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       Thánh Giuse, vị thánh âm thầm, ít khi được nhắc tới và

ngay cả Phúc Âm cũng không ghi lại một lời nói nào của

ngài. Sự ẩn mình trong khiêm hạ của thánh nhân không có

nghĩa ngài là một nhân vật mờ ảo, tầm thường đến hư

vô và cuộc đời không có giá trị gì. Nhưng trái lại, thánh

Giuse đã được nhiều người ca tụng và tỏ lòng sùng kính –

trong đó có cả các vị thánh lỗi lạc.

       Để trưng dẫn cho sự cao cả và quyền thế của thánh

Giuse, chúng ta không thể không nhắc đến sắc lệnh công

bố năm thánh đặc biệt về thánh Giuse được ban hành ngày

8 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Nhân kỷ niệm 150 năm ngày

Đức Giáo Hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo trợ

Giáo hội hoàn vũ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành

Tông thư Patris corde-Trái tim người Cha- công bố năm

thánh bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8

tháng 12 năm 2021.



         Có lẽ bạn đang đặt câu hỏi tại sao Đức Thánh Cha lại

công bố năm thánh về thánh Giuse trong thời điểm này và

chúng ta có thể học hỏi điều gì nơi thánh nhân trong hoàn

cảnh sống của mỗi người. Theo như Vatican News, Đức

Thánh Cha viết tông thư Trái tim của người Cha trong bối

cảnh của đại dịch COVID-19. Ngài mong muốn mọi người có

thể tìm thấy nơi thánh Giuse, “một người không được chú ý,

người hiện diện hàng ngày, kín đáo và âm thầm, người

chuyển cầu, là sự nâng đỡ và hướng dẫn trong những lúc khó

khăn”. Nếu như các bạn theo dõi các thông tin trên mạng

lưới toàn cầu hoặc những phương tiện thông tin đại chúng

thì có thể nhận xét những hậu quả khôn lường do dịch bệnh

này gây ra. Đó là chưa kể đến những tổn thương và mất mát

về tinh thần lẫn đời sống tâm linh mà biết bao người đã và

đang trải qua. Bên cạnh những mảng tối đầy ảm đạm của

bức tranh đại dịch lại lóe lên những gam màu sáng mang lại

sự chữa lành và xoa dịu những nỗi đau.



        Những nét họa dịu dàng cùng với sứ điệp yêu thương

được tạo nên từ những con người đang ngày đêm âm thầm

phục vụ, không cần ai biết đến. Họ là những nhà khoa học,

bác sĩ, y tá đang nghiên cứu những phương thức cứu chữa

bệnh nhân. Họ là những vị mục tử nhân lành chăm lo cho

đời sống đức tin và ban các phép Bí tích cho đàn chiên khao

khát ơn Chúa. Họ là những giáo viên vẫn kiên tâm lên bục

giảng mỗi ngày để đảm bảo phần tri thức cho các thế hệ

tương lai và còn biết bao người vẫn tiếp tục bước đi trong sự

phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ mang

những trái tim đầy quả cảm, yêu thương, nhân ái mà quên

mình phục vụ trong thầm lặng. Họ đang gieo những niềm hy

vọng lớn lao trong một bối cảnh phảng phất sự héo tàn của

niềm tin và sự thất vọng vào cuộc sống phía trước. Nơi

những con người thầm lặng đó, chúng ta nhận ra hình

ảnh của thánh Giuse đang âm thầm hy sinh để bảo vệ người

khác. Chính thánh Giuse xưa đã âm thầm bảo vệ và

chăm sóc Mẹ Maria và Chúa Giêsu khi ngài được Thiên Chúa

tin tưởng trao phó trọng trách ấy.



Trong thời gian đại dịch này,

chúng ta bị hạn chế trong những

tổ chức sinh hoạt chung nơi gia

đình, cộng đoàn, giáo xứ hoặc

môi trường mình đang phục vụ.

Tuy nhiên, chúng ta luôn được

mời gọi noi gương thánh Giuse

để trở nên những chứng nhân hy

vọng trong khi nhiều người cảm

thấy thất vọng, cùng cực khi phải

đương đầu với những thử thách,

đau khổ và nhất là khi phải đối

diện với sự mong manh của thân

phận con người yếu đuối. 

Hãy tiếp tục hăng say ra đi làm

những tông đồ đầy nhiệt

huyết với trái tim đầy yêu

thương, mang niềm hy vọng đến

cho mọi người ta gặp

gỡ và gieo niềm tin yêu cho mọi

nơi ta bước tới.



Kính chào Đấng gìn giữ Đấng Cứu Thế,

Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria.

Chúa đã trao Con Một của Chúa cho ngài;

Mẹ Maria đã tin tưởng vào ngài;

Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với ngài.

Lạy Thánh Giuse diễm phúc,

xin cũng hãy tỏ ra ngài là cha của chúng con

và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời.

Xin ban cho chúng con ân sủng, lòng thương xót và lòng can

đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.

Giờ đây, mỗi người chúng ta cùng hiệp tâm tình với Đức

Thánh Cha dâng lời nguyện xin với Thánh Giuse:




