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19 de març, sant Josep
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 JOSEP, EXEMPLE D’ACOLLIMENT DE LA PARAULA 

Josep, del llinatge de David, fuster a Natzaret, espòs de Maria, pare adop-
tiu de Jesús: són les dades escasses que ens presenten els evangelistes. Des 
del començament ha posat la fe en les paraules que, en somnis, ha rebut 
d’un àngel. És un home que actua sempre amb discreció silenciosa i justa-
ment en el silenci pot acollir la paraula en el seu cor. També nosaltres, en 
la vida diària sovint estressada, hem d’estar oberts (tota la Quaresma ens 
hi invita), a escoltar la paraula que ens porta a una vida renovada.

 JOSEP, L’ÚLTIMA ANELLA DE LA PROMESA MESSIÀNICA 

A David (primera lectura) Natan li promet que farà de la seva dinastia 
un casal consolidat per sempre. Més enllà de la persona de Salomó, és la 
descendència de David la que és beneïda. Pertocarà a Josep, el seu últim 
descendent, d’introduir el Fill de Déu en aquest llinatge.
El salm canta aquesta promesa feta a David.
La fe i la disponibilitat total d’Abraham (segona lectura) mereixen rebre 
en la seva descendència el fruit de la promesa. La seva veritable descen-
dència no és carnal, sinó espiritual: els creients. Josep n’és un model, un 
instrument dòcil per a la realització del pla de salvació.
Josep (evangeli 1) és l’home escollit per Déu per introduir el Messies en 
la descendència de David. Gràcies a les benediccions promeses a aquesta 
descendència, entra en el pla diví de salvació esdevenint el pare legal 
d’Aquell que la Verge Maria engendrà per obra de l’Esperit Sant. Li perto-
ca d’imposar el nom a l’infant: Jesús, que vol dir Salvador.
L’altre evangeli (2) presenta tres trets característics de l’infant Jesús: savi-
esa, submissió, lucidesa. Com la de Samuel i de Daniel, la saviesa de Jesús, 
assegut entre els mestres, ve de Déu. La submissió filial als seus pares 
durant els anys a Natzaret és el reconeixement del paper providencial que 
pertoca a Josep, però subratlla amb lucidesa l’afirmació de la dependència 
del seu Pare. La resposta a la recerca anguniosa de Maria i de Josep, que 
és desconcertant (no l’entenen), mostra Jesús entregat a la missió rebuda. 

 JOSEP, HOME D’OBRES, NO DE PARAULES

La frase «Estem plens de paraules i buits d’obres. Fem callar les parau-
les, que parlin les obres!» descriu les característiques de Josep, el sant 
de l’obediència i de la fidelitat incondicional. Escolta la paraula de Déu 
sense entendre-la. Marxa sense saber on el porta el camí que emprèn. 

Orientacions per a la celebració



Fa el que Déu li demana sense poder mesurar-ne les conseqüències. 
Resta discretament al rerefons, a segon terme en els grans misteris. És 
un personatge en la vida del qual Déu es fica constantment i l’embolica 
en situacions que li porten nous maldecaps. És un exemple de santedat 
en la vida diària.

 DEL REGNE DE DAVID AL REGNE DE DÉU

No serà David qui construirà el temple, però Déu li assegurarà el tron 
per sempre. És una promesa que traspassa tots els temps. La referència 
a Salomó quedarà superada quan Jesús dirà: «Aquí n’hi ha un que és 
més gran que Salomó». La promesa del regne de David es reconverteix 
en promesa evangèlica del Regne de Déu: el que era poder reial, en el 
Regne de Jesús es torna mansuetud i amor.

 OBERTS A LES SORPRESES

La llei dona seguretat. La fe és insegura, situa directament davant Déu, 
del qual a qualsevol moment pot venir una ordre inesperada. Així va 
creure Abraham, seguint la promesa de Déu cap un futur incert. Posat 
a prova, va esperar contra tota esperança. Va experimentar, però, que 
Déu compleix la seva paraula. La fe gosa deixar de banda el que és cal-
culable i lliurar-se a les sorpreses que Déu pot reservar.

 JOSEP, EL JUST

L’evangeli designa Josep com un home just. És just qui fa el que Déu es-
pera d’ell. I Josep ho fa. Pren Maria amb la seva vida i el seu destí sense 
entendre què passa, senzillament perquè Déu ho vol. Pren Jesús com a 
fill seu i com a bon pare es preocupa d’ell, perquè Déu ho vol. Es posa 
en camí, com Déu li demana. Obeeix Déu més que no pas les normes 
humanes. Per amor i fidelitat. Per això és comptat entre els justos del 
poble de Déu: Noè, Abraham, Moisès, David... 

 SERVIR DÉU ÉS ABANS QUE SERVIR ELS HOMES

L’escena a Jerusalem (2) mostra que Jesús està unit amb Déu d’una ma-
nera molt estreta ja des de bon començament. Jesús ens fa adonar que 
cap persona no pertany a cap altra, només pertany a Déu. Exigeix con-
fiança en Déu per tal que cadascú pugui fer el seu propi camí com a fill 
de Déu. Perquè Déu no ens abandona mai, ens sosté cada dia. 

LLuís Prat



Notes exegètiques

1 lectura. 2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16 
El teu tron es mantindrà per sempre.

Natan és un profeta de la cort de Da-
vid, que té un paper fonamental en els 
diversos episodis de la vida del gran 
rei d’Israel. La lectura d’avui fa refe-
rència a la primera d’aquestes inter-
vencions. David, quan ja havia assolit 
la reialesa a Jerusalem, expressà el seu 
lament a Natan pel fet que ell vivia en 
un palau de cedre, mentre que l’arca 
de l’aliança, que havia acompanyat el 
poble d’Israel a través dels seus pele-
grinatges pel desert, encara es troba-
va en una tenda. La primera resposta 
del profeta és que el rei pot fer el que 
li plagui; però aquella nit, el profeta 
va rebre una visió que li deia que Déu 
no volia que ell li construís el temple, 

sinó el seu fill Salomó. La voluntat de 
Déu era una altra: no vol que el rei li 
construeixi una «casa» (temple), sinó 
que Déu vol construir al rei un «ca-
sal» (consolidar la seva dinastia) «per 
sempre». Aquest «per sempre» en la 
història de la salvació tindrà unes con-
seqüències insospitades. 

Mateu començarà el seu evangeli di-
ent: «Genealogia de Jesús, el Messies, 
fill de David, fill d’Abraham» (1,1). La 
història de Jesús arrela en les prome-
ses antigues que Déu havia fet a Da-
vid, en el cor de la història del poble 
que sorgirà de la promesa feta per 
Déu a Abraham.

2 lectura. Romans 4,13.16-18.22 
En virtut de la justícia que ve de la fe.

L’Evangeli que Pau proclama diu que 
Déu ha revelat en Jesucrist la seva 
iniciativa per a la salvació de tots els 
pobles, fins i tot davant la seva revolta 
pecadora contra Déu. Abraham, que 
és el primer exemple d’obediència a 
Déu, no és cap excepció, ja que va ser 
per causa de la fe que va esdevenir 
el pare espiritual de tots els creients, 
tant dels provinents del judaisme com 
dels pagans.

Pau formula la prioritat de la fe sobre 
la llei. En el passatge que hi ha abans 
dels versets proclamats avui, Pau re-
corda que Abraham va ser declarat 
just per Déu en virtut de la fe, abans 

de rebre la circumcisió. La circumcisió 
–usada per Pau aquí com a metonímia 
per a designar tota la Llei– és un signe 
de justícia i no pas un mitjà per a ob-
tenir la justícia.

Abraham és el pare d’una descendèn-
cia que es troba sota la Llei –els qui 
han rebut la circumcisió– i també de 
tots els qui comparteixen la fe, encara 
que no provinguin de la circumcisió, 
ja que la justícia d’Abraham –«el Se-
nyor ho tingué en compte per fer-lo 
just»– prové de la fe, que és resposta i 
acollida a la paraula de Déu. Abraham 
és doncs el prototip de tota persona 
creient i la justícia és un do de Déu.



3 lectura. Mateu 1,16.18-21.24a 
Li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà el seu poble.

La genealogia de Jesús que Mateu ens 
presenta va –com totes les genealo-
gies bíbliques– per línia paterna, per 
això situa Jesús en la línia de Josep, 
l’espòs de Maria. L’evangelista tot se-
guit passa a interessar-se per la con-
cepció i la imposició del nom a Jesús. 
Aquests detalls serviran per a identi-
ficar qui és aquest infant i també la 
missió que realitzarà.

La concepció és descrita des de la 
perspectiva de Josep, aquest home 
just, que sempre obeeix el consell del 
missatger enviat per Déu. L’evangeli 
no ens dona cap indici de la conversa 
de Maria i Josep, quan ella descobreix 
que es troba embarassada. Sols se’ns 
diu que Josep vol actuar amb la mà-
xima discreció i deixar Maria, fins que 
l’àngel de Déu li fa saber en un somni 
que l’infant que ha de néixer no és 
el resultat de cap acció humana sinó 
que és obra de l’Esperit Sant.

La concepció de Jesús és obra de Déu: 
Jesús és el producte d’un acte diví nou 
absolutament sorprenent i inesperat. 
Cap dels personatges que formen 
part de la llarga llista genealògica 
que Mateu escriu no ha començat 
d’aquesta manera. Des de la mateixa 
concepció aquest infant és diferent i 
únic. Ell és molt més que el conjunt 

de tots els qui el van precedir en la 
història de les generacions humanes. 
Sols ell –el conjunt de l’evangeli ens 
ho mostrarà– actuarà com l’agent de 
l’Esperit de Déu i manifestarà de ma-
nera única el poder de Déu.

L’accent en la virginitat de Maria, que 
vincula el text de l’evangeli amb la 
traducció grega d’Isaïes 7,14, serveix 
per remarcar que ni Josep ni cap al-
tre home ha estat el pare biològic de 
Jesús. Les paraules del missatger diví 
serveixen per fer esvair els dubtes del 
mateix Josep. La concepció virginal de 
Jesús marca l’inici de la realització dels 
propòsits salvífics de Déu. Aquest nou 
acte creador de Déu fa entrar la his-
tòria en l’era nova i tan esperada. La 
manera de fer de Déu és tan insòlita, 
que mai ningú no ho hagués pogut 
imaginar. 

Josep, en funció de pare legal, rep, de 
part del missatger diví, l’encàrrec de 
posar nom a l’infant. Jesús significa 
en hebreu «Senyor, salva!» i l’evange-
lista explica el nom per als seus lectors 
de llengua grega «perquè ell salvarà 
dels pecats el seu poble». Aquest in-
fant és l’únic que fa allò que sols Déu 
pot fer: salvar –ser presència de Déu 
enmig de les persones– i garantir el 
perdó diví.

3 lectura. Lluc 2,41-51a 
Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència.

Atesa la curiositat que sempre han 
suscitat les persones singulars, és sor-
prenent que els evangelis canònics 

sols continguin aquesta història sobre 
la infantesa de Jesús. És la història 
del nen desconegut de Natzaret que 



demostra una saviesa tan prodigiosa 
que deixa esbalaïts els mestres del 
temple de Jerusalem i els seus matei-
xos pares.

En el context de l’evangeli segons 
Lluc, però, la història fa més coses que 
la simple glorificació de Jesús, atès 
que se situa en el temple, de manera 
que intensifica el motiu propi de Lluc 
de la continuïtat de Jesús respecte de 
les tradicions d’Israel: Josep i Maria 
«anaven cada any a Jerusalem amb la 
peregrinació de Pasqua». 

Aquesta història, a més, anticipa l’ac-
titud radical que l’ensenyament de 
Jesús més endavant demanarà als qui 
l’escolten. El que el Jesús adult dema-
narà dels seus seguidors, aquí, l’infant 
Jesús ho posa en pràctica: «Escoltant 
els mestres de la Llei».

Jesús és «a casa del seu Pare»: l’ex-
pressió ens remet a la connexió que hi 
ha entre Jesús i Déu, que és realment 
el seu Pare.

Josep i Maria «no comprengueren 
aquesta resposta», però Jesús els de-
mostra la seva obediència en el fet de 
retornar a Natzaret amb ells. 

El text, però, llegit des de la perspec-
tiva de Josep i de Maria conté una 
càrrega de profunditat: la dificultat 
que tothom tindrà sempre per com-
prendre el missatge de Jesús. Ni tan 
sols Josep i Maria tenen per a això un 
privilegi especial. Maria, com tots els 
altres seguidors i seguidores de Jesús, 
haurà d’esperar i veure on el seu Pare 
el conduirà. Això és el que fa amb la 
resta de l’Església.

Joan Ferrer





Projecte d’homilia (Lluc 2,41-51a)

Un any més la solemnitat de sant Josep, l’espòs de Maria, alegra, 
dona llum i infon esperança al nostre camí quaresmal. Josep, l’home 
just, l’home bo, elegit de Déu per vetllar per la seva esposa, la verge 
de Natzaret. Per tenir cura, protegir, procurar aliment, educar i en-
sinistrar la humanitat santíssima del nen, l’adolescent, el jove Jesús, 
que era el Fill etern de Déu i de Maria, que l’havia concebut en el seu 
si virginal per obra de l’Esperit Sant. Josep és el servidor prudent i 
fidel a qui Déu totpoderós confia la seva casa; que posa al cap de la 
seva família humana, perquè faci de pare del Fill Unigènit de Déu, Je-
sucrist, nostre Senyor. Maria, ho escoltem a l’evangeli, diu clarament: 
«El teu pare i jo et buscàvem». I així era conegut pels conciutadans de 
Natzaret.

● (La singular vocació de Josep)

Certament Josep és elegit de Déu, amb un privilegi totalment ex-
cepcional. Ningú més pot gaudir de l’honor de ser espòs de la Mare 
de Déu i ser pare del Verb etern de Déu encarnat. Només Josep, l’ho-
me just. En la teologia de l’Antic Testament l’home just és qui aconse-
gueix posseir harmònicament totes les virtuts, tot ell ple de la gràcia 
de Déu. La narració de l’evangeli de Lluc acaba dient que Jesús vivia 
sotmès a Josep i Maria.

● (Fidelitat àrdua i coratjosa de Josep a la missió rebuda) 

Això suposava per a Josep, home bo i just, un acte de fe molt gran, 
profund, heroic, que havia de fer cada dia. Havia rendit la seva volun-
tat, el seu projecte de vida, al misteri que se li va revelar en la noia 
amb qui s’havia compromès en matrimoni. Va acceptar la missió que 
se li encomanava sense condicions. Desconeixent les conseqüènci-
es, els reptes i perills que hauria d’afrontar. En el misteri reconeixia 
i acatava la voluntat de Déu. Tanmateix tot esdevenia amb total nor-
malitat. Sense espectacle, rutinàriament. L’Infant que Maria, la seva 
muller, va concebre per obra de l’Esperit Sant, que havia de ser gran i 
ser anomenat Fill de l’Altíssim, que el Senyor Déu li donaria el tron de 
David i que regnaria sobre la casa de Jacob per sempre, restava mis-
teri amagat dia rere dia; any rere any. Jesús vivia sotmès a la seva au-
toritat paterna i a Maria. Però era completament normal. En tot igual 
als altres nois. Això sí, era bo. Amb una natural inclinació a resar al 



Senyor Déu, amb filial devoció. Però ell, Josep, va haver d’ensenyar-li 
a parlar, a resar les oracions dels jueus, explicar-li les obres meravello-
ses que Déu, el Senyor, va obrar en temps dels pares a favor del seu 
poble. I, a més, ensinistrar-lo en el seu ofici i, ja jove espavilat, fer-lo 
ajudant en la seva feina. 

● (Transcendental importància de la missió de Josep) 

La missió de Josep és importantíssima, transcendental en el mis-
teri de l’Encarnació del Verb Etern de Déu. Per tal que puguem re-
conèixer en Jesús de Natzaret el veritable Déu i veritable home. En 
tot –infant, adolescent, jove, home adult– igual a nosaltres llevat del 
pecat. El Mestre bo i proper, que, sent Déu i Senyor, ens estima amb 
amor entranyable amb un cor de carn com el nostre. I és amb nosal-
tres no per ser servit, sinó per servir i donar la vida per nosaltres, en 
rescat per la multitud dels pecadors.

● (Hem d’aprendre de l’home just, Josep) 

Hem d’aprendre de sant Josep a adorar el misteri. En la vida hi ha 
molts misteris. També en la nostra pròpia vida. A l’incrèdul li semblen 
absurds. Som criatures de Déu. Per voluntat seva existim i en Ell ens 
movem i som. En el Parenostre expressem el nostre desig i el nos-
tre compromís en el compliment de la voluntat de Déu, que sovint, 
però, contradiu els nostres anhels i projectes. És l’ocasió de professar 
la nostra fe en la Providència amorosa de Déu i d’adorar el misteri 
que ens supera. L’hora de descobrir els signes de l’amor de Déu i esti-
mar-lo amb silenci i humilitat. 

Honorem el Sant Patró de l’Església i de les vocacions pregant in-
sistentment que Déu s’apiadi de nosaltres i vulgui afavorir-nos amb 
les vocacions al sacerdoci ministerial, que tant necessitem. Fem-ho 
celebrant el memorial del gran Misteri de l’Amor de Déu. Adorant i 
combregant el Cos i la Sang del Crist entregat per nosaltres i per tots, 
per al perdó dels pecats. I visquem esperançats i joiosos com a fills 
estimats de Déu.

CarLes soLer i Perdigó



● (Un paper important a la història de la salvació)

Quan ens trobem encara enmig de la Quaresma, la litúrgia ens ofe-
reix el testimoni d’un home senzill i just, que va jugar un paper molt 
important a la història de la salvació.

Les poques referències de la seva biografia, però, fa que les dues 
primeres lectures que ens presenta la litúrgia de la Paraula en aques-
ta festivitat siguin només merament aproximatives a la seva figura.

A la lectura del llibre de Samuel, i al salm, es posa en relleu la pro-
mesa que Déu va fer a David de donar-li un descendent que mantin-
dria el seu tron per sempre. Sant Josep, descendent de David, serà el 
qui tingui la missió de complir aquesta promesa en imposar el nom a 
Jesús.

Sant Pau, per la seva banda, posa en relleu com Abraham, per la 
seva fe, va obtenir la certesa de rebre en la seva descendència el fruit 
de la Promesa. I així mateix, Josep, esperant contra tota esperança, 
serà un instrument dòcil de Déu, per a la realització del pla de salva-
ció.

● (Josep va complir la seva missió)

L’evangeli, en el relat de Mateu, comença amb el final de la genea-
logia de Jesús: Jacob, pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué 
Jesús, anomenat Messies. I tot seguit ens parla de la vinguda d’aquest 
Messies al món, on apareix Josep, espòs de Maria, que era un home 
bo, és a dir, fidel i obert a la voluntat de Déu; un home amb una gran 
actitud de disponibilitat i escolta davant Déu. 

Per això, en la perplexitat per l’embaràs de Maria, reacciona amb 
prudent discreció, a l’espera d’esbrinar el què i el perquè de Déu da-
vant d’aquella situació.

La resposta de Déu no triga: Josep rep la missió d’acollir Maria 
com a esposa i d’acceptar la paternitat legal de la criatura que ha de 
néixer, donant-li un nom. I Josep acceptà aquesta missió.

Al prefaci de la missa es manifestarà més clarament aquesta rea-
litat: ell fou l’home just que donàreu a la Verge Mare de Déu per espòs, 
el servent fidel i prudent que posàreu al cap de la vostra família perquè 
fes de pare del vostre Fill.

Projecte d’homilia (Mateu 1,16.18-21.24a)



Les virtuts humanes i religioses de sant Josep han de ser avui dig-
nes d’imitació per part de tots nosaltres: una persona justa, prudent, 
discreta, fidel i de molta estimació envers la seva esposa. Bon espòs i 
bon pare. Una persona oberta a la paraula de Déu, acollidora d’aques-
ta paraula i conscient de la seva missió. Una persona de fe.

● (Dia del Seminari)

A banda de celebrar en aquesta festivitat de sant Josep el dia del 
pare, commemoració que té més relleu consumista que de veritable 
homenatge als pares de família, a l’Església se celebra també avui el 
dia del Seminari, un especial record en la pregària pels seminaristes 
que es preparen per a rebre un dia l’ordenació sacerdotal, i perquè 
hi hagi cada cop més joves i adults que sentin la vocació al ministeri 
sacerdotal.

Els seminaristes i el sacerdots, com Josep, tenen també la missió 
de fer possible el naixement de Déu en la vida i en el cor de les per-
sones.

Preguem per ells.
ManeL siMó
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Amb llicència eclesiàstica

SUGGERIMENTS PER ALS CANTS
Entrada: *Feliços els que vós escolliu, MD 130; Aquest és el 
servidor fi del, CLB, pàg. 105; Tu ets el nostre Déu, MD 58; 
Els profetes han clamat, MD 113; Serviu el Senyor, MD 403.
Salm responsorial: *La dinastia de David, MD 316; Senyor, 
cantaré tota la vida, MD 223.
Aclamació abans de l’evangeli: Lloança a vós, oh Crist, 
MD 301; Glòria i lloança a vós, MD 303; Escoltem la veu 
del Crist, MD 212.
Comunió: Benaurances, MD 9, 15, 37 i 132; Us estimo, Se-
nyor, MD 49; Senyor, no ens deixis, MD 551; En vós confi o, 
MD 402 (ant. 1).
Comiat: Vivint, Senyor, MD 203; Senyor, que sempre us 
servim, MD 319.

Ritus inicials
Que Jesús, el fi ll de Maria i Josep, el Fill de Déu, 

sigui amb tots vosaltres.
(–  Ens reunim avui amb el goig de celebrar la festa de 

sant Josep, el fuster de Natzaret. Ell va estimar, amb 
un amor total, amb una confi ança total, el Déu que 
l’havia escollit per acompanyar el camí del Salvador 
del món. I va estimar igualment, amb tot el cor, la 
seva dona Maria i el seu fi ll Jesús. Josep va ser un 
home de fe que va mantenir el seu amor en totes les 
circumstàncies, passés el que passés. Avui el recor-
dem amb goig i el sentim com un bon model per a 
les nostres vides i per al nostre camí cap a la Pasqua).

A. penitencial: En silenci, preparem-nos per celebrar 
aquesta Eucaristia. (Silenci).

 – Vós, fi ll de David. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

 – Vós, Fill de Déu. CRIST, TINGUEU PIETAT.

 – Vós, llum de tots els pobles. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres...
Glòria: Allà a Betlem, en honor d’aquell infant aca-

bat de néixer i per fer més gran l’alegria dels seus 
pares Maria i Josep, els àngels van cantar la glòria 
de Déu que és pau per a la humanitat sencera. 
Unim-nos nosaltres avui a aquell cant de festa.

Col·lecta: Preguem (pausa). Déu totpoderós, vós 
confi àreu les primícies dels misteris de la salvació 
humana, a la fi del custòdia de sant Josep; 

 feu que per la seva intercessió, la vostra Església 
els conservi fi delment i els porti a plenitud.

 Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill...

Pregària universal: Amb la fe i la confi ança de Josep 
de Natzaret, preguem Déu, el nostre Pare, per 
nosaltres, per l’Església i per tota la humanitat. 
Preguem tot dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.

1. Per tota l’Església. Perquè, com sant Josep, sigui 
fi del a la Bona Nova que li ha estat confi ada i la faci 
créixer enmig del món. PREGUEM.

2. Pels seminaristes del nostre bisbat i pels de tota 
l’Església. Perquè Déu els beneeixi i els ompli 
d’amor a Jesucrist i de profund esperit de servei a 
la comunitat. PREGUEM.

3. Pels joves de les nostres comunitats cristianes. 
Perquè molts sentin la crida de Jesús a seguir-lo en 
el ministeri ordenat i hi sàpiguen respondre amb 
decisió i confi ança. PREGUEM.

4. Pels pares de família. Perquè portin molt d’amor 
a casa seva, i puguin viure amb confi ança totes les 
situacions en què es trobin. PREGUEM.

5.  Pels fusters i per tots els qui, com sant Josep, viuen 
del treball manual. Perquè Déu els beneeixi, i 
puguin tenir pau i benestar. PREGUEM.

6. Per tots nosaltres. Perquè aquesta festa de sant Josep 
ens ompli d’alegria i ens faci més cristians. PREGUEM.

Escolteu, Pare, les intencions que us adrecem en 
aquesta festa, i ompliu-nos dels dons de la vostra 
bondat. Per Crist, Senyor nostre.

Litúrgia de l’Eucaristia

Oració sobre les ofrenes (PÀG. 669 MISSAL)

Prefaci propi (PÀG. 670 MISSAL)

Recordem que durant la Quaresma, en comptes de l’al-
leluia, es canta una altra aclamació a Jesucrist abans d’es-
coltar l’evangeli.

Parenostre: Com a fi lls i fi lles de Déu, tal com Jesús 
ens ha ensenyat, preguem plens de confi ança:

Postcomunió: Preguem (pausa). Senyor, heu saciat 
amb l’aliment d’aquest altar la vostra família

 que celebra, plena de goig, la solemnitat de 
sant Josep; protegiu-la i conserveu-li sempre 
els vostres dons. 

 Per Crist, Senyor nostre. 

Ritus conclusius

Benedicció solemne:  – Que Déu, el nostre Pare, que 
ens ha reunit per celebrar la festa de sant Josep, us 
beneeixi, us protegeixi i us confi rmi en la seva pau.

– Que Crist, que ha manifestat en sant Josep la 
força renovadora del misteri pasqual, us faci 
autèntics testimonis del seu Evangeli.

– Que l’Esperit Sant, que en sant Josep ens ha 
donat un exemple de caritat, us faci capaços de 
crear una veritable comunitat de fe i amor.

– I que la benedicció de Déu totpoderós...

Comiat: Que l’exemple de sant Josep sigui per a tots 
un estímul de fe i d’esperança en el camí de la Pas-
qua. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau.

Litúrgia de la Paraula
Abans de les lectures: Escoltarem ara les lectures 

d’aquesta festa, que ens ajudaran a entendre el 
paper que va jugar sant Josep en els plans de Déu. 
Ens parlaran de les promeses de Déu a David, i de 
la fe d’Abraham, el pare del poble. I ens conduiran, 
a través d’aquests records, cap a la fi gura del fuster 
de Natzaret. Per mitjà d’ell, es realitzen les espe-
rances d’Israel i de la humanitat.
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Ritos iniciales
Que Jesús, el hijo de María y José, el Hijo de Dios,  

esté con todos vosotros.
(– Nos reunimos hoy con la alegría de celebrar la fi es-

ta de san José, el carpintero de Nazaret. Él amó, con 
un amor total, con una confi anza total, al Dios que 
le había elegido para acompañar el camino del Sal-
vador del mundo. Y amó igualmente, de todo co-
razón, a su mujer María y a su hijo Jesús. José fue 
un hombre de fe que mantuvo su amor en todas las 
circunstancias, pasase lo que pasase. Hoy lo recor-
damos, y vemos en él un buen modelo para nues-
tras vidas y para nuestro camino hacia la Pascua).

A. penitencial: En silencio, preparémonos para cele-
brar esta Eucaristía.

 – Tú, hijo de David. SEÑOR, TEN PIEDAD.

 – Tú, Hijo de Dios. CRISTO, TEN PIEDAD.

 – Tú, luz de las naciones. SEÑOR, TEN PIEDAD.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros... 
Gloria: Allí en Belén, en honor de aquel niño recién 

nacido y para acrecentar la alegría de sus padres 
María y José, los ángeles cantaron la gloria de 
Dios que es paz para la humanidad entera. Uná-
monos nosotros ahora a este cántico de alegría.

SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Entrada: Dichoso el que tú eliges, MD 9-2 (609-2); Bien-
aventuranzas, MD 54 (654); Ciudadanos del cielo, MD 11 
(611) / CLN 709.

Responsorial: *Su linaje será perpetuo, LS; Por siempre yo 
cantaré, MD 109 (709).

Antes del evangelio: Señor, tú tienes palabras, MD 138 (738) 
/ CLN D43; No solo de pan, MD 158 (758) / CLN D16.

Comunión: *Servid al Señor (+ salmo 99), MD 142 (742); 
Señor Dios nuestro, MD 211 (811) / CLN 501; Dichosos 
para siempre, MD 55 (655).

Final: En silencio, o un canto devocional en honor a san 
José.

Colecta: Oremos (pausa). Concédenos, Dios to-
dopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre 
y lleve a su plenitud

 los primeros misterios de la salvación humana
 que confi aste a la fi el custodia de san José. 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Recordemos que durante la Cuaresma, en vez del alelu-
ya, se canta otra aclamación a Jesucristo antes de escu-
char el evangelio.

Oración universal: Con la fe y la confi anza de José 
de Nazaret, oremos a Dios, nuestro Padre, por 
nosotros, por la Iglesia y por toda la humanidad. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por toda la Iglesia. Para que, como san José, sea fi el 
a la Buena Noticia que le ha sido confi ada. OREMOS.

2. Por los seminaristas de nuestra diócesis y por los 
de toda la Iglesia. Para que Dios los bendiga y los 
llene de amor a Jesucristo y de profundo espíritu 
de servicio a la comunidad. OREMOS.

3. Por los jóvenes de nuestras comunidades cristianas. 
Para que muchos escuchen la llamada de Jesús 
a seguirle en el ministerio ordenado, y le sepan 
responder con decisión y confi anza. OREMOS.

4. Por los padres de familia. Para que pongan mucho 
amor en sus hogares, y puedan vivir confi adamente 
todas las situaciones de la vida. OREMOS.

5. Por los carpinteros y por todos los que, como san 
José, viven del trabajo manual. Para que Dios los 
bendiga, y puedan tener paz y bienestar. OREMOS.

6. Por todos nosotros. Para que esta fi esta de san José 
nos llene de alegría y nos haga mejores cristianos. 
OREMOS.

Escucha, Padre, las intenciones que te dirigimos en 
esta fi esta, y llénanos con los dones de tu bon-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de la Eucaristía

Oración sobre las ofrendas (PÁG. 672 MISAL)

Prefacio propio (PÁG. 499 MISAL)

Padrenuestro: Como hijos e hijas de Dios, como Je-
sucristo nos ha enseñado, oremos con toda con-
fi anza:

Poscomunión: Oremos (pausa). Defi ende, Señor, 
con tu protección continua a tu familia, 

 alegre por la solemnidad de san José,
 y, al saciarla con el alimento de este altar,
 conserva con bondad tus dones en ella. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rito de conclusión

Bendición solemne: – Dios, nuestro Padre, que nos 
ha congregado para celebrar hoy la fi esta de san 
José, os bendiga, os proteja y os confi rme en su 
paz.

– Cristo, el Señor, que ha manifestado en san José 
la fuerza renovadora del Misterio pascual, os 
haga auténticos testigos de su Evangelio.

– El Espíritu Santo, que en san José nos ha ofrecido 
un ejemplo de caridad evangélica, os conceda 
la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera 
comunión de fe y amor.

– Y la bendición de Dios todopoderoso...

Despedida: Que el ejemplo de san José sea para to-
dos estímulo de fe y de esperanza en el camino 
de la Pascua. Hermanos y hermanas, podéis ir en 
paz.

Liturgia de la Palabra
Antes de las lecturas: Escucharemos ahora las lecturas 

de esta fi esta, que nos ayudarán a entender el pa-
pel que jugó José en los planes de Dios. Nos habla-
rán de las promesas de Dios a David, y de la fe de 
Abrahán, el padre del pueblo. Y nos conducirán, a 
través de estos recuerdos, hasta la fi gura del car-
pintero de Nazaret. Por medio de él, se realizan las 
esperanzas de Israel y de la humanidad.
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UN CANT PER A SANT JOSEP

Amb motiu de l’any de sant Josep que ha promulgat el papa Francesc 
(2021), i com que gairebé no disposem de cants dedicats a ell, posem 
al vostre abast un himne dedicat a aquest gran sant per cantar a les 
nostres litúrgies. Aquest cant fou compost per mossèn Albert Taulé i 
Viñas (1932-2007), que tants cants va compondre per a la litúrgia i 
que tan sovint cantem a les nostres comunitats. A aquest en concret, 
l’autor va voler posar-li per títol Sant del silenci; tot recordant-nos 
que en l’Escriptura no trobem cap paraula de Josep, sinó que amb 
el silenci i el seu exemple va contribuir amb escreix a l’obra de la 
salvació. A més, aquest cant ens parla d’altres virtuts de sant Josep, 
com són el treball domèstic i quotidià; el d’ensenyar a Jesús i ser 
el seu custodi; el de ser bàcul de santa Maria; la seva temprança, 
prudència i fortalesa. I l'autor acaba recordant-nos que sant Josep 
és, també, el patró de la bona mort.

Esperem que aquest cant es pugui anar integrant en el si de les 
nostres comunitats i en les nostres celebracions litúrgiques.

sant josep.indd   1 15/02/2021   7:04:47
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HIMNE «SANT DEL SILENCI» 
(A. Taulé)
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1. Sant del silenci! Quan burxat pel dubte

vol esmunyir-se sense urc ni queixa,

li dobla el mèrit d’acceptar que guiï

Déu els seus passos.

2. Dins la penombra d’una fusteria

la santedat amaga i el llinatge:

fill del fuster serà el minyó que repta

i ensenya els homes.

3. Bàcul intacte de la intacta Verge,

guia i custodi de Jesús, valeu-nos,

i les virtuts que en vostra llar florien

feu-nos-les nostres.

4. Deu-nos la dolça intimitat divina;

de la justícia, el deler i el gaudi;

la temprança i, amb prudència activa,

la fortalesa.

5. Res no et contorbi del parlar dels homes

fe, esperança i caritat ens menin;

i en les angoixes de la mort sigueu-nos

ben a la vora.
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Pregària del papa Francesc a sant Josep

Salve, custodi del Redemptor
i espòs de la Verge Maria.

A vós Déu confià el seu Fill,
en vós Maria diposità la seva confiança,

amb vós Crist es forjà com a home.

Oh, benaurat Josep,
mostreu-vos com a pare també a nosaltres

i guieu-nos en el camí de la vida.
Concediu-nos gràcia, misericòrdia i valentia,

i defenseu-nos de tot mal. Amén.

De la carta apostòlica Patris corde, 
 del papa Francesc

Josep no és un home que es resigna passivament. És un 
protagonista valent i fort. L’acolliment és una manera per la 
qual es manifesta a la nostra vida el do de la fortalesa  que ens 
ve de l’Esperit Sant. Només el Senyor pot donar-nos la força per 
acollir la vida tal com és, per fer lloc fins i tot a aquella part 
contradictòria, inesperada i decebedora de l’existència.
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Aquell dia, quan el 
marit tornà a casa al 
migdia després de tre-
ballar, es va trobar el 
menjador desendreçat 
amb les joguines dels 
nens llençades per ter-
ra i la taula del sopar 
per desparar. A sobre 
el taulell de la cuina 
hi havia la llet, les ga-
letes, la mantega i la 
melmelada de l’esmor-
zar. A les habitacions, 
els llits eren per fer. La casa estava, 
en general, desendreçada. I del dinar, 
el més calent a l’aigüera. Amb sorpre-
sa preguntà a la seva esposa: «¿Què 
ha passat? ¿Per què està així la casa?» 
«Cada dia quan arribes a casa –res-
pongué l’esposa– em preguntes com 
ha anat el matí, què he fet. Avui no 
he fet res perquè puguis veure el que 
faig».

La veritat és que hi ha moltes coses 
a la vida que no es nota que les fem; 
passen desapercebudes. Però és quan 
no es fan, que les trobem a faltar i ens 
adonem de la seva importància.

Una cosa similar passa amb sant Jo-
sep. Poc ens en parlen els evangelis. 
Poca cosa sabem de la seva vida i de 
la seva feina en l’entorn familiar. Però 
tingué un paper fonamental en la his-
tòria de la salvació. I va fer diverses 
coses d’aquestes que, quan es fan, 
hom no se n’adona, però que si no es 

Sant Josep, una gran feina  
des del silenci

fan, llavors percebem 
que eren necessàries.

Recordem com sant 
Josep, després d’aquell 
somni en què un àngel 
li comunicà que la cri-
atura que portava en 
el seu ventre Maria, 
amb qui estava pro-
mès, provenia de l’Es-
perit Sant (cf. Mateu 
1,20), deixà de banda 
la seva intenció de 
repudiar-la i, en can-

vi, la prengué com a esposa. En pocs 
versets descriu l’evangeli de Mateu 
aquest fet. I podria semblar que era el 
més normal. Però tot el contrari. Pen-
sem en la situació: Josep i Maria esta-
ven promesos i, abans de viure junts, 
ella anuncia que està embarassada. El 
més lògic era pensar que la seva pare-
lla, en la seva incipient relació, l’havia 
enganyat amb un altre. I en aquests 
casos el més habitual no era acollir 
com a esposa una dona que estava 
embarassada d’un altre, sinó repudi-
ar-la. Això significava que la dona era 
declarada adúltera. I l’adulteri era cas-
tigat amb la mort per lapidació. Però 
Josep confià en les paraules de l’àn-
gel, i d’aquesta manera va demostrar 
la seva fe. No dubtà de la intervenció 
divina en aquella increïble concepció. 
I, en conseqüència, prengué la Verge 
Maria com a esposa. Si sant Josep ha-
gués repudiat la Mare de Déu, Maria 



hagués estat lapidada i el Fill de Déu 
no hauria nascut. En canvi, gràcies a 
una desapercebuda actuació de Josep, 
el Fill de Déu que s’havia encarnat, 
pogué néixer. Va ser important el «sí» 
de Maria, però també va ser necessari 
el «sí» de sant Josep.

A més a més, sant Josep, en posar 
sota la seva autoritat l’infant Jesús, li 
proporcionà una família, una casa on 
el Fill de Déu era educat i «creixia, 
avançava en enteniment i es gua-
nyava el favor de Déu i dels homes» 
(Lluc 2,52; cf. 2,40). Gràcies a la seva 
feina de fuster anà sustentant Jesús. I 
així pogué tenir tot allò necessari per 
a viure i per arribar a ser l’home que 
anys després salvaria el món del pecat 
i de la mort, restablint l’amistat entre 
Déu i la humanitat.

Finalment, sant Josep en acollir Jesús 
com a fill propi el va introduir a la 
tribu de Judà, a la qual ell mateix 
pertanyia, i el va fer descendent de 
Jessè i del rei David, segons la ge-
nealogia de sant Josep que trobem 
detallada en els evangelis de Mateu 
i de Lluc. D’aquesta manera, sant Jo-
sep va fer possible que es complissin 
les Escriptures, que es complissin 
les profecies messiàniques de l’An-
tic Testament: «Betlem Efrata, peti-
ta per a figurar entre les famílies de 
Judà, de tu ensortirà el qui ha de re-
gir Israel» (Miquees 5,1); «[Vés i di-
gues a David, el meu servent:] Quan 
t’arribarà l’hora de reposar amb els 
teus pares, et donaré per successor 
un descendent, sortit de les teves 
entranyes, i consolidaré el teu regne. 
Em construirà un temple dedicat al 

meu nom, i faré que el seu tron reial 
es mantingui ferm per sempre. Jo li 
seré pare, i ell serà per a mi un fill. 
Si obra malament el castigaré com 
fan els homes, no planyeré el bas-
tó, però mai no em desdiré del meu 
amor per ell, com me’n vaig desdir 
amb Saül, que era reu abans que 
tu. El teu casal, la teva dinastia, es 
perpetuarà davant meu, el teu tron 
es mantindrà per sempre» (2 Samu-
el 7,12-16); «Aquell dia, la soca de 
Jessè tallada traurà un rebrot, naixerà 
un plançó de les seves arrels. L’Espe-
rit del Senyor hi reposarà... Aquell 
dia, els estrangers vindran a consul-
tar el rebrot de Jessè que s’alçarà dret 
com a bandera dels pobles, i el lloc 
on residirà serà ple de glòria» (Isaïes 
11,1-2a.10).

José Antonio Goñi

L’Arbre de Jessè, a la catedral de Chartres


