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Lạy Thánh Giuse 
 

Xin giúp con ra khỏi cái Tôi đáng ghét 

Để con ngước trông lên mà biết khiêm nhu 
Noi gương Ngài sống nhân từ 

Sống đời khiêm hạ nơi nhà Na-Gia. 

 
Dẹp bỏ niềm riêng, vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ngài đón nhận bạn mình, trinh nữ Maria làm bạn đời cưu mang 

Ngôi Lời nhập Thể.  

Ngài là dưỡng phụ, là Đấng Bảo Hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, Ngài vâng lệnh sứ thần phải tránh nanh 
vuốt Hêrôđê. Chẳng quản ngại hành trình gian lao đường xa vất vả, Ngài vội vã đem Chúa Con và Mẹ Người trốn sang Ai 
Cập.  

Trong chiêm bao, sực nhớ lời Chúa phán với tiên tri: “Từ Ai Cập, Ta đã gọi Con Ta trở về” (Mat.2: 13-15), Ngài 
vâng nghe tiếng sứ thần giục giã “Trỗi dậy ngay, mau trở về quê hương, kẻ mưu giết Con Ta đã chết!”  

Nơi nhà Na-Gia trầm lặng, Ngài là cha nuôi cần mẫn lo toan cuộc sống. Ngài là gia trưởng khôn ngoan, kinh 

nghiệm và kiên nhẫn bào gỗ, xẻ cưa. Ngài điềm đạm hy sinh và quả cảm. 
Ngài là người công chính. Ngài xác tín trọn vẹn nơi tình Chúa yêu thương. Ngài âm thầm tham dự vào mầu nhiệm 

đồng công cứu chuộc. Ngài được vinh quang quyền thế trên Nước Thiên Đàng. Ngài chẳng quên những ai đang lê bước 
lầm than trên dương gian sinh ký, Ngài giải thoát chúng con cho khỏi mọi nỗi ưu sầu. Ngài hằng bảo vệ bầu cử, chở che. 



 
Lạy Thánh Giuse: 

Xin giúp con ra khỏi Bến Mê tội lỗi 
Xin giúp con thực lòng sám hối ăn năn, 

Con trao mọi nỗi khó khăn 

Xin Ngài giải gỡ giúp con an bình 
Cho con đầy phúc Thánh Linh 

Vâng theo ý Chúa nhiệt tình Tin Yêu 

 
Ben. Đỗ Quang Vinh 

Lễ Kính thánh Giuse , ngày 19-3-2020 
 


