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Per implorar la seva intercessió davant 
de Jesucrist per la fi de la pandèmia i 
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Tots els textos d’aquesta novena a la Mare de Déu i a sant 
Josep, han estat extrets de la Sagrada Escriptura, dels escrits 
dels sants, beats, fundadors..., molts d’ells catalans i del Papes. 
Les dues pregaries finals de cada dia son del Papa Francesc. 
L’autora s’ha limitat a fer una composició de textos en forma de 
Novena.  
 
                                                      Maria del Pilar Vila  
   
                         Barcelona, 19 de març de 2020  
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Dia primer 

Anunciació a Maria 

 

Invocació inicial 

Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

 
   Himne 
               Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

Text Evangèlic  

“Déu envià l'àngel Gabriel en un poble de Galilea anomenat 
Natzaret, a una noia verge, unida per acord matrimonial amb un 
home que es deia Josep i era descendent de David. La noia es deia 
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. Déu t'ha concedit la 
seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran 
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i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron 
de David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el poble de 
Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.  
    Maria preguntà a l'àngel: -Com podrà ser això, si jo soc verge? 
L'àngel li respongué: --L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder 
de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; per això el fruit que 
naixerà serà sant i l'anomenaran Fill de Déu” (Lc 1, 26-38).  

Text sobre la V. Maria de sant Bernat de Claravall, 
(1090-1153)  

“En els perills, en les angoixes, en els dubtes penseu en Maria, 

invoqueu Maria. Que no s’allunyi de la vostra boca, que no 

s’allunyi del vostre cor. No deixeu de seguir l’exemple de la seva 

vida, per fer-vos dignes d’obtenir l’ajut de la seva pregària. 

Seguint-la, no us desviareu; pregant-li, no perdreu l’esperança; 

pensant en ella, no errareu; sostenint-vos ella, no caureu; 

protegint-vos ella, no temereu; guiant-vos ella, no us cansareu; 

amb el seu favor arribareu a terme i experimentareu amb quina 

raó diu l’Evangeli: el nom de la verge era Maria” (In laudibus V. 

Matris, 2ª homilia, 17) 

Text sobre S. Josep de S.  Bernardí de Sena (1380-1444)  

“Josep fou escollit pel Pare etern perquè fos el nutrici i custodi 
fidel dels seus dos tresors més grans el seu Fill i la seva esposa. 
Sant Josep acomplí fidelíssimament l’encàrrec, i per això el 
Senyor va dir-li: Administrador bo i de tota confiança, entra a 
celebrar-ho amb el teu Senyor. [...] Recordeu-vos de nosaltres, 
san Josep, i intercediu en favor nostre davant d’aquell que 
passava pel vostre Fill amb la vostra oració; feu que ens sigui 
propicia la benauradíssima Verge, esposa vostra, mare d’aquell 
que amb el Pare i l’Esperit Sant viu i regna pels segles dels segles” 
(Sermó 2º de sant Josep).   
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verga Maria per la fi de la pandèmia  
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Dia segon 

Els desposoris de Josep i Maria 

 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

Himne 
               Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

Text evangèlic 

“En somnis un àngel del Senyor 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. Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li 
havia manat i va prendre a casa la seva esposa” (Mateu 1, 20-
21,24).  
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Textos sobre la Verge Maria i sant Josep de santa 
Teresa de Jesús (Avila 1515- Alba de Tormes 1582) 
 
“Pel que recordo, quan va morir la mare, jo devia tenir poc menys 
de dotze anys. En comprendre el que havia perdut, vaig anar tota 
afligida a una imatge de la Verge, i li vaig suplicar amb moltes 
llàgrimes que fos ella la meva mare. Ho vaig fer amb simplicitat, 
i penso que m’ha servit perquè sempre que m’he encomanat a 
aquesta Verge sobirana, l’he trobada de manera ben evident, i , 
finalment, m’ha tornat cap a ella” (Vida 1, 7)  

“Vaig prendre el gloriós sant Josep per advocat i senyor i vaig 
encomanar-m’hi molt. [...] Fins ara no recordo que hagi deixat de 
fer res del que li he suplicat. Les grans gràcies que Déu m’ha fet 
per mitjà d’aquest benaurat sant i els perills de cos i d’ànima de 
què m’ha alliberat són per meravellar-se’n. Als altres sants, 
sembla que el Senyor els hagi donat la gràcia de socórrer en una 
sola necessitat; d’aquest gloriós sant he experimentat que socorre 
en totes, com si el Senyor ens volgués fer veure que, així com el 
va obeir a la terra, [...]  també al cel fa tot el que li demana. [...] 
Per la gran experiència que tinc dels béns que aquest gloriós sant 
aconsegueix de Déu, voldria convèncer tothom que fos devot 
d’ell. [...] A tots els qui conec que en són devots de veritat i el 
serveixen especialment, els qui s’hi encomanen. Ja fa bastants 
anys que el dia de la seva festa li demano sempre una gràcia, i 
veig que sempre me la concedeix; i si la petició va una mica 
desviada, ell me la dreça per un bé més gran. [...] Tan sols 
demano per amor de Déu que el qui no em cregui ho provi, i veurà 
per experiència si n’és de gran el bé d’encomanar-se a aquest 
gloriós patriarca i de tenir-li devoció. Les persones d’oració són 
les que més aficionades  li haurien de ser sempre. [...] Qui no trobi 
mestre que li ensenyi oració, prengui per mestre aquest gloriós 
sant i no anirà desencaminat” (Vida, 6, 6-8)  

“Vaig entendre que tenia una gran obligació de servir a nostra 
Senyora i a sant Josep, perquè moltes vegades, anant del tot 
perduda, per les seves súpliques Déu em tornava a donar salut” 
(Relacions n. 30) 
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Dia tercer 

                                  El naixement de Jesús 

 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

 
Himne 
                
             Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

 

Text evangèlic  

«Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es 
fes el cens de tot l'imperi. Josep va pujar a Judea, al poble de 
David, que es diu Betlem, perquè era de la família i descendència 
de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva 
esposa. Maria esperava un fill. Mentre eren allà, se li van complir 
els dies i va néixer el seu fill primogènit» (Lluc 2, 1, 4-7) 
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Textos sobre Maria i Josep a les cartes que santa 
Joaquima de Vedruna escrivia als seus fills(1783 -1854)  

“Filla confia amb el Senyor i la nostra estimada mare la Verge 
María, que de continu vos estàs beneint. Recorre a la Puríssima 
Verge Maria, nostra mare, que, ja que és la tresorera de les 
gràcies del Senyor, te’n concedesca alguna. Tranquil·litat i 
confiança que Déu vos remediarà, sent vosaltres agraïts. 
Encomanem-ho al gloriós sant Josep i a la Verge Maria. I clamo 
al cel per tots” (cartes 5, 12, 46, 49) 

«Confiem amb lo patrocini de St. Josep, i supliquem-li que 
logrem aqueixa gràcia del cel. Jo no cesso de clamar per la tua 
llibertat, pues que en esta ocasió no valen amics ni innocència, 
sinó lo poder del cel. Clamem allà, i sens cessar clama ta humil 
mare», i el seu fill que era a la presó per raons polítiques fou 
alliberat (carta 50).  

Textos sobre Maria i Josep de Sant Antoni M. Claret, 
(1807 Sallent-1870 Fontfreda) 

“Oh Maria, Mare i esperança meva, consol de la meva ànima i 

objecte del meu amor! Recordeu-vos de les moltes gràcies que us 

he demanat i que totes me les heu concedides. És ara precisament 

que trobaré estroncat aquest aiguaneix perenne? No, no s’ha 

sentit ni es sentirà mai que cap devot vostre hagi estat desatès per 

Vós” (Autobiografia 162) 

“El dia del Patrocini de sant Josep, va dir-me Jesús que fos molt 

devot de sant Josep, que hi acudís amb confiança” 

(Autobiografia  831) 

Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  
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     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
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combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal.  

Ens encomanem a Vós, que refulgiu en el nostre camí com a signe 
de salvació i d’esperança. Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça 
Verge Maria! Amén».  
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Dia quart 

La circumcisió i presentació de Jesús en el Temple 

 

 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

 
Himne 
               Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

 

Text evangèlic 

“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. Quan van complir-se 

els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, 

portaren Jesús a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.  
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   Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era 

just i pietós. En una revelació, l'Esperit Sant li havia fet saber que 

no moriria sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, 

al temple, guiat per l'Esperit, i quan els pares entraven amb 

l'infant Jesús, el prengué en braços i beneí Déu dient: -Ara, 

Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies 

promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves per 

presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions, 

glòria d'Israel, el teu poble” (Lluc 2, 21-32). 

Textos sobre Maria i Josep del beat Francesc Palau 
(1811 Aitona-1872 Tarragona) 

“ Així com a la terra un bon fill no nega a la seva mare cap gràcia 
que sigui justa i necessària, molt menys en el cel negarà Jesucrist 
a la seva Mare el que li demani. [...] Us demano dolça Mare, puix 
que sou Vós la dispensadora de les gràcies de Déu, que no baixen 
mai a la terra sense passar per les vostres mans, i ja que el vostre 
diví Fill mai us ha negat gràcia alguna que li heu demanat. [...] El 
Pare fa el que el Fill li demana, el Fill fa el que li demana la seva 
Mare i la Mare mai nega als seus fills cap gràcia si li demanen 
amb total confiança.   

Però si vols obligar amb seguretat a Maria perquè et concedeixi 
la gràcia que li demanes, interposa la intercessió de tots els àngels 
i sants, especialment la del seu espòs sant Josep. En aquest gran 
Sant tenim un poderosíssim advocat per a tot. La seva intercessió 
és tan poderosa que aconsegueix de Jesús tot allò que li demana. 
Cap gràcia li nega. D’aquesta manera, si algú amb viva fe pot 
comprometre en el seu favor el patriarca sant Josep, amb ell 
tindrà Maria, i amb Maria a Jesús i amb Jesús el Pare” (Lluita de 
l’ànima amb Déu cap. IV, 25-27, V, 35) 

Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  
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   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   
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Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal.  

Ens encomanem a Vós, que refulgiu en el nostre camí com a signe 
de salvació i d’esperança. Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça 
Verge Maria! Amén».  
 
 

 

 

 



19 
 

Dia cinquè 

La fugida a Egipte 

 

Invocació inicial 

 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

 
Himne 
                
              Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

Text evangèlic 

“Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei 

Herodes, vingueren uns savis d'Orient i, en arribar a 

Jerusalem, preguntaven: -On és el rei dels jueus que acaba de 

néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo. Quan 

els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer 

en somnis a Josep i li digué: -Lleva't, pren el nen i la seva mare, 
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fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè 

Herodes buscarà l'infant per matar-lo. Josep es llevà, prengué de 

nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins 

a la mort d'Herodes” (Mateu 2, 1-2, 13- 15). 

Textos sobre Maria i sant Josep de sant Enric d’Ossó 
(1840 Vinebre-1896 Gilet)  

“Maria no és sols Mare de Déu, sinó que també és Mare dels 
homes; i és impossible que una bona mare no vulgui socórrer el 
seu fill, podent-ho fer. Pot la Verge socorre’ns en tot perill i 
necessitat perquè és tot poderosa, i vol socorre’ns perquè és la 
nostra Mare, que ens estima amb immens amor. Ningú hi ha que 
no rebi del Cor de la Verge beneficis del seu amor, ja que és voler 
de Déu que els homes rebin totes les gràcies per mans de Maria” 
(Mes de Maria, dia 23). 

“Recordeu-vos, o sant espòs de la Verge Maria, i dolç advocat 
meu, sant Josep, que mai s’ha dit que ni un de sol dels qui han 
acudit a la vostra protecció i implorat el vostre auxili, hagi quedat 
sense consol. Us demano, sant Josep, que em concediu remei en 
totes les meves necessitats espirituals i corporals, fins a veure-us 
en el cel i cantar eternament en la vostra companyia i de tots els 
Sants les misericòrdies del Senyor” (Novena i felicitacions a sant 
Josep). 

Text sobre sant Josep del servent de Déu Josep M. 
Vilaseca (1831 Igualada- 1910 Mèxic) 

 “Poderosíssim Josep, escolta propici les pregàries dels teus fills 
i presenta-les benigne a l’Altíssim. Maria i Jesús t’obeïen a 
Natzaret. Et supliquem ¡oh Sant Josep! els diguis, els instis, i els 
manis i aviat seràs obeït, ja que la teva paternal autoritat mai va 
ser derogada” (Molt piadoses pregàries al Senyor sant Josep)  

Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 
 
Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  
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   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

 

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
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Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal.  

Ens encomanem a Vós, que refulgiu en el nostre camí com a signe 
de salvació i d’esperança. Oh clementíssima, oh piadosa, oh dolça 
Verge Maria! Amén».  
 
 
 

 



23 
 

Dia sisè 

La vida de família a Nazaret 

 

 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

Himne 
                
               Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

 

Text evangèlic  

“Després de la mort d'Herodes, un àngel del Senyor es va 
aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: -Lleva't, pren el 
nen i la seva mare i ves-te'n al país d'Israel, que ja són morts els 
qui volien matar l'infant. Josep es llevà, prengué el nen i la seva 
mare i va tornar al país d'Israel. Però quan va sentir a dir que 
Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué 
por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i 
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se n'anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va 
complir allò que havien anunciat els profetes: «Li diran 
Natzarè»”(Mateu 2, 19-23)  
 

Text sobre Maria del beat Pere Tarrés (metge i 

sacerdot) (1905 Manresa-1950 Barcelona) 

“Lluito en la part que em correspon en aquesta batalla [estava 

greument malalt], amb una fe viva, una confiança absoluta en el 

triomf, agafat fortíssim en els braços de la Verge Santíssima, 

Mare nostra, que mai no m’ha negat res. Ella és Mare i es 

compadeix de veure els seus fills plorant... Arrauleixi’s en els 

braços de Maria, fins que hagi passat la tempesta... Invoqui la 

Verge sense parar, confiï, confiï... Lluiti arrapada als braços de 

Maria... Faci actes d’amor a Déu i a la Verge. No es tregui el dolç 

nom de Maria dels llavis” (María en la vida de Mn. Pere Tarrés, 

168). 

Text de sobre sant Josep del venerable Josep Torras i 
Bages (1846 Les Cabanyes- 1916 Vic)  

“La intercessió i el patrocini de sant Josep és el més eficaç i 
poderós del cel, a excepció de Maria Santíssima. Per això ha estat 
declarat Patró de l’Església universal. Perquè un intercessor és 
més poderós en quant es més estimat de Déu. Sant Josep és el 
benaurat més estimat de Déu a excepció de Maria Santíssima” 
(Obres Completes, vol. IX., 15). 

Text sobre Maria del bisbe Pere Casaldàliga, (1928 
Balsareny- 2020 Brasil) 

 
“Cor de dona i de mare sotraguejat per les sofrences i les 

expectatives de la vostra gent. Cristiana fidelíssima en el 

seguiment de Jesús, fins a la prova extrema de la Creu 

redemptora: ensenyeu-nos la humil fidelitat de cada dia, arran 

del Poble i portant la Creu, i feu que el treball i el progrés de la 

feinera Catalunya siguin sempre un servei desinteressar en la 

construcció del Regne” (Visita a Santa Maria de Montserrat, 2008). 
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Dia setè 

Pèrdua i retrobament de Jesús en el Temple 
 

 
 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep. 

Himne 
                
           Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

 
Text evangèlic 

«Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de 
la festa de Pasqua. Acabats els dies de la celebració, quan se'n 
tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se 
n'adonessin. Al cap de tres dies el trobaren al Temple, la seva 
mare li digué: -Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? 
El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. Ell els respongué: -Per 
què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu 
Pare? Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després 
baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seva mare 
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conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en 
enteniment i tenia el favor de Déu i dels homes» (Lluc 2, 41-43, 
48-52). 

La Verge Maria en el magisteri de diversos Papes   
Pius IX "Acudim amb tota confiança a aquesta dolcíssima 

Mare de misericòrdia i gràcia en tots els perills, angoixes, 
necessitats, i en totes les situacions fosques i horroroses de la 
vida. Doncs res s'ha de temer, de res cal desesperar, si ella ens 
guia, patrocina, afavoreix, protegeix, puix té envers nosaltres un 
cor maternal i ocupada en els negocis de la nostra salvació, es 
preocupa de tot el llinatge humà, constituïda pel Senyor Reina de 
cels i terra” (Ineffabilis Deus). Lleó XIII “Supliquem a Déu per 
la intercessió d'aquella en qui ha posat la plenitud de tot bé, i li 
preguem amb totes les nostres forces que vessi abundosament 
sobre nosaltres, [...] els millors dels seus celestials favors” 
(Supremi apostolatus).     Pius XI "Encara que siguin tants i tan 
greus els mals que patim, i tal vegada més grans els que ens 
esperen. [...] Posem com a Patrona i Advocada a la Santíssima 
Mare de Déu, ja que, com afirma Sant Bernat, «La voluntat de 
Déu és que tot ho  obtinguem per María»” (Ingraves centibus malis). 

Sant Josep en el magisteri Pontifici de diversos Papes  

Pius IX: «Sant Josep és l'esperança més certa de l'Església 
després de la Santíssima Verge Maria»  Lleó XIII. 
«Contínuament invoqueu amb gran pietat i confiança, juntament 
amb la Mare de Déu, a Sant Josep». Benet XV. «Recórrer a Sant 
Josep és el remei a les situacions difícils en què es debat avui el 
gènere humà». Pius XI. «La intercessió de Josep és la de l’espòs, 
del pare, del cap de família. Aquesta no pot ser més que 
omnipotent. Quina cosa li podrien Jesús i Maria negar a Josep, 
que es consagrà a ells tota la vida». Pius XII. «Sigueu-nos 
propici, oh sant Josep, sosteniu-nos sobretot en les hores de 
tristesa, quan el cel sembla que es tanqui sobre nosaltres». Joan 
XXIII: «O Sant Josep, custodi de Jesús, [...] A vós recorrem 
perquè sabem que trobarem en vós qui ens comprengui i ens 
protegeixi, vós que també experimentàreu la prova, el cansament 
i l’esgotament» 
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Dia vuitè 

Maria prop de la creu on Jesús era crucificat 

 

Invocació inicial 

 Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep.                 

 
Himne         
               Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

Text evangèlic   

“Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la 
seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena. Quan 
Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell 
estimava, digué a la mare: 

–Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al deixeble: –Aquí 
tens la teva mare. I d'aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa 
seva” (Joan 19, 25-27) 
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La Verge Maria en el magisteri de diversos Papes   

Pau VI “que s'elevin les veus suplicants de tota la família 

cristiana a la Mare de Déu, que és invocada com «Reina de la 

pau», a fi que en tantes i tan grans adversitats i angoixes ens 

comuniqui amb abundància els dons de la seva maternal bondat” 

(Christi Matri). Joan Pau II “Acull  Mare de Crist, aquest crit 

carregat del sofriment de tots els homes, carregat de dolor de la 

societat sencera! ¡Que es manifesti, una vegada més, en la 

història del mon el poder  l'infinit poder de l'Amor misericordiós! 

Que aquest amor aturi el mal! Que transformi les consciències! 

En el teu Cor Immaculat es reveli a tots la llum de l'Esperança!” 

(Consagració del món a l’Immaculat cor de Maria, 16.1o.1983).  

Benet XVI “Maria, a l'ésser elevada als cels, no es va allunyar de 

nosaltres, sinó que està encara més propera. [...] acudim  amb 

confiança a ella, que des del cel ens mira i ens protegeix. Tots 

necessitem la seva ajuda i el seu consol per afrontar les proves i 

els reptes de cada dia. Necessitem sentir-la mare i germana en les 

situacions concretes de la nostra existència” (Angelus, 

15.8.2007).  

Sant Josep en el magisteri Pontifici de diversos Papes  

Pau VI: “Josep és el protector de Crist en el seu ingrés en el món, 
el protector de la Verge Maria, de la Sagrada Família, el protector 
de l'Església, el protector de tots els que treballen. Tots podem 
dir: ell és el nostre protector”  Joan Pau II. “Que sant Josep 
obtingui per a l’Església i per al mon, així com per a cada un de 
nosaltres, la benedicció del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant”. 
Benet XVI. “Que sant Josep obtingui als sacerdots, que 
exerceixen la paternitat respecte a les comunitats eclesials, 
estimar l’Església amb afecte i plena dedicació. Que sostingui les 
persones consagrades en la seva observança joiosa i fidel dels 
consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència. Que 
protegeixi els treballadors de tot el món, perquè contribueixin en 
les seves diferents professions al progrés de tota la humanitat, i 
ajudi tots els cristians a realitzar amb confiança i amor la voluntat 
de Déu, col·laborant així en l’acompliment de l’obra de salvació”   
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Dia  novè 
 

Ascensió i Pentecosta 
 

 

 

Invocació inicial  

Lloem Crist, el Senyor, en aquesta novena a la Verge Maria i a 
sant Josep.                                                   

 
Himne 
                
           Puix dels tresors del Senyor, / l'Etern les claus us confia 
                    siau nostres protectors, / Josep i Maria. 

                    Tant el Redemptor us ama / que ses gràcies teniu, 
                     i a qui gràcia reclama, /gràcia li concediu. 

  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

  Obriu el diví tresor,/ a qui en vós confia: 
  siau nostres protectors, Josep i Maria. 

               
 Text dels Fets dels Apòstols 
 
“Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel 

[...]. Després els apòstols se'n tornaren a Jerusalem. Van entrar-
hi i van pujar a la sala de la casa on es reunien. [...]. Tots ells eren 
constants i unànimes en la pregària, juntament amb algunes 
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dones, amb Maria, la mare de Jesús, i amb els germans d'ell. 
Quan va arribar la diada de Pentecosta es trobaven reunits tots 
junts. De sobte, com si es girés una ventada impetuosa, se sentí 
del cel una remor que omplí tota la casa on es trobaven 
asseguts. Llavors se'ls van aparèixer unes llengües com de foc, 
que es distribuïen i es posaven sobre cada un d'ells. Tots van 
quedar plens de l'Esperit Sant”(Fets 1, 11-14; 2, 1-4)  
 

Textos sobre Maria i Josep del Papa Francesc  

«Maria “magnifica el Senyor ": no els problemes, que tampoc li 

faltaven en aquell moment, sinó el Senyor. Quantes vegades, en 

canvi, ens deixem vèncer per les dificultats i absorbir per les pors! 

La Mare de Déu no, perquè posa a Déu com la primera grandesa 

de la seva vida. D'aquí sorgeix el Magnificat, d'aquí neix l'alegria: 

no de l'absència dels problemes, que abans o després arriben, 

sinó que l'alegria neix de la presència de Déu que ens ajuda, que 

està a prop nostre. Perquè Déu és gran. I sobretot, Déu mira els 

petits. Nosaltres som la seva debilitat d'amor: Déu mira i estima 

els petits. [...] La Mare de Déu, que avui contemplem en la glòria 

celestial  és "Mare de l'esperança". [...] Invoquem la seva 

intercessió per totes les situacions que en el món tenen més set 

d'esperança: esperança de pau, de justícia, esperança d'una vida 

digna » (Ángelus, 15.8.2020). 

«Josep és "custodi" perquè sap escoltar Déu, es deixa guiar per la 

seva voluntat, i precisament per aquesta raó és encara més 

sensible a les persones encomanades a ell, sap com interpretar 

els esdeveniments de manera realista, està atent a allò que 

l'envolta, i sap prendre les decisions més sensates. Invoquem-lo 

sempre, sobretot en els moments difícils, i confieu la vostra 

existència a aquest gran Sant. Sota la protecció amorosa de sant 

Josep, protector de la Sagrada Família i de les nostres famílies. 

Demanem-li també que protegeixi els malalts, les persones que 

en tenen cura: metges, infermeres i voluntaris, que arrisquen les 

seves vides en el seu servei» (Homilia 19.3.2013; 13.3.2020).  
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Pregària a sant Josep per l’actual situació de 
pandèmia (Papa Francesc) 

“Protegiu, Sant Custodi, el nostre país. Il·lumineu els 
responsables del bé comú, perquè ells sàpiguen -com vós- tenir 
cura de les persones confiades a la seva responsabilitat.  

   Doneu la intel·ligència de la ciència a tots quants recerquen els 
mitjans adequats per a la salut i el bé físic dels germans.  

     Sosteniu els qui se sacrifiquen pels necessitats: els voluntaris, 
els infermers, els metges, que estan en la primera línia en 
l’atenció dels malalts, fins i tot arriscant la seva pròpia integritat 
física.  

     Beneïu, sant Josep, l’Església: per mitjà dels seus ministres, 
feu-la senyal i instrument de la vostra llum i de la vostra bondat.  

      Acompanyeu, sant Josep, les famílies: amb el vostre silenci 
orant, construïu l’harmonia entre els pares i els fills, d’una 
manera particular amb els més petits.  

       Preserveu els ancians de la solitud: feu que ningú quedi a 
mercè de la desesperació de l’abandó i del desànim. Consoleu els 
més fràgils, encoratgeu el qui dubta, intercediu pels pobres.  

      Amb la Verge Mare, supliqueu el Senyor perquè alliberi el 
món de tota forma de pandèmia. Amén”.  

Pare nostre  

Oració final a la Verge Maria per la fi de la pandèmia 
(Papa Francesc)  

«Sota el vostre mantell, ens emparem, Santa Mare de Déu, 

En la dramàtica situació actual, plena de sofriment i d’angoixes 
que oprimeixen el món sencer, acudim a Vós, Mare de Déu i Mare 
nostra, i cerquem refugi sota la vostra protecció.  

Oh Verge Maria, dirigiu vers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia del coronavirus, i consoleu 
els qui estan torbats i ploren per la pèrdua dels seus éssers 
estimats, a vegades enterrats d’una manera que fereix l’ànima. 
Sosteniu aquells que estan angoixats perquè, per evitar el 
contagi, no poden estar prop de les persones malaltes. Infoneu 
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confiança a qui viu en el temor d’un futur incert i de les seves 
conseqüències en l’economia i en el treball.  

Mare de Déu i Mare nostra, imploreu al Pare de misericòrdia que 
finalitzi aquesta dura prova i tornem a tenir un horitzó 
d’esperança i de pau. Com a Canà, intercediu davant del vostre 
Fill Diví, demanant-li  que consoli les famílies dels malalts i de 
les víctimes, i obri els seus cors a l’esperança.   

Protegiu els metges, les infermeres i els infermers, el personal 
sanitari, els voluntaris que en aquest període d’emergència 
combaten a primera línia i arrisquen les seves vides per salvar-ne 
d’altres. Acompanyeu el seu esforç heroic i concediu-los força, 
bondat i salut.  

Romaneu vora d’aquells que assisteixen, nit i dia, els malalts, i 
vora els sacerdots que, amb sol·licitud pastoral i compromís 
evangèlic, tracten d’ajudar-los i sostenir-los a tots.  

Verge Santa, il·lumineu les ments dels homes i dones de ciència, 
perquè trobin les solucions adequades per vèncer aquest virus.  

Assistiu els líders de les nacions, perquè actuïn amb saviesa, 
diligència i generositat, ajudant a qui els manca el necessari per 
viure, planificant solucions socials i econòmiques de llarg abast i 
amb un esperit de solidaritat.  

Santa Maria, removeu les consciències perquè les elevades sumes 
de diners utilitzades en l’increment i en el perfeccionament dels 
armaments siguin destinades a promoure estudis adequats per 
prevenir futures catàstrofes semblants.  

Mare amantíssima, acreixeu en el món el sentit de pertinença a 
una única i gran família, prenent consciència del vincle que ens 
uneix a tots, perquè, amb un esperit fratern i solidari, sortim a 
ajudar en les nombroses formes de pobresa i situacions de 
misèria. Animeu la fermesa en la fe, la perseverança en el servei 
i la constància en l’oració.  

Oh Maria, consol dels afligits, abraceu tots els vostres fills 
atribolats, feu que Déu ens alliberi amb la seva mà poderosa 
d’aquesta terrible epidèmia i que la vida pugui retornar amb 
serenitat al seu curs normal. Ens encomanem a Vós, que refulgiu 
en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Oh 
clementíssima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria! Amén».  
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Altres pregàries per la fi de la pandemia 

 

Oració breu a Maria per la fi de la pandèmia (Papa 
Francesc) 

« Oh Maria, vós brilleu sempre en el nostre camí com a signe de 
salvació i d'esperança. Nosaltres ens adrecem a vós, Salut dels 
malalts, que al costat de la creu vau estar associada al dolor de 
Jesús, mantenint ferma la fe. Vós, Salvació de tots els pobles, 
sabeu quina és la nostra necessitat i estem segurs que ens 
proveireu, perquè, com a Canà de Galilea, pugui retornar l'alegria 
i la festa després d'aquests moments de prova. 

Ajudeu-nos, Mare de l'Amor Diví, a conformar-nos a la voluntat 
del Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els 
nostres patiments i ha carregat els nostres dolors per conduir-
nos, a través de la creu, a l'alegria de la resurrecció. 

Sota el vostre mantell ens refugiem, Santa Mare de Déu. No 
desoïu les nostres súpliques que ens trobem en la prova i 
allibereu-nos de tot pecat, oh Verge gloriosa i beneïda». 

 
Pregària a Maria perquè siguem deslliurats de la 
pandèmia (P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat)  

“Mare de Déu de Montserrat, Vós que sou l'estel resplendent del 
matí, Vós que vetlleu sempre pel vostre poble, Vós que portàreu 
al món aquell qui és l'esperança, us demanem que gireu envers 
nosaltres el vostre dolç esguard, que estengueu la vostra mà 
protectora sobre tota la humanitat, i que escolteu les pregàries 
dels qui us invoquen.  

    Que aquells qui estan malalts puguin recobrar la salut i que en 
els moments de debilitat no els manqui mai el consol. Que els 
professionals sanitaris que en tenen cura siguin assistits sempre 
per l'esperit de saviesa i de fortalesa. Que els qui tenen 
responsabilitats polítiques sàpiguen prendre les decisions 
correctes en benefici del bé comú. Que en els cors dels qui 
compartim la incertesa del moment present sorgeixin la 
confiança i la serenitat d'un futur millor. Santa Maria de 
Montserrat, que intercediu constantment per nosaltres davant 
del vostre Fill, ens posem sota la vostra protecció”. 


