
26 de juny  
Sant Josepmaria, prevere 

 

ANTÍFONA D’INTRODUCCIÓ     Jr 3, 15 

Us donaré pastors segons el meu cor, 
que us pasturaran amb encert i amb coneixement de Déu. 
 

COL·LECTA 

Oh Déu, que heu escollit en l’Església sant Josepmaria, prevere, 
per anunciar la crida universal a la santedat i a l’apostolat; 
concediu-nos per la seva intercessió i el seu exemple, 
que en el treball de cada dia ens configurem a Jesús, el vostre Fill, 
i que servim amb amor ardent l’obra de la redempció. 
Per nostre Senyor Jesucrist. 

 
 

LECTURA PRIMERA 

El Senyor posà l’home al jardí d’Edèn perquè el cultivés   
Lectura del llibre del Gènesi     2, 4b-9.15 
 
Quan el Senyor-Déu va fer la terra i el cel,  
no hi havia cap matoll, ni havia nascut l’herba, 
perquè el Senyor-Déu encara no havia fet ploure 
ni existien homes que poguessin conrear els camps. 
 
Llavors nasqué de la terra un riu 
que regà tota la superfície dels camps, 
i el Senyor-Déu modelà l’home amb pols de la terra, 
li bufà a la cara per fer-li entrar un alè de vida, 
i es convertí en un ésser animat. 
 
Llavors el Senyor-Déu plantà un jardí a Edèn, 
a la regió d’orient, 
i va posar-hi l’home que havia modelat. 
El Senyor-Déu va fer néixer de la terra fèrtil 
totes les variants d’arbres que fan goig de veure 
i donen fruits gustosos. 
Al mig del jardí hi havia l’arbre de la vida 
i l’arbre del coneixement del bé i del mal. 
 
Llavors el Senyor-Déu prengué l’home i el posà al jardí d’Edèn 
perquè el cultivés i el guardés. 
 



SALM RESPONSORIAL     2, 7-12 (R: Sal 116, 1a) 
 

R/   Lloeu el Senyor, totes les nacions 
 
Proclamo el decret del Senyor. 
M’ha dit: 
«Ets el meu fill; avui t’he engendrat.» R/  
Demana-m’ho, i et daré els pobles per herència,  
posseiràs el món d’un cap a l’altre. 
Els governaràs amb el ceptre de ferro, 
els esmicolaràs com un gerro de terrissa. R/  
Ara, reis, tingueu seny; 
apreneu, governants de la terra. 
Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi, 
veniu tremolant a fer-li homenatge. R/  
No fos que el vostre intent acabés en la desfeta, 
si de sobte s'inflamava la seva ira. 
Feliços els qui en ell es refugien. R/ 
 

LECTURA SEGONA 

Heu rebut un Esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!»  
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma     8, 14-17 
 
Germans, 
tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu 
són els fills de Déu. 
Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d’esclaus 
que us faci viure una altra vegada en el temor, 
sinó un esperit que ens ha fet fills 
i ens fa cridar: «Abbà, Pare!» 
Així l’Esperit s’uneix al nostre esperit 
per donar testimoni que som fills de Déu. 
I si som fills, també som hereus: 
hereus de Déu 
i hereus amb Crist, 
ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell. 
 

AL·LELUIA     Mc 1, 17 
 
Veniu amb mi, diu el Senyor, 
i us faré pescadors d’homes. 
 



EVANGELI 

Ja que vós ho dieu calaré les xarxes   
X Lectura de l’evangeli segons sant Lluc     5, 1-11   
En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús 
per escoltar la paraula de Déu. 
Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, 
veié dues barques a la platja. 
Els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes.  
Pujà en una de les barques, que era de Simó, 
li demanà que l’apartés una mica de terra,  
s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant. 
 
Quan acabà de parlar, digué a Simó: 
– «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» 
Simó li respongué: 
– «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit 
i no hem pescat res, 
però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» 
Així que ho feren, agafaren tant de peix,  
que les xarxes s’esquinçaven.  
Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca 
que vinguessin a ajudar-los. 
Ells hi anaren, 
i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven.  
Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús 
i li deia: 
– «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» 
Ni ell, ni cap dels que anaven amb ell, 
no se sabien avenir d’una pesca com aquella. 
Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu,  
que eren socis de Simó. 
Però Jesús digué a Simó: 
– «No tinguis por: 
des d’ara seràs pescador d’homes.»  
Llavors tornaren a terra les barques, 
ho deixaren tot i se n’anaren amb ell. 
 



ORACIÓ SOBRE LES OFRENES 

Rebeu, Pare Sant, aquests dons que us oferim 
en la commemoració de sant Josepmaria; 
i per aquesta renovació sacramental del sacrifici de la creu, 
digneu-vos a santificar totes les nostres obres. 
Per Crist Senyor nostre. 
 

ANTÍFONA DE COMUNIÓ     Mt 20, 28 

El Fill de l’home no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir, 
i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes. 
 

POSTCOMUNIÓ 

Senyor, Déu nostre, que els sagraments que hem rebut 
en la celebració de sant Josepmaria, 
enforteixin en nosaltres l’esperit de fills adoptius, 
perquè, complint fidelment el vostre voler, 
avancem joiosos pel camí de la santedat. 
Per Crist Senyor nostre. 


