
La fi gura de Sant Josep és sense cap dubte una 
de les més sorprenents entre els protagonistes 
principals dels evangelis. Ningú pot discutir el 
paper fonamental que Josep te en l’arribada de 
Jesús a aquest món i en la seva infantesa així 
com la seva complexa i generosa relació amb 
Maria. Però el paper de Josep ha quedat sem-
pre difuminat, sempre en segon pla, com un 
actor secundari, un home que passa desaper-
cebut, l’home de la presència diària, discreta i 
oculta. Malgrat la seva importància cabdal en els 
primers anys de la vida de Jesús, no te ni tant 
sols una frase en tots els evangelis i sobtada-
ment desapareix de l’entorn de Jesús i mai mes 
ningú en fa cap referència.

Dels 27 capítols de l’evangeli de Mateu, Sant 
Josep només apareix en 8 versets. A l’evangeli 
de Marc no se’l menciona ni una sola vegada. 
Josep és anomenat només en 4 ocasions en els 
24 capítols de Lluc i Joan tampoc l’esmenta ni 
un sol cop.

D’ell només sabem que era un humil fuster de 
Natzaret, de l’estirp de David, compromès en 
matrimoni amb Maria a qui va estar a punt de 
repudiar però amb qui fi nalment es va desposar. 
Es diu que era per aquest motiu un home just i 
fou qui va portar a empadronar la seva família a 
Betlem, va ser testimoni del naixement de Jesús 
i de l’adoració dels pastors i dels Mags i qui va 
fugir amb Jesús i Maria a Egipte fi ns que un àn-
gel en somnis li digué que tornessin al seu país. 
A partir d’aquí, Josep desapareix.

És mereixedor d’una gran devoció popular per 
una banda, però ha estat també víctima del sar-
casme en relació a la seva paternitat i la icono-
grafi a clàssica s’ha curat sempre en salut i l’ha 
representat generalment com un vell amb aire 
compungit i absent.

Ara, 150 anys després de que se’l declarés pa-
tró de l’Església Universal, amb la Carta apos-
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tòlica Patris Corde (Amb Cor de Pare), signada 
aquest passat 8 de desembre, el papa Francesc 
vol recordar aquesta fi gura tan peculiar i actua-
litzar-ne la visió distorsionada pels anys i la tra-
dició. En aquesta breu Carta, el Papa ens dona 
una visió molt més completa i plena de matisos 
de la fi gura de Josep i posa al dia de manera 
molt clara i concisa – i a la vegada tendra i com-
movedora - aquest sant que a tots ens resulta 
sorprenentment proper. I dedica també tot l’any 
2021 a la fi gura de Sant Josep, a les seves vir-
tuts i a la seva intercessió.

“Un pare estimat, un pare en la tendresa, en 
l’obediència i en l’acollida; un pare de valentia 
creativa, un treballador, sempre a l’ombra”, ens 
diu el Sant Pare i en les pàgines següents des-
glossa la paternitat de Josep en 7 enfocaments 
diferents, en cada un dels quals ens fa veure al 
Sant d’una manera nova i propera:

El Pare Estimat.
Després de Maria, cap sant ocupa tant espai 
en el magisteri pontifi ci com Sant Josep. I ha 
estat el sant de capçalera de moltíssim altres 
sants i santes, con Teresa de Jesús. Hi ha els 
dimarts de Sant Josep; els 7 diumenges de 
Sant Josep; és patró dels fusters; és un dels 
Sants de la Bona Mort i d’infi nitat de devo-

cions populars més. El nostre món està ple 
de carrers dedicats a ell així com d’ermites i 
esglésies sota la seva advocació.

El Pare de Tendresa.
Josep té moments de foscor, de dubte, de 
debilitat, però el seu testimoni ens demostra 
com el fet de tenir fe en Déu inclou aquests 
moments així com creure que Ell pot actuar 
també a través de les nostres debilitats. Per 
l’angoixa de Sant Josep passa la voluntat i el 
projecte de Déu.

El Pare de la Obediència.
Josep està amatent a sentir què espera Déu 
d’ell en cada moment i malgrat les difi cultats 
respon amb decisió. Sens dubte que Jesús 
té en ell també un exemple de fer la voluntat 
del Pare i així ho demostrarà a Getsemaní.

El Pare de l’Acollida.
Sant Josep va escoltar la veu de Déu i per 
misteriós que li pogués semblar, va actuar 
sense dubtar i va tenir el valor de trencar amb 
les normes i pressions socials al no repudiar 
a Maria, embarassada abans de casar-se, i 
acollir-la a ella i al seu Fill sense condicions 
ni explicacions. Acollim així també nosaltres?

El Pare de la Valentia Creativa.
Quina manera més elegant troba el Papa 
Francesc per dir que Josep té una actitud 
proactiva davant de l’adversitat i sap tirar en-
davant la seva família costi el que costi. No 
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rebutja Maria, l’acull. No troba lloc a l’hostal, 
però troba un pessebre. Herodes vol matar 
els primogènits, però ells fugen a Egipte. Mor 
Herodes i ells tornen a Natzaret. Déu no ha 
de fer cap miracle per anular aquests pe-
rills que encerclen Jesús i a la seva mare en 
aquestes primeres etapes de la història de la 
redempció, perquè el miracle és Josep.

El Pare Treballador.
Sant Josep té la infi nita dignitat del qui es 
guanya el pa amb la seva feina; quin exemple 
per Jesús! Treballant honradament es treba-
lla també en la construcció de l’obra de Déu 
i es comparteixen amb la resta de la societat 
capacitats i talents. Com n’és de valuosa i 
necessària la feina si la mirem així també!

El Pare a l’Ombra.
Sant Josep és a la Terra l’ombra del Pare veri-
table de Jesús, i esdevé per aquest motiu un 
model universal de paternitat. Josep demos-
tra que ser pare no és una qüestió biològica 
sinó un tema de responsabilitat i compromís.

En aquests moments difícils que el nostre mal-
tractat món està passant, ens calen herois i 
heroïnes normals i corrents com Sant Josep; 
fi gures discretes però treballadores; callades 
però amatents; gent compromesa a canvi 
d’una esperança, sembrant la corresponsabi-
litat!

El Sant Pare inclou dues oracions a Sant Josep 
que ens poden ajudar a aprofundir en el seu tes-
timoni i la seva devoció. La primera diu Francesc 
que fa més de 40 anys que la resa després de 
Laudes i la va aprendre d’un devocionari francès 
del segle XIX:

Gloriós Patriarca Sant Josep.

El teu poder sap con fer possibles les coses 
impossibles; vine a ajudar-me en aquests mo-
ments d’angoixa i difi cultat.

Pren sota la teva protecció les situacions tan 
greus i difícils que et confi o, perquè tinguin una 
bona solució.

Pare estimat, en tu tinc posada tota la meva 
confi ança.

Que no sigui dit que t’he invocat en va i, com 
que tot ho pots amb Jesús i Maria, mostra’m 
que la teva bondat és tan gran com el teu poder. 
Amen.

La segona l’ha escrita el mateix Sant Pare i amb 
ella tanca aquesta Carta, Patris Corde:

Salve, custodi del Redemptor
i espòs de la Verge Maria.
A tu confi à Déu el seu Fill,
en tu va dipositar Maria la seva confi ança,
amb tu Crist es va forjar com a home.

Oh benaurat Josep,
mostra’t també com a pare per nosaltres
i guia’ns en el camí de la vida.
Concedeix-nos gràcia, misericòrdia i valentia,
i defensa’ns de tot mal. Amen.



MISSA FAMILIAR. Dissabte 20, a 2/4 de 7 de 
la tarda, missa familiar amb pares i infants de 1er 
curs de catequesi de l´escola Sagrada Família.

COL·LECTA PEL DIA DEL SEMINARI. Dissab-
te dia 20 i diumenge dia 21 col·lecta per ajudar 
els nostres seminaristes. El lema d´aquest any 
és: Pare i Germà.

JOVES. Diumenge 21, a les 7 de la tarda, els 
joves de la nostra parròquia han organitzat un 
Via Crucis per a tots els grups.

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma 
Via Crucis a 2/4 de 8 del vespre.

RAMS. Hi haurà benedicció de Rams a totes 
les misses. Dissabte 27, a les 8 del vespre. Diu-
menge 28 a les 9.30; 11.00; 12.00 i a les 8 del 
vespre.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Tindrà lloc dimarts 
dia 30, a 2/4 de 8 del vespre. Seguidament cele-
bració de l´eucaristia.
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Déu envià el seu Fill al món
no perquè el condemnés,
sinó per salvar el món
gràcies a ell.

Jo. 3, 14-21

CULTES

DIUMENGE IV DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària 
familiar amb els més menuts. Atesa la situació 
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-
2021 fent una tramesa mensual d’un guió de 
pregària per fer-la a casa en família. Els interes-
sats podeu sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT


