
 
 

1 
 

TUẦN CỬU NHẬT 

KÍNH THÁNH GIUSE 
Biên Soạn:  Cha Giuse Trần Đình Thụy 

Tháng 3 ngày 10 – 19 

 

Cách làm Tuần Cửu Nhật 
1. Kinh Chúa Thánh Thần 
2. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh 

Sáng Danh 
3. Đọc Bài Suy Niệm 
4. Kết thúc với Kinh Thánh Giuse hoặc bài hát 

 

Ngày thứ 1 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

VỚI TRÁI TIM CỦA NGƯỜI CHA: đó là cách mà Thánh 
Giuse yêu thương Chúa Giêsu, Đấng mà cả bốn sách Phúc 
âm đều gọi là “con của ông Giuse”. Mátthêô và Luca, hai 
Thánh sử nói nhiều nhất về thánh Giuse, lại kể rất ít, nhưng 
cũng đủ để chúng ta thấy được ngài là người cha như thế 
nào và Chúa quan phòng đã giao phó cho ngài sứ mệnh gì. 
Thánh Giuse là một người thợ mộc đơn sơ (x. Mt 13,55), đã 
đính hôn với Đức Maria (x. Mt 1,18; Lc 1,27). Ngài là “người 
công chính” (Mt 1,19), luôn sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên 
Chúa như đã được mạc khải trong Lề Luật (x. Lc 2,22.27.39) và 
qua bốn giấc mơ (x. Mt 1,20; 2: 13.19.22).  

Suy nghĩ và Cầu nguyện 

Tuy Thánh Kinh kể lại rất ít về đời sống của Thánh Giuse, 
nhưng cũng đủ để thấy được đời sống và vai trò của ngài 
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trong gia đình Nazareth. Ngài làm trọn vai trò của cha với 
Chúa Giêsu, người chồng tốt với Đức Maria và nhất là, 
bổn phận của người con đối với Thiên Chúa. Ngài cần mẫn 
lao động nuôi sống gia đình, hết lòng thực thi thánh ý 
Thiên Chúa, sống đời công chính. 
Còn gia đình chúng ta, chúng ta có thể đổi mới đời sống 
thế nào để nên giống Thánh Giuse, sống trọn vai trò của 
người chồng - người cha, người vợ - người mẹ, hoặc con 
cái? Gia đình tôi cần làm gì để trở nên một gia đình được 
Chúa chúc phúc? 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chu toàn nhiệm vụ xứng 
hợp với bậc mình, để gia đình chúng con thành Mái Ấm 
của Lòng Chúa Thương Xót, hầu có được hạnh phúc tại thế 
và đời đời.  
Lời cầu:  Với trái tim người cha, đó là cách mà Thánh 
Giuse yêu thương Chúa Giêsu. Chiêm ngắm tình yêu của 
Thánh Cả dành cho Chúa Giêsu và Đức Maria, chúng ta 
chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:  Thánh Giuse là 

cha nuôi của Chúa Giêsu. Xin cho các mục tử trong Hội 
Thánh biết theo gương Thánh Giuse, yêu thương dân Chúa 
và tha nhân bằng trái tim người cha, để qua cuộc sống hiến 
dâng và phục vụ của các ngài, cộng đoàn giáo xứ ngày 
càng hiệp nhất, yêu thương và thánh thiện.  

 

Ngày thứ 2 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Thánh Giuse đã can đảm trở thành người cha của Chúa 
Giêsu theo lề luật, Đấng mà ngài đã đặt cho cái tên được 
mặc khải qua sứ thần báo trước: “Ông hãy đặt tên cho 
Người là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội” 
(Mt 1,21). Như chúng ta biết, đối với các dân tộc cổ đại, đặt 
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tên cho một người hoặc một sự vật, như Ađam đã làm 
trong trình thuật ở Sách Sáng thế (x. 2,19-20), là để thiết lập 
một mối tương quan. 
Suy nghĩ và Cầu nguyện 

Thánh Giuse nhận lấy Hài Nhi Giêsu và thực thi trách 
nhiệm làm cha nuôi. Điều này được ghi rõ trong gia phả 
của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu là con bác thợ mộc Giuse và 
qua việc Giuse đặt tên “Giêsu” cho Hài Nhi mới sinh theo 
lời sứ thần dạy. 
Chúng ta thường chọn cho con những cái tên đẹp và ý 
nghĩa để mong con sống được lý tưởng mà tên nó gợi lên. 
Cũng vậy, chúng ta hãy tìm hiểu về Thánh bổn mạng mà 
chúng ta chọn cho con khi đem con đến lãnh nhận Bí tích 
Rửa Tội. Hãy thường xuyên xin Thánh nhân gìn giữ con và 
dạy con sống theo nhân đức của thánh bổn mạng.  
Lời cầu:  Với trái tim người cha, đó là cách mà Thánh 
Giuse yêu thương Chúa Giêsu. Chiêm ngắm tình yêu của 
Thánh Cả dành cho Chúa Giêsu và Đức Maria, chúng ta 
chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:  Thiên Chúa quan 

phòng trao phó cho Thánh Giuse sứ mệnh chăm sóc Gia 
Đình Thánh. Xin cho những người cha, người mẹ biết cộng 
tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong việc 
nuôi dưỡng và giáo dục con cái nơi trường học gia đình. 
 

Ngày thứ 3 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giêsu sinh ra, Thánh Giuse 
và Mẹ Maria đã dâng con mình cho Chúa trong Đền thờ 
(x. Lc 2,22-35). Để bảo vệ Chúa Giêsu thoát khỏi tay Hêrôđê, 
Thánh Giuse đã sang Ai Cập sống như một người ngoại 
kiều (x. Mt 2,13-18). Sau khi trở về quê hương, ngài sống ẩn dật 
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ở ngôi làng Nadarét nhỏ bé và ít người biết đến thuộc xứ 
Galilê… Trong cuộc hành hương lên Giêrusalem, Thánh 
Giuse và Mẹ Maria đã lạc mất Chúa Giêsu, họ lo lắng đi 
tìm và gặp thấy Người trong Đền thờ (x. Lc 2,41 -50).  

Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Tông thư kể lại các biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu liên 
quan đến Thánh Giuse và Đức Maria. Thánh Gia có lúc 
yên hàn, cũng có khi đầy sóng gió. Trong mọi biến cố, 
Thánh Giuse một mực tìm hiểu thánh ý Chúa, tin vào Chúa 
và can đảm dẫn dắt gia đình theo thánh ý Chúa.  
Mọi gia đình có những lúc vui – lúc buồn, khi thành công 
– lúc thất bại, khi mạnh khỏe – lúc yếu đau… Tự biến cố 
chưa là điều quan trọng, phản ứng của ta mới làm nên ý 
nghĩa. Noi gương Thánh Giuse, hãy để Chúa dẫn dắt gia 
đình trong mọi biến cố. Chỉ mình Chúa mới đưa gia đình 
chúng ta tới bình an và thành toàn. 
Lời cầu:  Với trái tim người cha, đó là cách mà Thánh 
Giuse yêu thương Chúa Giêsu. Chiêm ngắm tình yêu của 
Thánh Cả dành cho Chúa Giêsu và Đức Maria, chúng ta 
chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:  Thánh Giuse là 

một người thợ mộc đơn sơ. Xin cho mọi thành phần trong 
giáo xứ chúng ta biết học lấy tinh thần trách nhiệm và tấm 
lòng đơn sơ của Thánh Cả trong mọi hoạt động hằng ngày, 
để qua công khó lao động, chúng ta góp phần biến đổi gia 
đình và thế giới ngày một tốt đẹp hơn. 
 

Ngày thứ 4 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Sau Đức Maria, không vị thánh nào được nhắc đến thường 
xuyên trong huấn quyền của Giáo hoàng hơn Thánh Giuse. 
Các Giáo hoàng qua các thời đã suy tư về sứ điệp trong 
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thông tin giới hạn được các sách Tin Mừng ghi lại để đánh 
giá đầy đủ hơn vai trò quan trọng của Thánh Giuse trong 
lịch sử cứu độ. Chân phước Piô IX đã tôn vinh Thánh 
Giuse là “Bổn mạng Hội Thánh”, Đấng đáng kính Piô XII 
gọi ngài là “Bổn mạng của người lao động” và Thánh 
Gioan Phaolô II tuyên xưng ngài là “Đấng bảo vệ Chúa 
Cứu Thế”. Thánh Giuse được mọi người kêu cầu là “Bổn 
mạng kẻ mong sinh thì”. 
Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Thánh Giuse đóng một vai trò quan trọng trong công trình 
cứu độ của Thiên Chúa, trong việc phát triển nhân cách của 
Chúa Giêsu, trong việc xây dựng gia đình Nazareth thành 
một mái ấm. Ngài để lại cho chúng ta một gương mẫu đức 
tin tuyệt vời! 
Là bậc cha mẹ, chúng ta có vai trò quyết định để xây dựng 
gia đình nên một Mái Ấm của Lòng Chúa Thương Xót, giáo 
dục con cái nên người và nên thánh. Trước phong ba bão táp 
của thời đại, người trẻ dễ bị lung lạc trong đời sống đức tin 
và luân lý. Chúng đang cần đến một điểm tựa vững chắc. Là 
bậc cha mẹ, chúng ta hãy nên điểm tựa kiên vững cho con 
bằng một đời sống đức tin gương mẫu, hết lòng mến Chúa – 
yêu người và chuyên chăm cầu nguyện.  
Lời cầu:  Thánh Giuse luôn tin tưởng và dũng cảm làm 
theo thánh ý Thiên Chúa. Nhờ việc từ bỏ ý mình mà quy 
phục thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã trở thành người 
cha của Chúa Giêsu theo lề luật. Chúng ta xin Chúa cho 
tinh thần tin tưởng, vâng phục của Thánh Giuse thấm nhập 
cuộc đời chúng ta:  Thánh Giuse là người công chính, luôn 

sẵn sàng thi hành thánh ý Thiên Chúa. Xin cho mọi thành 
phần trong Hội Thánh biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa 
bằng việc tuân giữ những đòi hỏi của đức tin và luân lý, để 
tỏa sáng hình ảnh Thiên Chúa thánh thiện giữa thế gian. 
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Ngày thứ 5 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Có biết bao người hằng ngày vẫn kiên nhẫn gieo niềm hy 
vọng, lo sao để không gieo rắc hoảng loạn nhưng gieo vãi 
tinh thần đồng trách nhiệm. Bao người cha, người mẹ, ông 
bà, thầy cô, chỉ cho con cái chúng ta –qua những cách thức 
nhỏ bé hằng ngày– cách thức đón nhận và đương đầu với 
khủng hoảng, bằng cách điều chỉnh các thói quen, ngước 
mắt lên cao và khích lệ cầu nguyện. Có biết bao người cầu 
nguyện, dâng những hy sinh và chuyển cầu cho thiện ích 
của tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta đều có thể khám 
phá rằng Thánh Giuse –một người chẳng được để ý– vẫn 
hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu thay, 
nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta khi gặp khó 
khăn. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng những ai ẩn 
mình hay sống trong bóng tối có thể đóng một vai trò 
không thể sánh được trong lịch sử cứu độ. Tất cả những 
người ấy đều đáng được nhìn nhận và biết ơn. 
Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Chúng ta đang nỗ lực xây dựng Gia đình trở nên Mái Ấm 
của Lòng Chúa Thương Xót. Ước gì chúng ta luôn biết 
chạy đến với Thánh Giuse, sống theo gương mẫu đức tin 
của Thánh Cả. Đó là nhiệt thành cầu nguyện, sống khiêm 
hạ, tin tưởng và hết lòng yêu thương phục vụ nhau, để gia 
đình chúng ta sớm trở nên một Mái Ấm hạnh phúc.  
Lời cầu:  Thánh Giuse luôn tin tưởng và dũng cảm làm 
theo thánh ý Thiên Chúa. Nhờ việc từ bỏ ý mình mà quy 
phục thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã trở thành người 
cha của Chúa Giêsu theo lề luật. Chúng ta xin Chúa cho 
tinh thần tin tưởng, vâng phục của Thánh Giuse thấm nhập 
cuộc đời chúng ta:  Thánh Giuse và Đức Maria đã dâng 
Hài Nhi Giêsu lên Thiên Chúa trong Đền Thờ. Xin cho các 
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bậc cha mẹ biết phó dâng cuộc đời con cái cho lòng thương 
xót của Chúa, bằng cách hướng lòng và cuộc đời con cái 
về Chúa, dạy chúng tin tưởng, yêu mến và luôn làm theo 
thánh ý Chúa. 

 

Ngày thứ 6 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Thánh Giuse là một người cha yêu thương. Theo Thánh 
Gioan Kim khẩu, Thánh Giuse đã tự đặt mình “phục vụ 
toàn bộ kế hoạch cứu rỗi”. Còn Thánh Phaolô VI chỉ ra 
rằng Thánh Giuse đã thể hiện một cách cụ thể vai trò làm 
cha của mình “bằng cách biến cuộc đời mình trở thành của 
lễ hy sinh phục vụ mầu nhiệm nhập thể cùng với sứ vụ cứu 
thế. Thánh Giuse dùng quyền hạn hợp pháp của mình đối 
với Thánh Gia để cống hiến hết mình cho Chúa Giêsu và 
Mẹ Người trong cuộc sống và công việc của mình. Ngài đã 
biến ơn gọi sống tình yêu gia đình của phàm nhân thành sự 
dâng hiến siêu phàm chính mình, trái tim và tất cả khả 
năng của mình, một tình yêu được dành để phục vụ Đấng 
Mêsia đang lớn lên trong mái ấm của ngài”. 
Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Gia đình chúng ta là hình ảnh tình yêu Chúa Ba Ngôi, là 
dấu chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh.  
Như Thánh Giuse, chúng ta hãy mở cửa tâm hồn để Chúa 
bước vào gia đình chúng ta. Xin Người thánh hóa trái tim 
và cuộc sống của chúng ta, thấm đậm lòng thương xót vào 
từng suy nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người chúng ta 
dành cho nhau, để gia đình chúng ta thực sự trở nên một 
mái ấm thuộc về Chúa, luôn có Chúa hiện diện và được 
Chúa chúc phúc.  



 
 

8 
 

Lời cầu:  Thánh Giuse luôn tin tưởng và dũng cảm làm 
theo thánh ý Thiên Chúa. Nhờ việc từ bỏ ý mình mà quy 
phục thánh ý Thiên Chúa, Thánh Giuse đã trở thành người 
cha của Chúa Giêsu theo lề luật. Chúng ta xin Chúa cho 
tinh thần tin tưởng, vâng phục của Thánh Giuse thấm nhập 
cuộc đời chúng ta:  Thánh Giuse đã sang Ai Cập sống như 
một ngoại kiều. Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ 
chúng ta ý thức cuộc sống trần thế chỉ là kiếp lữ hành, để 
sống thánh thiện và khao khát tìm kiếm Chúa như cùng 
đích tối hậu của đời mình.  

 

Ngày thứ 7 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Thánh Giuse là một người cha yêu thương. Lòng tín thác 
của mọi người vào Thánh Giuse được thể hiện trong 
câu “Hãy đến cùng Giuse”. Câu này gợi lại nạn đói ở Ai 
Cập, khi người Ai Cập xin Pharaô cho họ bánh ăn, ông trả 
lời: “Hãy đến cùng Giuse; và hãy làm những gì ông ấy 
bảo” (St 41,55). Pharaô muốn nói đến Giuse, con của Giacób, 
là người đã bị anh em mình bán làm nô lệ do lòng ghen tị 
(x. St 37,11-28) và sau đó trở thành phó vương Ai Cập (x. St 41,41-

44). Thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít (x. Mt 1, 16-20), là 
cội rễ mà từ đó Chúa Giêsu sẽ sinh ra theo lời hứa đã được 
tiên tri Nathan báo cho Đavít (x. 2 Sm 7), và là bạn trăm năm 
của Đức Maria thành Nazarét, như thế Thánh Giuse tượng 
trưng cho mối liên hệ giữa Cựu ước và Tân ước.  
Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Cuộc đời Thánh Giuse đã trở thành cầu nối cho ý định cứu 
độ của Thiên Chúa. Chính ngài đã dẫn dắt Hài Nhi Giêsu –
Con Một Thiên Chúa– đi vào các mối tương quan nhân 
loại. Là dưỡng phụ của Hài Nhi Giêsu, Thánh Giuse chắc 
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chắn là người thầy đầu tiên dạy cho Chúa Giêsu cách đối 
nhân xử thế, cách thưa hỏi giữa gia đình và làng xóm 
Nadarét. 

Là cha mẹ công giáo, chúng ta cũng hãy là cầu nối cho con 
cái trong các mối tương quan xã hội. Các giá trị truyền 
thống “tiên học lễ, hậu học văn” đang dần bị mai một do 
đời sống thực dụng chỉ nhắm đến những nhu cầu trước 
mắt. Chúng ta cần giúp con cải trưởng thành toàn diện cả 
về đức tin, tâm lý và thể lý. Chúng ta không thể dạy con 
làm thánh nếu chưa dạy con làm người. 
Lời cầu:  Thánh Giuse đã đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên 
Chúa qua mộng báo của sứ thần, nên đã chấp nhận Đức 
Maria một cách vô điều kiện. Trong niềm phó thác cậy 
trông, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:  
Sự cao thượng của tâm hồn Thánh Giuse ở chỗ những gì 

ngài học được từ lề luật thì ngài đã sống theo tình bác ái. 
Xin cho các linh mục biết dùng đức ái mục tử mà chiếu soi 
công tác mục vụ tông đồ, luôn tận lực phục vụ tha nhân với 
lòng thương xót, mà dẫn đưa họ đến với Chúa. 

 

Ngày thứ 8 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Thánh Giuse là một người cha dịu dàng và yêu thương. 
Thánh Giuse đã chứng kiến Chúa Giêsu lớn lên từng ngày 
“về khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng, trước mặt Thiên 
Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52). Như Thiên Chúa đã 
làm với Israel, Thánh Giuse cũng đã làm với Chúa Giêsu: 
“ngài dạy bước đi, cầm lấy tay; đối xử như một người cha 
nâng đứa trẻ lên tận má mình, cúi xuống và cho ăn” 
(x. Hs 11,3-4). Nơi Thánh Giuse, Chúa Giêsu đã nhìn thấy tình 
yêu dịu dàng của Thiên Chúa: “Như người cha yêu thương 
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con cái mình, Chúa xót thương những ai kính sợ Người” 
(Tv 103, 13).  

Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Thánh Giuse góp một phần to lớn trong việc giúp Hài Nhi 
Giêsu trở thành một con người trưởng thành toàn diện. 
Vì gia đình là Hội Thánh tại gia, cha mẹ phải là giáo lý 
viên mẫu mực của con cái, giúp chúng thăng tiến trong nền 
giáo dục Kitô giáo song song kết hợp đồng bộ với nền giáo 
dục học đường. Một con người trưởng thành toàn diện phải 
đứng trụ trên đôi chân của chính mình: một chân trụ là đời 
sống đức tin và chân trụ còn lại là đời sống tri thức. 
Người trẻ ngày nay đang bị cuốn vào bao dục vọng trần 
gian, tách họ khỏi tương quan gia đình và giáo xứ. Chỉ có 
Lòng Chúa Thương Xót mới giúp người trẻ thắng vượt sa 
ngã và vực dậy con người. Khi gặp khốn khó, các bạn trẻ 
hãy mở miệng dâng lời nguyện vắn gọn: “Lạy Chúa Giêsu, 
xin thương xót con!” 

Lời cầu:  Thánh Giuse đã đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên 
Chúa qua mộng báo của sứ thần, nên đã chấp nhận Đức 
Maria một cách vô điều kiện. Trong niềm phó thác cậy 
trông, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:  
Thánh Giuse là hình ảnh của một người đàn ông biết tôn 

trọng và tinh tế. Xin cho các người cha trong gia đình luôn 
yêu thương và tôn trọng phẩm giá bạn đời và con cái, biết 
dùng đức ái Kitô giáo mà liên kết các thành viên gia đình 
hợp nhất theo khuôn mẫu Cộng Đoàn Thiên Chúa Ba 
Ngôi. 
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Ngày thứ 9 - SUY NIỆM 

Trích Tông Thư 

Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Ngài vẫn hoạt động, ngay 
cả qua nỗi sợ hãi của Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse 
dạy chúng ta rằng đức tin vào Thiên Chúa cũng là tin rằng 
Ngài có thể hành động cả khi chúng ta sợ hãi, mỏng manh 
và yếu đuối. Ngài cũng dạy chúng ta rằng giữa những thử 
thách của cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn 
lối cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta muốn kiểm soát mọi sự, 
nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. 
Suy nghĩ và Cầu Nguyện 

Ngay những vị thánh vĩ đại được ơn kết hiệp cùng Chúa 
trên cuộc sống dương trần cũng không thể thoát ra khỏi 
đêm tối của khủng hoảng đức tin, nhưng các ngài luôn 
vượt qua và đứng vững. Tại sao thế? Vì giữa đêm đen thử 
thách, các ngài vẫn bám chặt vào Chúa, tin Người vẫn ở 
bên dù không nghe thấy tiếng Người.  
Cũng thế, đời sống hôn nhân cũng gặp vô vàn gian nan và 
thử thách. Gia đình nào trụ vững trong đức tin và đời sống 
cầu nguyện sẽ tìm thấy ánh sáng hy vọng và bình an. Ôxy 
cần cho phổi, cầu nguyện cần cho linh hồn. Cầu nguyện là 
trung tâm, là trái tim của gia đình. Gia đình nào cầu 
nguyện với nhau sẽ trung tín với Chúa thì cũng sẽ trung tín 
với nhau. 
Lời cầu:  Thánh Giuse là người được Chúa chọn để hướng 
dẫn giai đoạn khởi đầu của lịch sử cứu chuộc. Ngài là “dấu 
lạ” thực sự mà Chúa dùng để cứu Hài Nhi Giêsu và Mẹ 
Người. Chiêm ngắm lòng can đảm đầy sáng tạo của Thánh 
Giuse, chúng ta dâng lên Chúa lời chúc tụng và nguyện 
xin:  Bất chấp thói kiêu ngạo và bạo lực của các quyền lực 

thế gian, Thiên Chúa luôn tìm ra cách thực hiện kế hoạch 
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cứu độ của Ngài. Xin cho các bạn trẻ dấn thân trong bậc 
sống hôn nhân biết đặt trọn niềm tin vào tình yêu Thiên 
Chúa, can đảm đón nhận trách nhiệm trong bậc sống gia 
đình, hy sinh và cảm thông cho nhau, để xây dựng gia đình 
thành Mái Ấm của Lòng Chúa Thương Xót. 
 

Ngày thứ 10 – SUY NIỆM 10 

Trích Tông Thư 

Thánh Giuse là một người cha chấp nhận. Con đường 
thiêng liêng mà Thánh Giuse vạch ra cho chúng ta không 
phải là con đường giải thích, mà là con đường chấp nhận. 
Chỉ khi nào biết chấp nhận và giao hoà như thế, chúng ta 
mới có thể bắt đầu nhìn thấy một lịch sử bao quát hơn, một 
ý nghĩa sâu sắc hơn. Dường như chúng ta nghe vọng lại 
câu trả lời thật sâu sắc của ông Gióp với người vợ, bà đã 
xúi giục ông phản kháng vì những điều ác mà ông phải 
gánh chịu: “Chúng ta nhận được điều tốt từ tay Thiên 
Chúa, sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?” (G 2,10). 

Suy nghĩ và Cầu Nguyện  
Suy niệm về gương mẫu thánh Giuse, người cha chấp 
nhận, chúng ta nhận ra cốt lõi của sự chấp nhận này đến từ 
một tâm hồn tín thác vào Thiên Chúa là Đấng quan phòng 
và giàu lòng xót thương. Chính nhờ vào lòng tín thác này, 
thánh Giuse đã để cuộc đời ngài mở ra và chấp nhận tất cả 
mọi điều Thiên Chúa muốn. Từ đó, tâm tư và ý muốn của 
Thiên Chúa hòa điệu và trở nên một trong con người của 
thánh nhân, làm cho thánh nhân trở nên người cha, người 
tuân hành thánh ý Chúa cách trọn hảo.  
Chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên thánh Giuse là 
gương mẫu của sự chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc 
sống hiện tại. Chúng ta hãy chấp nhận không chỉ những 
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điều tốt mà còn những khuyết điểm nơi người xung quanh. 
Cụ thể, người chồng người vợ hãy tập chấp nhận nhau. Và 
để làm được, chúng ta cần học nơi thánh Giuse sự tín thác 
vào lòng thương xót của Chúa. Từ đó, chấp nhận từ bỏ cái 
tôi ích kỷ nơi mình. Được như vậy, thiết nghĩ gia đình 
chúng ta sẽ dần trở nên mái ấm của tình yêu. 
Đừng quên một điều quan trọng khác, tập chấp nhận chính 
yếu đuối của mình trong niềm tin nơi Chúa. Điều đó làm 
nên bình an. 

Lời cầu:  Thánh Giuse đã đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên 
Chúa qua mộng báo của sứ thần, nên đã chấp nhận Đức 
Maria một cách vô điều kiện. Trong niềm phó thác cậy 
trông, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:   
Thánh Giuse đã gạt bỏ ý riêng của mình để chấp nhận các 

sự kiện xảy đến cho ngài. Xin cho anh chị em trong giáo 
xứ chúng ta biết nhận ra ý định của Chúa giữa các trái ý 
trong cuộc sống, để biết đón nhận những thử thách với 
lòng tin tưởng, và biến đổi chúng thành hy lễ cuộc đời 
dâng lên Chúa. 

 

 

KINH THÁNH GIUSE BẦU CỬ 

Lạy ơn ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng 
Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con 
đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn 
cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng 
lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh 
Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. 

Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn 
cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng 
chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương 
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Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông 
Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần 
sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà 
chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền 
phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. 

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho 
cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức 
Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con 
xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng 
con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở 
trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương 
mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối 
tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa 
Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con 
cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các 
mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, 
cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt 
chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được 
giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng 
phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen. 
 
 
CÁC BÀI HÁT VỀ THÁNH GIUSE 

1. CẦU XIN THÁNH GIA 

Đk: Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền 
Nazareth, Thánh Gia người vui sống. Nêu gương 
cho tất cả gia đình, cần lao, tình yêu tha thiết với 
cảnh đời đơn nghèo. 

1. Cho người Cha biết sống nhân ái quên mình, biết 
nêu gương sáng chốn gia đình, dù bao phong trần 
lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua 
sóng đời. 



 
 

15 
 

2. Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui 
theo chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục 
đoàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa 
Trời. 

3. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời, biết noi 
gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ gìn được 
màu hoa trắng trong, xứng nên ngôi đền Chúa 
Thánh Thần. 
 

2. LẠY THÁNH GIUSE  

1. Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên nơi diệu quang. 
Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao 
sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn Thánh Thất. 
Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. 

Đk: Mừng lạy Cha chí nhân chí lành, là bạn thanh sạch 
Đức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu 
muôn nghìn đời. Nguyện cho con noi dấu người 
liên, để sau được hạnh phúc vô biên. 

2. Lạy Thánh Giuse, khi sống trên nơi trần gian, 
Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi 
Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế, 
vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai. 
 

3. VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG 

Đk: Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, rầy 
đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu vớt chúng 
con thế trần lầm than, ngày đêm mong về nơi yên 
vui phúc nhàn. 

1. Dạt dào trên sóng con luôn vững tâm cậy trông. Đời 
con đang sống, xin cho hồn con trắng trong. Lạy 
Cha, khắp trong trần gian đâu thấy những ngày bình 
an. Xin Cha thương dắt con về bến an vui Thiên 
Đàng. 
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2. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên. Lòng 
con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần 
gian, giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hòng 
trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng 
ngời.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thánh Giuse, cầu cho chúng con. 


