morts,  

 

Réconforte les malades, 

 

Protège et inspire ceux qui les 

soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la 

confiance et la paix 

 

Et fais que nos cœurs ne se ferment 

pas aux besoins de nos frères,  

 

Mais demeurent ouverts à la détresse 

des hommes 

 

Dans un amour de plus en plus 

sincère et fraternel. 

 

Saint Joseph, prie pour nous,  

 

Garde-nous, 

Protège-nous. 

Amen. 

 

 

 

khỏi bị (Hêrôđê*) giết hại thời 

thơ ấu,  

Ngài là hình ảnh sống động sự 

dịu dàng của Chúa Cha, 

Là Mẫu gương phu quân và hiền 

phụ, 

 

Ngài là người luôn cảnh giác 

bảo vệ Giáo hội, là Đấng phù trợ 

và an ủi mọi gia đình.  

 

Chúng con tin tưởng cầu xin 

Ngài: 

Xin nhậm lời chúng con mà 

khẩn cầu Chúa thương xót 

chúng con trong cơn đại dịch 

chúng con đang trải nghiệm, 

 

Ngỏ hầu Chúa loại trừ sự dữ ra 

khỏi chúng con. 

 

Xin Ngài cầu bàu cho những ai 

bị tử vong, 

Xin an ủi các bệnh nhân, 

 

Xin bảo vệ và truyền linh cảm 

cho những ai chăm sóc họ. 

Xin ban cho chúng con niềm tin 

và ơn an bình.  

 

Xin đừng để lòng chúng con khép 

lại trước những nhu cầu của anh 

em chúng con, 

Nhưng xin giúp chúng con luôn 

rộng mở tâm lòng đón nhận mọi 

phiền muộn của con người 

trong tình yêu thương ngày càng 

chân thành và huynh đệ hơn. 

 

Kính Lạy Thánh Cả Giuse, xin 

cầu bàu cho chúng con, 

Xin gìn giữ chúng con, 

Xin hộ phù chúng con luôn mãi*.  

Amen. 

 



Mais qui est vraiment saint 

Joseph? 

 

Joseph, «Fils de David», choisi par le 

Père éternel pour veiller sur ses plus 

grands trésors, est un modèle 

admirable et nous sommes appelés à 

« aller vers lui » pour découvrir le 

secret de la disponibilité qui fait sa 

force et sa grandeur. En savoir + 

 

 

1. Selon les promesses de Dieu, le 

Messie devait naître de l’arbre de 

Jessé (Isaïe 11,1), dans la lignée de 

David (2 Samuel 7,5-16). C’est par 

Joseph, lui-même « de la maison et 

de la descendance de David » (Luc 

2,4), que s’accomplissent toutes ces 

promesses. L’Ange l’appelle « Fils 

de David » (Matthieu 1,20) et Joseph 

le sera jusqu’à sa mort, après laquelle 

c’est à Jésus lui-même que sera 

donné ce titre (Luc 18,38-39). 

 

2. Les Écritures constituent notre 

seule source d’information directe 

concernant saint Joseph et elles nous 

invitent à l’écoute de son silence. 

Joseph peut être regardé comme le 

Chérubin qui veille sur l’Arche de la 

Nouvelle Alliance et sa 

contemplation du mystère de Dieu le 

conduit naturellement au silence de 

l’émerveillement.  

 

3. C’est saint Matthieu qui donne à 

saint Joseph la plus grande place 

dans son récit. Contrairement à une 

iconographie symbolique répandue 

Joseph n’était sans doute pas vieux 

quand il épousa Marie. C’était 

probablement un jeune homme 

dans la force de l’âge, qui formait 

Nhưng Thánh Cả Giuse thực 

sự là ai? 

 

Thánh Cả Giuse là “Con vua 

Đavít,” được Chúa Cha Vĩnh 

hằng chọn để trông coi những kho 

báu lớn nhất của Người, là mẫu 

gương đáng ngưỡng mộ và chúng 

ta được mời gọi “hãy chạy đến 

với Ngài” để khám phá bí mật 

Ngài sẵn có là sức mạnh và sự vĩ 

đại của Ngài.  

 

1. Theo lời Chúa Cha hứa, Đấng 

Mê-si đã được sinh ra từ nhành 

Gie-sê (Is 11: 1), trong dòng dõi 

Đavít (2 Sm 7: 5-16). Qua chính 

Thánh Cả Giuse “thuộc gia đình 

dòng tộc vua Đavít” (Lc 2: 4), tất 

cả những lời hứa này được thực 

hiện. Thiên sứ gọi Ngài là "Con 

cháu Đavít" (Mt 1: 20) và Thánh  

Cả Giuse sẽ như thế cho đến khi 

qua đời. Sau đó chính Chúa 

Giêsu nhận lấy tước hiệu này 

(Lc 18: 38-39). 

 

2. Kinh Thánh là nguồn thông tin 

trực tiếp duy nhất cho chúng ta về 

Thánh Cả Giuse và mời gọi 

chúng ta lắng nghe sự im lặng 

của Ngài.  Thánh Cả Giuse có thể 

được xem như Thiên thần 

Cherubim, người trông coi Hòm 

bia Giao ước Mới và việc chiêm 

ngưỡng bí nhiệm của Thiên Chúa 

tự nhiên hường dẫn Ngài từ lặng 

thinh đến kinh ngạc. 

 

3. Chính Thánh sử Mátthêu đã 

cho Thánh Cả Giuse vị trí nổi bật 

nhất trong Phúc âm của mình. 

Trái với hình tượng biểu trưng 

phổ biến, Thánh Cả Giuse có lẽ 

không già khi kết hôn với Maria. 

Ngài có thể là chàng trai trẻ trong 

https://questions.aleteia.org/articles/135/qui-est-vraiment-saint-joseph/
https://hozana.org/communaute/6566-neuvaine-a-saint-joseph


avec Marie un couple d’apparence 

normale, pour cacher, garder et 

protéger le secret de Dieu de tout mal 

et de toute curiosité. 

 
 

4. Jésus, connu comme « fils de 

Joseph » (Luc 4,22) est « le plus beau 

des enfants des hommes » (Psaume 

44,3) et la Tradition nomme Marie « 

la plus belle des femmes » (Cantique 

1,8) : on peut imaginer aussi que 

quelque chose la beauté de David (1 

Samuel 16,12) a pu passer à ses 

descendants. C’est ainsi que des 

saints ont médité sur la beauté de 

Joseph, sa pureté, son amour, sa 

sagesse et sa prudence, sa 

miséricorde et sa compassion, 

l’imaginant comme un homme au 

regard clair, et comme une figure 

évidemment pleine de noblesse, 

comblée par une vie simple, pauvre 

et cachée avec Jésus et Marie. 

 

 
 
 

 

5. Jésus vrai Dieu et vrai homme, 

devait avoir une vraie famille, car 

l’Incarnation respecte pleinement les 

lois de la croissance humaine. 

Joseph, choisi par le Père éternel 

pour être le fidèle nourricier et le 

gardien de ses plus grands trésors, a 

naturellement été comblé par Dieu de 

toutes les grâces nécessaires à sa 

mission unique. 

 

 

6. Les épreuves n’ont pas été 

épargnées à Joseph : celle de la « nuit 

spirituelle» qu’il vécut lors des 

événements de l’Incarnation bien 

thời cao điểm nhất của mình, 

người đã kết thành đôi vợ chồng 

rất bình thường với Maria, để che 

giấu, gìn giữ và bảo vệ bí mật của 

Thiên Chúa khỏi mọi điều dữ 

cũng như tò mò. 

 

4. Chúa Giêsu, được gọi là “con 

trai của Giuse” (Lc 4: 22) là 

“người đẹp nhất trong số con cái 

loài người” (Tv 45*(44): 3) và 

Truyền thống gọi Đức Maria là 

“trang tuyệt thế giai nhân” (Dc 

1: 8). Người ta cũng có thể tưởng 

tượng rằng điều gì đó như vẻ đẹp 

vua Đavít (1 Sm 16: 12) có thể 

truyền lại cho con cháu. Đây là 

cách các thánh suy niệm về vẻ 

đẹp Thánh Cả Giuse: sự trong 

sạch, tình yêu, sự khôn ngoan và 

thận trọng, lòng nhân từ và trắc 

ẩn. Cứ tưởng tượng Ngài là 

người đàn ông có đôi mắt trong 

sáng và mẫu tượng hiển nhiên 

đầy cao thượng, được ứng 

nghiệm qua cuộc sống đơn sơ, 

nghèo khó và ẩn mình với Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria. 

 

5. Chúa Giêsu là Chúa thật và 

người thật nên phải có một gia 

đình thật, vì sự Nhập Thể hoàn 

toàn tôn trọng quy luật phát triển 

tự nhiên* của con người. Thánh 

Cả Giuse, được Chúa Cha Vĩnh 

hằng chọn làm người nuôi dưỡng 

và trung thành bảo vệ những kho 

tàng lớn nhất của Người, đương 

nhiên được Chúa Cha ban cho 

mọi ân sủng cần thiết để thi hành 

sứ mệnh duy nhất của Ngài. 

 

6. Nhưng thử thách cũng không 

chừa Thánh Cả Giuse ra: tất 

nhiên là “đêm tối linh thiêng” mà 

Ngàì đã sống qua các biến cố 



sûr, mais aussi l’épreuve de la 

pauvreté à Noël, du danger devant 

Hérode, de l’émigration en Égypte, 

et tous les soucis d’une vie simple et 

pauvre ensuite à Nazareth. Face à 

tout cela, l’Écriture témoigne qu’il 

était « un homme juste » (Matthieu 

1,19), rempli de foi, qui répondit sans 

délai aux appels de Dieu (Matthieu 

1,24 ; 2,14 ; 2,21). 

 

 

7. Selon la Tradition, Jésus est le « 

Nouvel Adam », et Marie « la 

Nouvelle Ève », mais la sainteté du 

couple formé par Joseph et Marie 

répare aussi d’une certaine manière 

le mal qui est né du couple d’Adam 

et Ève. La Sainte Famille a été 

proclamée comme « le prototype et 

l’exemple de toutes les familles 

chrétiennes » (Jean-Paul II) et en 

elle, Jésus a « grandi en sagesse, en 

taille et en grâce devant Dieu et les 

hommes » (Luc 2, 52). 

 

 

 

8. Comme Jean-Baptiste, Joseph 

s’efface finalement pour que Jésus 

soit pleinement révélé. Après Marie, 

il est incontestablement le plus grand 

saint de la chrétienté et c’est très 

justement qu’il a été proclamé Patron 

de l’Église universelle. 

 

9. La dévotion à saint Joseph a été 

tardive, mais elle a un bel avenir 

devant elle. Il nous faut tous avec lui 

« revenir à Nazareth » (Luc 2,39). 

Intentionnellement ou non, Marie à 

Cana a repris les mots de la Genèse 

adressés au Patriarche Joseph: 

Nhập thể: nào là thử thách về sự 

nghèo đói đêm Giáng sinh, nguy 

hiểm trước Hêrôđê, vượt biên 

sang Ai Cập, và tất cả những lo 

lắng của cuộc sống đơn sơ nghèo 

khó ở Nazarét. Đối mặt với tất cả 

những điều này, Kinh Thánh 

chứng tỏ rằng Ngài là "người 

công chính" (Mt 1: 19), đầy đức 

tin, đã đáp lại lời kêu gọi của 

Chúa Trời ngay lập tức (Mt 1: 

24; 2: 14; 2: 21.) 

 

7. Theo Truyền thống, Chúa 

Giêsu là "Ađam Mới", và Mẹ 

Maria là "Evà Mới," nhưng sự 

thánh thiện của đôi vợ chồng do 

Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria tạo 

thành để sửa sai lầm lỗi tạo ra từ 

cặp vợ chồng Ađam và Evà. 

Thánh Gia đã được công bố là 

“nguyên mẫu và mẫu gương của 

tất cả các gia đình Kitô giáo” 

(Thánh* Gioan Phaolô II) trong 

đó Chúa Giêsu “ngày càng thêm 

khôn ngoan, thêm cao lớn và 

thêm ân nghĩa đối với Thiên 

Chúa và người ta” (Lc 2: 52). 

 

8. Như Gioan Tẩy giả, cuối cùng 

Thánh Cả Giuse cũng bước sang 

một bên để Chúa Giêsu được 

hoàn toàn tỏ lộ. Sau Mẹ Maria, 

chắc chắn Ngài là vị thánh vĩ đại 

nhất trong Kitô giáo và đúng thế 

khi Ngài được tôn xưng là Đấng 

Bảo trợ Giáo hội Hoàn vũ. 

 

9. Lòng sùng kính Thánh Cả 

Giuse tuy muộn, nhưng còn cả 

một tương lai tươi sáng. Tất cả 

chúng ta phải cùng Ngài "trở về 

thànhNazarét" (Lc 2: 39). Vô 

tình hay cố ý, Đức Maria tại Cana 

đã tiếp thu những lời Sáng thế ký 

nói về Thượng phụ Giuse xưa: 



«Faites tout ce qu’il vous dira» 

(Genèse 41,55)  

 

Père Joseph-Marie Verlinde  

“Ông bảo gì, các ngươi hãy làm 

theo.” (St 41: 55) 

 

James & Joseph Lập 

21.10.2021 

 
*Là Gia chủ Thánh gia, Thánh Cả Giuse 

đã bảo vệ và chăm sóc Mẹ Maria và 

Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Còn 

một nhiệm vụ khá quan trọng khác Ngài 

cũng thực hành rất tuyệt vời: Kết thúc 

Cựu ước để chuyển sang Tân Ước. Ngài 

dẫn chúng ta từ Cựu ước sang Tân ước 

thật êm thấm đến độ không biết Cựu ước 

chấm dứt lúc nào và Tân ước bắt đầu khi 

nào. Có người nghĩ đêm Giáng Sinh là 

giao điểm. Điều chắc chắn là sau khi tìm 

gặp Trẻ Giêsu ở Giêrusalem về, Thánh 

Cả Giuse hoàn toàn biến mất khỏi hiện 

trường… rất có thể vì Ngài đã hoàn 

thành nhiệm vụ. 

 

 

https://questions.aleteia.org/experts/59/pere-joseph-marie-verlinde

