
La véritable histoire de la dévotion à 

saint Joseph 

Patron des familles, des travailleurs et des 

causes difficiles, saint Joseph occupe une 

place toute particulière dans le coeur des 

croyants. Mais si la dévotion envers lui est 

forte, elle n’en demeure pas moins 

relativement récente.  

Durant les premiers siècles, l’Église ne rend 

pas de culte particulier à saint Joseph car elle 

choisit des patrons et des modèles dont le 

caractère répond aux épreuves qu’elle 

traverse : la lutte face au paganisme et aux 

hérésies. Ainsi, l’accent est davantage mis sur 

les martyrs, témoins héroïques de la foi, et sur 

les apôtres, symbole de l’unité catholique. 

Le développement du culte de saint Joseph a 

pour point de départ les croisades et les 

pèlerinages en Terre Sainte. En effet, à 

Bethléem et à Nazareth, les souvenirs de saint 

Joseph sont prégnants, intimement mêlés à 

ceux de Jésus. A la suite de cette dévotion 

populaire débute un travail liturgique et 

théologique. Le père adoptif du Christ est 

particulièrement honoré dans le monachisme, 

notamment chez les franciscains et les 

dominicains. 

La France joue un rôle important dans le 

développement du culte à saint Joseph. Au 

XVe siècle, le théologien Jean Gerson, qui s’est 

placé très jeune sous le patronage du saint, 

œuvre particulièrement pour promouvoir son 

culte. Il compose le premier livre écrit en 

l’honneur de Joseph et, lors du concile de 

Constance (1414-1418), il plaide en faveur 

d’une solennité nouvelle, pour qu’une fête 

propre lui soit dédiée. La fête de saint Joseph 

est alors inscrite au missel romain. 

Si les guerres de religion freinent l’expansion 

de cette dévotion en France, il n’en est pas de 

même pour l’Espagne, où sainte Thérèse 

Lịch sử thật về lòng sùng kính 

Thánh Cả Giuse 
 

Đấng bảo trợ các gia đình, người lao động và 

những hoàn cảnh khó khăn, Thánh Cả Giuse 

chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng các tín 

hữu. Dù lòng sùng kính dành cho Ngài rất 

mạnh mẽ nhưng chỉ tương đối gần đây thôi. 

 

Trong những thế kỷ đầu, Giáo hội chưa tôn 

kính Thánh Cả Giuse đặc biệt được vì Giáo hội 

phải chọn những vị Thánh bảo hộ và những 

mẫu gương để đáp ứng lại những thử thách 

đang trải nghiệm: cuộc chiến chống lại tà 

giáo* và lạc giáo*. Do đó, cần nhờ nhiều đến 

các Thánh Tử đạo là những chứng nhân anh 

hùng đức tin, và các Thánh Tông đồ (cũng tử 

đạo*) là biểu tượng sự hiệp nhất Công giáo. 

 

Sự phát triển việc sùng kính Thánh Cả Giuse 

bắt đầu với các cuộc thập tự chinh (thánh 

chiến*) và các cuộc hành hương đến Thánh 

Địa. Thực ra, tại Bétlêhem và Nazarét những 

ký ức về Thánh Cả Giuse rất vững mạnh, xen 

lẫn sự mật thiết với những kỷ niệm về Chúa 

Giêsu. Sau sự sùng kính phổ biến này, phụng 

vụ và thần học mới bắt đầu. Cha nuôi Chúa 

Kitô được đặc biệt tôn vinh trong các tu viện, 

nhất là các tu sĩ Dòng Phanxicô và Dòng Đa 

Minh. 

 

Nước Pháp cũng đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển việc sùng kính Thánh Cả 

Giuse. Thế kỷ XV, nhà thần học Jean Gerson, 

người đã đặt mình dưới sự bảo trợ của Thánh 

Cả từ khi còn rất trẻ, đặc biệt cổ vũ việc sùng 

kính Thánh Cả*. Ông đã soạn quyển sách 

đầu tiên để tôn vinh Thánh Cả Giuse. Tại 

Công đồng Constance (1414-1418), ông đã 

yêu cầu một lễ trọng mới thích hợp riêng cho 

Ngài. Lễ Thánh Giuse sau đó được ghi vào 

sách lễ Rôma. 

 

Nếu các cuộc chiến tranh tôn giáo làm chậm lại 

việc mở rộng lòng sùng kính Thánh Cả này ở 

Pháp, thì ở Tây Ban Nha lại khác, nơi Thánh 



d’Avila lui donne une impulsion décisive. 

Particulièrement attachée à l’image toute 

paternelle de Joseph, elle l’invoque et le prie 

sans cesse ; il est son soutien dans toutes ses 

tribulations. Sur les dix-huit monastères 

qu’elle fonde, treize portent le nom de Saint-

Joseph. Lors d’une de ses extases, la Sainte 

Vierge Marie lui révèle le plaisir qu’elle prend 

à l’entendre invoquer son époux Joseph. 

 

 

Au début du XVIIe siècle, les papes Grégoire 

XV et Urbain VIII rendent la célébration de la 

solennité de saint Joseph obligatoire pour toute 

la chrétienté, la fête est alors fixée au 19 mars. 

Quelques années plus tard, au mois de juin 

1660, saint Joseph apparaît à un jeune berger 

assoiffé, près du village de Cotignac, et lui 

indique une source miraculeuse. L’apparition 

est immédiatement reconnue par l’évêque du 

lieu, et les pèlerinages se multiplient. Depuis 

plusieurs années déjà, la Cour de France prend 

une part active à cette dévotion, d’autant plus 

que Bossuet exalte, avec le talent oratoire 

qu’on lui connaît, la mission terrestre de 

Joseph, gardien d’un dépôt sacré, l’Enfant-

Dieu. Ce sermon, prononcé devant Anne 

d’Autriche, reine très pieuse et mère du jeune 

Louis XIV, est particulièrement remarqué. Le 

10 mars 1661, après la mort du cardinal 

Mazarin, débute ce que les historiens appellent 

le règne personnel de Louis XIV. Une des 

premières décisions du roi est de décréter que 

le 19 mars, jour de la fête de saint Joseph, serait 

désormais un jour chômé dans tout le royaume 

de France. Bossuet prononce alors un second 

sermon sur les vertus de saint Joseph, 

panégyrique dans lequel il remercie le roi pour 

cette marque d’honneur rendue à l’époux de la 

Sainte Mère de Dieu. 
 

 

 

La Révolution française supprime toutes les 

festivités et jours fériés liés aux fêtes 

Têrêsa thành Avila đã đóng góp động lực 

quyết định. Đặc biệt gắn liền với hình ảnh thân 

phụ của Thánh Cả Giuse, bà không ngừng khẩn 

cầu Ngài. Ngài là chỗ nương tựa của Thánh nữ 

trong mọi khó khăn hoạn nạn cuộc đời. Trong 

số 18 tu viện do Thánh nữ thành lập, 13 tu 

viện mang tên Thánh Cả Giuse. Trong một 

lần xuất thần, Đức Trinh Nữ Maria đã tiết lộ 

cho Thánh nữ niềm vui sướng khi nghe bà 

cầu khẩn Phu quân mình là Thánh Cả Giuse. 

 

Đầu thế kỷ XVII, ĐGH Grêgôriô XV và 

Urbanô VIII đã bắt buộc cử hành lễ trọng 

kính Thánh Cả Giuse đối với tất cả Kitô hữu. 

Lễ này sau đó được ấn định vào ngày 19-3. 

Vài năm sau, tháng 6-1660, Thánh Cả Giuse 

hiện ra với người chăn cừu trẻ đang bị quá 

khát gần làng Cotignac (Pháp*), và chỉ cho 

anh nguồn nước kỳ diệu. Sự hiện ra ngay lập 

tức được Giám mục địa phương công nhận, và 

các cuộc hành hương tăng lên gấp bội. Trong 

vài năm kế tiếp, Triều đình Pháp cũng tham 

gia tích cực vào việc sùng kính này, đặc biệt 

là từ khi GM Bossuet* với đại tài hùng biện 

ai cũng biết, đã tôn vinh sứ mệnh trần thế của 

Thánh Cả Giuse, người giám hộ kho tàng 

linh thiêng là Chúa Hài Nhi (và Mẹ Maria*). 

Bài giảng này được yêu cầu thuyết giảng lại 

cho nữ hoàng Anne nước Áo rất ngoan đạo là 

mẹ vua Louis XIV còn trẻ, được đặc biệt ghi 

chú. Ngày 10-3-1661, sau khi Hồng y Mazarin 

mất, là bắt đầu triều đại các sử gia gọi là của 

riêng vua Louis XIV. Một trong những quyết 

định đầu tiên của nhà vua là ra sắc chỉ quyết 

định ngày 19-3 là ngày lễ Thánh Cả Giuse từ 

nay sẽ trở thành ngày nghỉ có lương* trên 

toàn vương quốc Pháp. GM Bossuet sau đó lại 

được mời giảng bài thứ 2* về các nhân đức 

của Thánh Cả Giuse: bài ngợi ca này để cảm 

ơn nhà vua vì dấu ấn tôn vinh dành cho Phu 

quân Thánh Mẫu Thiên Chúa. 

 

Cách mạng Pháp (5.5.1789- 9.11.1799*) đã 

dẹp bỏ tất cả các lễ hội và ngày lễ liên quan đến 

tôn giáo. Thế kỷ XIX, nhiều chính phủ đã 

không khôi phục việc cử hành ngày lễ 19-3 ‘dù 

https://fr.aleteia.org/2019/04/18/cotignac-le-sanctuaire-ou-lon-touche-de-pres-au-mystere-de-marie-mediatrice-de-toute-grace/


religieuses ; et au XIXe siècle, les différents 

gouvernements ne restaurent pas la célébration 

temporelle de la fête du 19 mars, même si la 

dévotion à saint Joseph redevient très 

vigoureuse en France, en raison de la place 

toute spéciale qu’il a eu sur la terre. En effet, 

Joseph a partagé avec Marie les premiers 

sourires et les premières caresses de Jésus, il a 

eu la possibilité de le cajoler aussi souvent 

qu’il le voulait, de vivre dans une intimité de 

tous les instants. Dieu lui a confié son Fils, et 

en même temps qu’Il lui demandait d’assumer 

toutes les charges d’une vraie paternité, Il lui 

en conférait toute l’autorité et tous les droits. 

La paternité de Joseph s’est exercée 

pleinement sur Jésus ; mais elle s’étend 

également aux autres enfants de Marie, c’est-

à-dire à l’humanité toute entière. C’est 

pourquoi saint Joseph a une place toute 

spéciale au ciel. Le pape Pie IX l’a bien 

reconnu, lui qui décréta saint Joseph patron de 

l’Église universelle, le 8 décembre 1870. 

 

Outre cette glorieuse paternité, l’Église confia 

à saint Joseph beaucoup de missions. Si celles 

de patron des artisans et des familles sont bien 

connues, celles de patron des éducateurs, de la 

bonne mort et de la vie intérieure sont parfois 

plus ignorées. Elles correspondent pourtant 

bien aux vertus que Joseph a pratiquées durant 

sa vie. Ayant été chargé par Dieu de veiller sur 

son Fils, de le défendre, de l’élever, Joseph 

reçut des grâces particulières pour s’acquitter 

de cette mission. D’autre part, sa douce et belle 

mort, entouré de Jésus et Marie, invite les 

fidèles à demander la grâce du bien mourir. 

Enfin, saint Joseph est un parfait modèle de vie 

intérieure de l’âme, en raison de sa grande 

union spirituelle avec les cœurs de Jésus et 

Marie, au sein de la Sainte Famille. 

 

Aujourd’hui encore, plusieurs pays solennisent 

la Saint-Joseph par un jour férié : c’est le cas 

notamment de la Colombie et de Malte, mais 

aussi de certaines régions espagnoles et de 

quelques lands autrichiens. Joli clin d’œil à la 

chỉ tạm thời’, ngay cả khi lòng sùng kính đối 

với Thánh Cả Giuse hồi phục rất mạnh ở 

Pháp vì vị trí rất đặc biệt của Ngài trên toàn 

thế giới. Thật vậy, Thánh Cả Giuse đã chia sẻ 

với Mẹ Maria những nụ cười đầu đời và những 

cái vuốt ve đầu tiên với Chúa Giêsu. Ngài có 

cơ hội ôm ấp Người bao nhiêu lần tuỳ ý cũng 

như sống thân mật với Người mọi lúc. Chúa 

Trời đã giao Con của Người cho Ngài, đồng 

thời khi Người giao cho Ngài đảm nhận trọng 

trách làm cha thực sự thì Người đã ban cho 

Ngài mọi quyền hành cũng như quyền lực. 

Chức vụ làm cha của Thánh Cả Giuse được 

thực hiện trọn vẹn đối với Chúa Giêsu. Nhưng 

chức vụ Thân phụ này* cũng mở rộng đến 

những người con đặc biệt của Mẹ Maria tức 

là toàn thể nhân loại chúng ta*. Đây là lý do 

tại sao Thánh Cả Giuse có một vị trí rất đặc biệt 

trên thiên quốc. ĐGH Piô IX đã thừa nhận rất 

rõ khi công bố Thánh Cả Giuse là Đấng bảo 

trợ Giáo hội Hoàn vũ ngày 8-12-1870. 

 

Bên cạnh thiên chức làm Thân phụ vinh quang 

này, Giáo hội cũng tôn vinh Thánh Cả Giuse 

với nhiều sứ mệnh khác nữa. Nếu Đấng bảo 

trợ các nghệ nhân và các gia đình được biết 

đến nhiều, thì Đấng bảo trợ các nhà giáo dục, 

sự chết lành và cuộc sống nội tâm thường bị 

lãng quên*. Tuy nhiên, chúng lại rất tương 

ứng với các nhân đức Thánh Cả Giuse đã thực 

hành suốt đời Ngài. Được Chúa Trời trao trách 

nhiệm trông nom, bênh vực, nâng đỡ Con của 

Người, Thánh Cả Giuse đã nhận được những 

ân sủng đặc biệt để thực hiện sứ mệnh này. Mặt 

khác, cái chết lành thánh dịu hiền của Ngài 

được Chúa Giêsu và Mẹ Maria vây quanh đã 

mời gọi các tín hữu cầu xin ơn chết lành. 

Cuối cùng, Thánh Cả Giuse là mẫu gương 

hoàn hảo về đời sống nội tâm vì sự kết hợp 

thiêng liêng mật thiết của Ngài với trái tim 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong Thánh Gia. 

 

Thậm chí ngày nay, nhiều quốc gia mừng lễ 

Thánh Cả Giuse như quốc lễ: ở Colombia và 

Malta, rồi ở một số vùng thuộc Tây Ban Nha 

và một số vùng thuộc nước Áo. Thêm một cú 



famille : en Espagne, le 19 mars est aussi le 

jour de la fête des pères. Sainte Thérèse 

d’Avila avait l’habitude de demander à saint 

Joseph, le jour de sa fête, une faveur spirituelle 

ou temporelle. Pourquoi ne pas reprendre cette 

belle coutume, ce serait l’occasion de 

redécouvrir les nombreuses prières dédiées à 

ce saint si puissant et si paternel. 
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nháy mắt đồng ý* nữa cho các gia đình ở Tây 

Ban Nha, ngày 19-3 cũng là Ngày các thân 

phụ. Thánh Têrêxa thành Avila đã từng cầu 

xin Thánh Cả Giuse trong ngày lễ của Ngài 

cho ơn cả hồn lẫn xác. Tại sao chúng ta* 

không tập thói quen tốt này?! Đây là dịp khám 

phá lại nhiều lời nguyện cầu dành riêng cho vị 

Thánh đầy quyền năng với tình phụ tử này! 

 

James & Joseph Lập 

11.25.2021* 
 

*Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) ở Mỹ là ngày thứ 5 tuần thứ 

4 tháng 11 (năm nay là 25.11.2021). Có thể nghỉ được 

4 ngày liên tiếp để bay/lái xe về nhà kịp tối thứ 5 mừng 

Lễ “gà tây." Năm 2013 được Liên Hợp/Hiệp Quốc (UN) 

mời thuyết trình về sự đóng góp của người Việt di dân/tị 

nạn vào nền kinh tế Mỹ, tôi gọi nước Mỹ là U.C. (thay 

vì U.S.) để bày tỏ nước Mỹ thực sự là nước “Liên 

Hợp/Hiệp Văn Hóa” (United Cultures) kể cả văn hóa 

Việt. 

 
*2 bài giảng tuyệt chiêu của GM Bossuet nhà đại hùng 

biện về Thánh Cả Giuse: 

1. Depositum custodi (1657 & 1659): Đấng gìn giữ kho 

tàng (Chúa Giêsu và Mẹ Maria) 

2. Quæsivit sibi Deus virum juxta cor suum (1661): 

“Đức Chúa đã tìm cho mình  một kẻ như lòng Người 

mong muốn” (I Sm 13: 14*). 
 

*Tà giáo là các tôn giáo hoặc gần như tôn giáo (các 

chính thể) bên ngoài tấn công bẳt bớ giết hại Giáo hội 

trong mọi thời đại kể cả hiện nay.  

  

*Lạc giáo (lạc đạo) từ bên trong Giáo hội xảy ra mọi 

nơi mọi lúc. Việt Nam cũng có: 

- Năm 2014 GP Vĩnh Long đã xảy ra lúc Tòa Giám mục 

còn trống ngôi. LM Giám quản phải xử lý kịp thời.  

-Gần đây nhất năm vừa qua 2020: GP Vinh và GP Đà 

Lạt. 

 

*“Vạ huyền chức,” gọi bình dân là “treo chén” đối với 

Linh mục vi phạm về đức tin và giáo quyền. Hãy vững 

tin vào Chúa Giêsu và Thánh Thần Người luôn ở cùng 

Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế. 

 

https://fr.aleteia.org/2020/03/19/la-veritable-histoire-de-la-devotion-a-saint-joseph/

