
 

 

 

  
 

"AMB COR DE PARE" 

Josep estimava així a Jesús,  

anomenat en els quatre evangelis "el fill de Josep". 

 

Aquestes són les primeres paraules de la carta apostòlica Patris Corde, que el Papa 

Francesc va escriure en el 150 aniversari de la proclamació de Sant Josep com a "patró 

de l'Església universal" pel Papa Pius IX. Per a l'ocasió, va voler que un any sencer (8 de 

desembre de 2020/2021) estigués "dedicat a Sant Josep", durant el qual es medités sobre 

la seva paternitat cap a les nostres famílies i la família de l'Església. 

El Papa Francesc dirigeix una forta invitació, a cada fidel i a cada comunitat 

cristiana, a girar la mirada cap a qui va guardar, estimar, educar, protegir... Jesús, 

"iniciant-lo", juntament amb la seva mare Maria, a realitzar l'obra de misericòrdia de 

Déu Pare. A enfortir cada dia, seguint l'exemple de Sant Josep, la pròpia vida de fe en el 

ple compliment de la voluntat de Déu. A comprometre's, amb la pregària i les bones 

obres, a obtenir, amb l'ajuda de Sant Josep, consol i alleujament en les tribulacions. 

Josep és, per a Jesús, "un pare estimat": pare en la tendresa, en l'obediència, en 

l'acceptació; un pare amb coratge creatiu; un pare treballador i un pare a l'ombra. 

Perquè, sobretot, Josep és un pare que sap "portar amb ell" (Mt 1,20): és a dir, sap 

veritablement "tenir cura" de les persones que Déu mateix li confia "en un somni". 

Sant Josep ha estat definit com "l'home dels somnis": l'home just i obedient que acull 

la voluntat de Déu, que acull el "somni de Déu". És el somni realitzat amb l'encarnació 

del Fill: Jesús, nascut de Maria i confiat a la cura de Josep. 

És a través de "somnis" que Déu li revela a Josep el que ha de fer, el que és bo i 

correcte. I Josep sempre respon amb obediència i promptitud: fins i tot quan se li diu 

que fugi, per escapar de l'amenaça d'Herodes. Llavors: "Josep es llevà, prengué de nit el 

nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte" (Mateu 2,14). La "nit" no és només una nota 

cronològica de les circumstàncies i de la fugida precipitada. Més aviat, subratlla la 

disposició de Josep a l'obediència, amb tota la profunditat simbòlica que té "la nit" en 

els textos bíblics. Josep és el pare que no només guarda i cuida el nen quan "és de dia", 

és a dir, quan tot és fàcil, bonic, assolellat. S'endu Jesús amb ell "de nit", quan les 

dificultats semblen dominar, quan la foscor del dubte, del parany i del terror es fan més 

atapeïdes. 

Magdalena Aulina solia dir que sant Josep era un home de fe, posada a dura prova, 

i de "obediència cega", que sempre va saber acollir la voluntat de Déu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena acudia a Sant Josep no només en les hores alegres i felices, anomenant-

lo testimoni privilegiat de les seves promeses i consagracions. També hi va acudir en les 

hores fosques, en les moltes "nits fosques" que amenaçaven la seva vida i l'Obra 

totalment nova que el Senyor li inspirava. 

Demanem a Sant Josep la capacitat de somiar: perquè quan somiem coses grans i 

boniques, ens acostem al son de Déu. Ell somia coses meravelloses per a nosaltres! 

Demanem-li que "porti amb ell", que protegeixi la família humana, amenaçada per 

la "nit" de les guerres, de les injustícies i de les malalties. 

Demanem-li que "porti amb ell", que protegeixi a les famílies necessitades d'ajuda, 

de treball, d'esperança, de pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh beneït Josep, 

mostra't pare 

també envers nosaltres 

i guia'ns 

en el viatge de la vida. 
 

Optem-nos gràcia, 

misericòrdia i coratge, 

i defensa'ns de tot mal. 
 

Tingues cura de       

nosaltres,  

que confiem en el teu   

"Cor de Pare".  
 

               Amén. 

                       


