Aquest temple era l’església de l’antic monestir de Sant Josep dels frares carmelites, fundat
l’any 1588. A la façana, d’estil barroc força
auster, hi trobem els escuts del Carme que en
declaren la seva procedència. Amb motiu del
la desamortització i exclaustració de Mendizábal de 1835 els frares hagueren d'abandonar-lo i els edificis conventuals foren destinats
més tard a altres usos docents i benèfics. L'església seguí tancada fins al 1843, en què fou
tornada al culte i el 1868 esdevingué parròquia amb la doble advocació de Sant Josep i
Sant Joan. En la imatge de sant Josep amb el
Nen Jesús en braços que presideix l’altar
major del temple hi podem trobar la mirada
amorosa d’un pare que veu en el seu fill el seu
millor tresor. Un tresor a acompanyar i a
ensenyar el compliment de la Llei.

C/ Sant Josep, 7
08302 Mataró
937 553 196
santjosep504@arqbcn.cat
Horaris:
Despatx parroquial: dijous de 18 a 20h
Horari misses dies feiners: 9h
Horari de misses vigílies de festius: 20h
Horari de misses Diumenges i festius:
9h (castellà); 11h (castellà); 12h (català),
20h (català)
Església oberta: De 9 a 13 i de 17 a 21h
Lloc per segellar la credencial:
casa rectoral (carrer Sant Josep,5)
Com arribar-hi: E11.2, renfe rodalies

Parròquia de Sant
Josep de Mataró

Tercer Dolor: La preciosa Sang vessada en la circumcisió.
Tercer Goig: El nom de Jesús, que li havia donat l'àngel, l'encoratja.

Què ens diu l’evangeli?
“El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble
de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge,
compromesa en matrimoni amb un home de la casa
de David que es deia Josep. El nom de la noia era
Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué:
—Déu te guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és
amb tu.
Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i
pensava per què la saludava així. L’àngel li digué:
—No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant
de Déu. Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el
nom de Jesús.”
Lc 1, 26-31

Avui la sang de Jesús continua sent vessada en tots el
innocents que són víctimes de la violència de tot
tipus, de les guerres, del terrorisme. Aquest ha de ser
el nostre dolor i el dolor de tota la humanitat, el
patiment injust de tants homes i dones.
El nom de Jesús que li havia donat l’àngel és el goig
de Sant Josep. Altre cop, Josep, segueix les indicacions de Déu i imposa el nom de Jesús al Nen. Un
nom que acompanyaria tota la vida de sant Josep i
que en seria font d’alegria.
Quin goig és el nostre quan seguim les indicacions
de Déu que ens parla en el cor!
Quina alegria quan es creua en la nostra vida un
àngel que ens parla de Déu!

“Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de
circumcidar l'infant, li van posar el nom de Jesús;
era el nom que havia indicat l'àngel abans que el
concebés la seva mare.”
Lc 2,21

Cóm no hem de celebrar cada diumenge que hem
estat salvats per la sang de Jesús!

Què ens diu avui a
nosaltres?

Com ens emocionem quan veiem tantes persones
que es donen als altres!

La pregària tradicional dels set dolors de Sant Josep
ens parla del dolor per la sang vessada en la circumcisió de Jesús, en compliment de la llei. Poc ens
diuen els Evangelis de la vida i de la mort de Sant
Josep, però ¿quin no seria doncs el seu dolor d’haver
viscut la passió i la mort de Jesús? La sang de Jesús
va ser generosament vessada per nosaltres, per
donar-nos Vida.

Quina joia tan gran poder compartir el Pa i el Vi,
Cos i Sang de Jesús, amb els germans!

I jo?

Què ens diu el
papa Francesc?
“Sant Lluc, en particular, es va preocupar de ressaltar
que els pares de Jesús observaven totes les prescripcions de
la llei: els ritus de la circumcisió de Jesús, de la purificació de Maria després del part, de la presentació del
primogènit a Déu.

A cada circumstància de la seva vida, Josep va saber
pronunciar el seu “fiat”, com Maria a l’Anunciació i
Jesús a Getsemaní.
Josep, en el seu paper de cap de família, va ensenyar
Jesús a ser submís als seus pares, segons el manament de
Déu (cf. Ex 20,12).
En la vida oculta de Natzaret, sota la guia de Josep,
Jesús va aprendre a fer la voluntat del Pare. Aquesta
voluntat es va transformar en el seu aliment diari. Fins
i tot en el moment més difícil de la seva vida, que va ser
a Getsemaní, va preferir fer la voluntat del Pare i no la
seva i es va fer «obedient fins a la mort […] de creu» (Fl
2,8). Per això, l’autor de la Carta als Hebreus conclou
que Jesús «aprengué en els sofriments què és obeir».
Carta Apostòlica Patris Corde del Papa Francesc

Sabies que...
... molts ordes religiosos establerts l’Arxidiòcesi de
Barcelona tenen a Sant Josep com a model a seguir?
Així,
les ordes carmelitanes (masculines i femenines), gràcies
a la devoció que Santa Teresa de Jesús tenia per Sant
Josep, han continuat tenint com a model i intercessor
a sant Josep. Santa Teresa, a la seva "Autobiografia",
va escriure: "No sé com es pot pensar de la reina dels
Àngels i del molt que va patir amb el Nen Jesús, sense
agrair a Sant Josep qui els va ajudar tant".

Què ens convida a pregar?
Senyor, que la sang vessada per Jesús sigui
font de vida.

