
Perché ora è il tempo di San 

Giuseppe: dal Coronavirus al 

futuro? 

La vita sta cambiando rapidamente in 

questa festa e mese di Giuseppe  

 

"Perché una nuova consacrazione a San 

Giuseppe si sta diffondendo a macchia 

d'olio", - Catholic News Agency 

Il nome stesso di Joseph significa 

“aumentare”, spiega padre Donald Calloway 

nel suo nuovo blockbuster, Consecration to St. 

Joseph, scatenato proprio nel momento in cui i 

cattolici vengono tagliati fuori dalla Chiesa, 

dalla Messa, dai loro sacerdoti e dalla stessa 

Eucaristia. 

"Adesso è il tempo di San Giuseppe", scrive 

Calloway. “La famiglia - il fondamento della 

società - è sotto attacco. Anche la famiglia di 

Dio - la Chiesa cattolica - sta subendo feroci 

assalti dal mondo, dalla carne, dal diavolo e 

da alcuni dei suoi stessi figli ... Sotto il 

costante amore e la cura di San Giuseppe, 

tutte le ideologie e gli idoli crolleranno e 

cadranno prima di Gesù Cristo." 

La stessa paternità è una minaccia per Satana, 

scrive Calloway, sostenendo che il primo 

Giuseppe di Genesi 37–50 passò dall'essere 

venduto come schiavo dai suoi fratelli perversi 

all'adozione dal sovrano d'Egitto e trovò un 

modo per nutrire un mondo affamato. San 

Giuseppe, allo stesso modo, fu scelto da Dio 

per diventare il letterale salvatore del 

Salvatore, salvando la Sacra Famiglia quando 

li portò in Egitto, allevando e formando il Pane 

della Vita. 

Il nuovo libro, scritto da Marian riconosciuto a 

livello nazionale che si è trasformato da 

giovane ribelle dipendente - e deportato - in un 

amato prete, è stato progettato per essere letto 

Tại sao bây giờ là thời đại Thánh Cả 

Giuse: từ Coronavirus đến tương 

lai? 
 

Cuộc sống đang thay đổi nhanh chóng trong 

ngày lễ (19-3*) và tháng (ba*) Thánh Giuse 

năm nay (2021*) 

 

"Vì trào lưu mới tận hiến cho Thánh Giuse 

đang lan nhanh như trận cháy rừng," - Theo 

Thông tấn xã Công giáo 

 

LM Donald Calloway giải thích rằng Giuse có 

nghĩa là "gia tăng,” trong bộ phim thành công 

và nổi tiếng mới của ngài. Sự tận hiến cho 

Thánh Giuse, được tung ra đúng lúc người 

Công giáo bị cách ly khỏi Giáo hội, khỏi 

Thánh lễ, khỏi các linh mục của họ và khỏi 

chính Bí tích Thánh Thể nữa. 

 

“Bây giờ là thời đại Thánh Cả Giuse,” LM 

Calloway viết. “Gia đình - nền tảng của xã 

hội - đang bị tấn công. Ngay cả gia đình của 

Chúa – là Giáo hội Công giáo - cũng đang 

phải chịu sự tấn công dữ dội từ thế gian, xác 

thịt, ma quỷ và một số con cái của chính 

mình... Dưới sự yêu thương và chăm sóc 

không ngừng của Thánh Cả Giuse, mọi ý 

thức hệ và thần tượng sẽ sụp đổ. Chúng sẽ 

gục ngã trước Chúa Giêsu Kitô.” 

 

LM Calloway cho biết chính cả quyền làm 

cha cũng là mối đe dọa đối với Satan. Ngài 

nói ông Giuse xưa trong Sáng thế ký 37-50 đã 

từ việc bị anh em ghen ghét bán làm nô lệ rồi 

được vua Ai Cập nhận nuôi và tìm cách cứu cả 

thế giới (Ai Cập*) khỏi nạn đói. Thánh Cả 

Giuse cũng vậy, đã được Thiên Chúa chọn để 

trở thành vị cứu tinh thật của Chúa Cứu Thế, 

đã cứu Thánh Gia khi đem gia đình vượt biên 

sang Ai Cập, nuôi nấng và hình thành nên 

Bánh Hằng Sống. 

 

Cuốn sách mới, do LM Dòng Đức Mẹ nảy* 

viết được toàn quốc đón nhận, người đã biến 

cải từ tuổi trẻ nổi loạn nghiện ngập - và bị trục 



in 33 giorni. Molti completeranno il libro il 19 

marzo, la festa di San Giuseppe nel cuore di 

marzo, il mese di Giuseppe - mentre una 

pandemia globale sta spegnendo l'intera 

Chiesa, l'economia globale e il mondo stesso. 

Papa Francesco, nel frattempo, sta chiedendo a 

tutti i cattolici di tutto il mondo di pregare il 

Rosario alle 16:00 ET di giovedì, nella festa di 

San Giuseppe del 19 marzo, per un rapido 

trionfo sul Coronavirus. 

 

"Domani celebreremo la solennità di san 

Giuseppe", ha detto il papa. “Nella vita, nel 

lavoro, nella famiglia, nella gioia e nel dolore 

ha sempre cercato e amato il Signore, 

meritando la lode della Scrittura come uomo 

giusto e saggio. Invocatelo sempre con fiducia, 

soprattutto nei momenti difficili, e affidate la 

vostra vita a questo grande Santo.” 

 

 

John De Guzman, un seminarista della diocesi 

di Raleigh, nella Carolina del Nord, che si 

prepara a completare la sua consacrazione il 19 

marzo, ha detto alla Catholic News Agency 

che il libro completa la chiamata alla Sacra 

Famiglia, la trinità spirituale di Gesù, Maria e    

Giuseppe: 

 

“Sono il modello perfetto di famiglia, e perché 

non avrei voluto avvicinarmi al padre? Mi sto 

avvicinando alla madre. Mi sto avvicinando al 

figlio. Bene, allora perché non avvicinarsi al 

padre, fare di questa una trinità perfetta? " 

 

La maggior parte dei problemi moderni, ha 

aggiunto, "derivano dalle tensioni con il padre, 

o dalla mancanza di un padre, o dalla 

mancanza di una certa intimità spirituale ed 

emotiva ... la mancanza di interazione umana e 

di relazione con un padre ... 

xuất (khỏi Nhật*) - thành Linh mục được yêu 

mến, đã viết sách Tận hiến cho Thánh Cả 

Giuse* trong 33 ngày. Nhiều người sẽ đọc 

xong quyển này ngày 19-3, lễ Thánh Giuse 

giữa tháng Ba, tháng Thánh Giuse - trong lúc 

đại dịch toàn cầu khiến cả Giáo hội phải đóng 

cửa, cũng như nền kinh tế toàn cầu và cả thế 

giới. 

 

Trong khi đó, ĐGH Phanxicô kêu gọi tất cả 

mọi người Công giáo trên toàn thế giới lần 

chuỗi Mân Côi lúc 4 giờ chiều giờ miền đông 

Hoa kỳ* thứ năm, lễ Thánh Giuse 19-3-2020*, 

để nhanh chóng chiến thắng Coronavirus. 

 

“Ngày mai chúng ta sẽ cử hành lễ trọng kính 

Thánh Cả Giuse,” ĐGH nói. “Trong cuộc 

sống, công việc, gia đình, vui tươi hay đau khổ, 

Thánh Giuse luôn tìm cách yêu mến Chúa, 

xứng đáng được Kinh Thánh ngợi khen là 

người công chính và khôn ngoan. Hãy luôn 

tin tưởng khẩn cầu Ngài, đặc biệt là trong 

thời điểm khó khăn hiện tại, và hãy trao phó 

cuộc đời mình cho vị Thánh vĩ đại này.” 

 

John De Guzman, đại chủng sinh giáo phận 

Raleigh, Bang Bắc Carolina (Mỹ*), người sắp 

hoàn tất việc thánh hiến (Phó tế*) ngày 19 

tháng 3, nói với Cơ quan Thông tấn Công giáo 

rằng cuốn sách (mới của LM Calloway*) hoàn 

tất lời khẩn cầu đến ba Đấng trong Thánh gia: 

Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse: 

 

“Là gương tốt trong gia đình, tại sao tôi lại 

không muốn đến gần cha mình? Tôi đang tiến 

gần hơn với Mẹ. Tôi đang tiến gần hơn với Con 

trai. Vậy tại sao không tiếp cận với người cha 

(Thánh Giuse*), để hoàn thành ba Đấng* tuyệt 

hảo?" 

 

Ngài nói thêm, hầu hết các vấn đề hiện nay 

đều “bắt nguồn từ những căng thẳng với 

người cha, hoặc sự thiếu bóng người cha, 

hoặc thiếu sự gần gũi tinh thần và tình cảm... 

thiếu sự tương tác và quan hệ của đương sự 

với người cha.” 

https://www.google.com/amp/s/angelusnews.com/news/vatican/pope-urges-catholics-to-unite-spiritually-in-praying-rosary-thursday/amp/


"San Giuseppe è il tuo padre umano con cui 

puoi davvero sviluppare una relazione", ha 

sottolineato. 

“San Giuseppe non è stato concepito in modo 

impeccabile. San Giuseppe non era un essere 

umano perfetto,” ha aggiunto. “Semmai, San 

Giuseppe probabilmente si trovava in una delle 

situazioni più difficili del suo tempo, essendo 

sposato con la donna più bella là fuori, (il suo 

figlio adottivo) è il Signore… Ma San 

Giuseppe trionfa. E la cosa bella è che non è 

Dio, quindi c'è quella relazione umana, 

l'aspetto umano a cui puoi connetterti ". 

 

 

Fulton Sheen, spiega Calloway, ha insegnato 

che ci sono tre anelli nel matrimonio: l'anello 

di fidanzamento, l'anello di nozze e la 

sofferenza. Sebbene nessun matrimonio sia 

facile, Calloway insegna che la relazione di un 

cristiano con Dio è un matrimonio spirituale, 

che richiede amore, sacrificio e fedeltà 

reciproci. 

 

"L'uomo moderno ha preso le distanze da Dio 

e ha tentato di ridefinire cosa significa essere 

una famiglia", scrive Calloway. “Sapere che 

puoi sempre andare da tuo padre nei momenti 

difficili ti rassicura sul fatto che andrà tutto 

bene, anche quando il tuo mondo sembra 

andare in pezzi ... Quando la vita ti ha messo 

giù, corri dal tuo padre spirituale. Apri il tuo 

cuore a lui. Digli i tuoi guai. È il più affettuoso 

dei padri. È sempre disponibile per te, sempre 

attento, sempre comprensivo. " 

 

 

 

 

Padre Donald Calloway, MIC 

 

 

"Thánh Giuse là người cha nhân tính của 

bạn, người mà bạn thực sự có thể phát triển 

mối quan hệ," ngài nhấn mạnh. 

 

“Thánh Giuse đã đầu thai không hoàn hảo 

(không vô nhiễm*). Thánh Giuse không phải 

là con người hoàn hảo,” ngài tiếp. “Thánh 

Giuse có lẽ đang ở trong tình huống khó khăn 

nhất trong đời Ngài khi kết hôn với người phụ 

nữ xinh đẹp nhất (Đức Maria*), rồi mang thai 

con nuôi của ngài là Chúa Giêsu*… Nhưng 

Thánh Giuse đã chiến thắng. Điều tuyệt vời 

là Ngài* không phải là Chúa, nên có mối 

quan hệ giữa con người với chúng ta*. Khía 

cạnh nhân bản này bạn có thể tiếp xúc dễ 

dàng." 

 

ĐGM Fulton Sheen (GP New York, Mỹ*), LM 

Calloway giải thích, đã dạy rằng có ba chiếc 

nhẫn trong hôn nhân: nhẫn đính hôn, nhẫn 

cưới và nhẫn đau khổ. Dù không có cuộc hôn 

nhân nào dễ dàng, nhưng LM Calloway nói 

rằng mối quan hệ của người Kitô hữu với 

Chúa là cuộc hôn nhân thiêng liêng, đòi hỏi 

sự yêu thương, hy sinh và chung thủy. 

 

LM Calloway viết thêm: “Con người hiện đại 

đã xa rời Chúa và cố gắng xác định lại ý nghĩa 

của việc tạo dựng gia đình. “Nên biết rằng bạn 

luôn có thể đến với người cha này* trong 

những lúc khó khăn. Bạn hãy yên tâm rằng 

mọi thứ sẽ ổn, ngay cả khi thế giới của bạn 

dường như tan rã... Khi cuộc đời bỏ rơi bạn, 

hãy chạy đến với người cha thiêng liêng của 

bạn (Thánh Giuse*). Hãy mở lòng bạn ra cho 

Ngài. Hãy bày tỏ cho Ngài biết những tình 

huống của bạn. Ngài là người tình cảm nhất 

trong các người cha. Ngài luôn sẵn sàng chờ 

đợi bạn, luôn chú tâm, luôn thấu hiểu bạn." 

 

James & Joseph Lập 

21.06.2021 

 
*LM Donald Calloway (s. 1972) Dòng Maria Vô 

Nhiễm (MIC). Sa đọa từ nhỏ, vào tù ra khám, đủ mọi 



trung tâm cai nghiện vẫn không thay đổi. Một đêm nọ 

tình cờ đọc được quyển sách Đức Mẹ Medjugorje, 

Bosnia. 6 giờ sáng hôm sau, đòi mẹ chở đến gặp LM 

tuyên úy, dự thánh lễ đầu tiên, rồi xin theo công giáo 

(1993) như mẹ. 10 năm sau trở thành LM dòng MIC 

(2003). Viết nhiều sách, đi thuyết giảng khắp nơi, làm 

video và audio kể chuyện đời mình. Luôn kết thúc là: 

“Nghe tôi xong, ai cũng thấy thoải mái vào tòa cáo 

giải.” Giám đốc ơn gọi trung tâm MIC ở Steubenville, 

Bang Ohio, Mỹ. Dòng mẹ MIC ở Rôma, Ý. 

*Ngày 24-6-1981, 6 trẻ từ 10 đến 16 tuổi, 4 gái 2 trai, 

làng Medjugorje, Bosnia-Herzegovina (Yugoslavia) 

thấy Mẹ Nữ Vương Hòa Bình hiện ra. Mỗi trẻ được 

giao cho sứ mệnh cầu nguyện riêng: cho hàng LM, 

bệnh nhân, gia đình, giới trẻ, các linh hồn trong luyện 

tội, người vô tín ngưỡng. 5 hòn đá Mẹ trao (như Đavít 

hạ Goliat là Satan): Cầu nguyện tận tâm hồn, ăn chay 

thứ 4 & 6, xưng tội hàng tháng, Thánh lễ trung tâm đời 

sống, và tôn kính Chúa Giêsu bí tích Thánh thể. 

 


