
 

 

 “El naixement de Jesús, el Messies, fou d'aquesta manera: Maria, la seva mare, estava unida amb 
Josep per acord matrimonial i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de 
l'Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de 
desfer en secret l'acord matrimonial.  Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis 
un àngel del Senyor que li digué: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a 
casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, 
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.”  (Mt 1, 18-21).  
 

 Falten pocs dies per a celebrar la solemnitat de Sant Josep, el 19 de març. 

 Aquell fuster de Natzaret era de veritat un home senzill, però sobretot, era un home just, és a dir, fidel a 
la llei de Déu, disposat a fer la seva voluntat. Després de rebre "en somnis"  l'anunci de l'àngel del Senyor 
decidí oblidar-se de rebutjar en secret a Maria, ans el contrari, se l'endu amb ell, perquè ara els seus ulls 
veuen en ella l'obra de Déu, i d'aquesta manera entra en el misteri de l'Encarnació. Respecte la voluntat 
de Déu llegint l'elecció de l'amor que està cridat a fer: perquè ha après que la llei de Déu és amor. És un 
amor pur i desinteressat. És un amor atent. És un amor savi, que sap harmonitzar la justícia i la prudència, 
la comprensió i la compassió. Es una amor que es confia a Déu, que creu totalment en ell, perquè sap  que 
res li és impossible, que mai no abandona a qui confia en ell i que, tard i d'hora, en somnis o altres signes, 
el misteri del seu amor és revelat. 

 Josep no és el pare biològic de Jesús, de qui només Déu és el Pare, però sens dubte, ell exerceix una 
paternitat sencera i plena. Ser pare és, per damunt de tot, ser un servidor de la vida i del creixement. Sant 
Josep ha demostrat, en aquest sentit, una total dedicació. Sense haver exercit una paternitat carnal, 
participa de la paternitat de Déu Pare, l'únic Creador, convertint-se en protector de Jesús i Maria, fidel i 
savi servidor, silenciós i discret, just i prudent. Josep fou prudent en tot i sempre, perquè era just: estava 
immers en la Paraula de Déu, escrita, transmesa en la saviesa del seu poble, i, precisament d'aquesta  
manera, estava preparat i cridat a conèixer la Paraula que va venir entre nosaltres com a home, per a 
custodiar-lo i protegir-lo. Josep és, en la història, l'home que va donar a Déu la major prova de confiança, 
fins i tot abans d'aquest anunci  tan extraordinari. I aquesta segueix essent la seva missió per sempre: ser 
el guardià prudent de l'Església, de la nova Sagrada Família. 

 En una festa de Sant Josep, Magdalena Aulina va dir: «demaneu-li amb confiança que us ajudi en el 
vostre camí de seguiment a Jesús. Sant Josep va ser un home de fe a tota prova. Adorador "a ulls clucs" 
dels plans de Déu, va acceptar i va complir fidelment la sagrada tasca de ser per l'Infant Jesús, al costat de 
la santíssima Verge i amb ella, el mestre de pregària i de contemplació del Pare celestial. Ell li va ensenyar 
com havia de preparar-se i ocupar-se de les coses que pertocaven a la glòria de Déu Pare. Demaneu-li a 
Sant Josep que us ensenyi, al costat de la Verge, a ocupar-vos de les coses del servei de Déu i a preparar-
vos pel que Déu espera de cada una». Josep ens porta a Maria, la seva Esposa; més tard, qui es confia a 
Maria arriba a Jesús per un camí més segur. Aprenem de  Sant Josep -un home de fe, provat- a fiar-nos 
completament de Déu, a confiar en Ell, a complir fidelment el que Ell ens demana. Sense por. Que Sant 
Josep sigui per a nosaltres, model de prudència, perquè aprenguem a no actuar precipitadament, sense 
reflexionar i sense pregar; perquè aprenguem a exercitat una vigilància interior, cultivant la 
capacitat d'actuar bé, de prendre les decisions correctes, per evitar caure en errors dels quals 
ens n' haguem de penedir.  

Demanem, per intercessió de Sant Josep i de Magdalena Aulina, que puguem creure en 
l'"impossible de Déu", fins i tot quan no aconseguim comprendre, decidir, escollir... estem 
segurs que Déu també ens dirà: "No tingueu por!, i ens assenyalarà el camí que hem de seguir. 
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