26 юни
св. Хосемария Ескрива - СВЕЩЕНИК
Възпоменание по избор
Входен антифон

Йер. 3:15

„Ще ви дам пастири по Моето сърце, които ще ви пасат със знание и разум.”
Входна молитва
Боже, Ти, Който постави в Църквата светия свещеник Хосемария да разглася
универсалното призвание за святост и за апостолàт, молим Те, направи така че, по
неговото застъпничество и неговия пример, да бъдем изцяло уподобени на Твоя Син
чрез ежедневния труд и да съдействаме ревностно на делото на нашето Изкупление.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който с Теб живее и царува, в единство
със Светия Дух-Бог, за вечни времена.
Молитва над даровете
Молим Те, Свети Отче, приеми даровете, които Ти принасяме при възпоменанието на
св. Хосемария, и чрез жертвата, принесена от Христос на олтара и осъществена чрез
това Тайнство, освети всички наши дела.
Чрез Христос, нашия Господ.
Антифон при причастяването

Мат. 20:28

„Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си в откуп
за мнозина.”
Молитва след причастявянето
Господи, Боже наш, молим Те, направи така че Тайнствата, които приехме при
възпоменанието на св. Хосемария, да укрепят в нас духа на осиновлението, за да
можем, изпълнявайки Твоята воля, да вървим с радост по пътя на светостта.
Чрез Христос, нашия Господ.
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Първо четиво

Бит. 2:4в-9.15

Четене от книгата Битие
Когато Господ-Бог създаде земята и небето, и всякакво полско растение, което го
нямаше още на земята, и всякаква полска трева, която не бе още никнала; защото
Господ-Бог не пращаше дъжд на земята и нямаше човек, който да я обработва, но пара
се вдигаше от земята и оросяваше цялото земно лице. И създаде Господ-Бог човека от
земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа. И
насади Господ-Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде. И
направи Господ-Бог да израстат от земята всякакви дървета, хубави наглед и добри за
ядене. След това Господ-Бог взе човека (когото създаде) и го засели в Едемската
градина, да я обработва и да я пази.
Това е Божие Слово.
Отпевен Псалм
Хвалете Господа всички народи!
Аз ще изявя постановлението: *
Господ Ми каза: „Син Мой си Ти; Аз днес Те родих.”.
Хвалете Господа всички народи!
Искай от Мен, и ще Ти дам народите за Твое наследие, *
и всичко до край-земя – за Твое владение.
Ти ще ги поразиш с железен жезъл; *
ще ги строшиш като грънчарски съд.
Хвалете Господа всички народи!
И така, вразумете се, царе; *
вземете поука, съдии земни!
Служете на Господ със страх *
и радвайте се (пред Него) в трепет.
Хвалете Господа всички народи!
За да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, †
защото Неговият гняв скоро ще се разпали. *
Блажени са всички, които имат упование в Него.
Хвалете Господа всички народи!

Псалм 2

Второ четиво

Римл. 8:14-17

Четене от Посланието на св. ап. Павел до Римляните
Братя, всички, които са водени от Духа Божи, са синове Божии; защото вие не приехте
духа на робство, за да пребъдвате отново в страх, а приехте Духа на осиновлението,
чрез Когото викаме: „Авва - Отче!”. Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние
сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а
сънаследници на Христос, и то само ако с Него страдаме, за да се прославим и с Него.
Това е Божие Слово.
Аллелуйя и стих преди Евангелието

Марк 1:17

Аллелуйя.
„Следвайте Ме, казва Господ, и ще ви направя ловци на хора.”
Аллелуйя.
Евангелие

Лука 5:1-11

Четене от Святото Евангелие според св. ев. Лука
В онова време, когато народът се притискаше към Него, за да слуша Словото Божие, а
Той стоеше при Генисаретското езеро, видя две лодки, които стояха край езерото; а
рибарите, излезли от тях, кърпеха мрежите. Като влезе в една от лодките, която беше на
Симон, помоли го да отплува малко от брега и, като седна, от нея поучаваше народа. А
когато престана да говори, каза на Симон: „Отплувай към дълбокото, и хвърлете
мрежите си за лов.”. Симон Му отговори: „Наставнико, цяла нощ се мъчихме, но нищо
не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежата.”. Това като направиха, уловиха
голямо множество риба, та и мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които
се намираха на друга лодка, да им дойдат на помощ; и дойдоха, и така напълниха двете
лодки, че щяха да потънат. Като видя това, Симон-Петър падна на коленете пред Исус
и каза: „Иди си от мен, Господи, понеже аз съм грешен човек.”. Защото ужас обвзе него
и всички, които бяха с него, от този лов на риби, хванати от тях, също така и Яков и
Йоан, синове Зеведееви, които бяха другари на Симон. И каза Исус на Симон: „Не бой
се; отсега ще ловиш хора.”. И като изтеглиха лодките на брега, оставиха всичко и
тръгнаха след Него.
Това е Слово Господно.

