sincerar-me mai per mai, ni excusar-me, ni -me, quan em blasmin, calumniïn i persegueixin, perquè hi perdria davant Déu i els homes. Sí,
aquests es valdrien de les veritats i raons que jo al·legués com armes
contra meu. Crec que tot ve de Déu, i crec que Déu vol de mi aquest
obsequi, que sofreixi amb paciència pel seu amor les penes del cos, de
l’ànima i de l’honor. Crec que en això faré el que és de major glòria de
Déu, és a dir que calli i sofreixi com Jesús, que va morir a la creu desemparat de tot. Fer i sofrir són les grans proves de l’amor.»
RESPONSORI

Mt 5,10 -12

R. Feliços els perseguits pel fet de ser justos, perquè d’ells és el Regne
del cel. * Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies.
V. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran
en el cel. * Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us
perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies.
L’oració com a Laudes

1 febrer

BEATS MARTIRS CLARETIANS
Memòria
Avui fem memòria dels beats màrtirs de la Congregació de Fills de l’Immacu‐
lat Cor de María (Missioners Claretians). Són un grup de 184 —entre sacer‐
dots, germans i estudiants— dels quals tots menys un van ser assassinats per
la seva fe en Crist durant la guerra civil espanyola (1936‐1939). Fidels fins a
la fi, van suportar una idèntica i tràgica mort en dates i llocs diversos, sense
plegar‐se mai a les insinuacions dels perseguidors. El més jove tenia només 16
anys d’edat. Un d’aquests 184, el missioner màrtir P. Andreu Solà, havia estat
assassinat a Mèxic (1927) i beatificat a Mèxic el 2011. Els altres 183 van ser
beatificats en tres celebracions successives: els primers 51 —del «Seminari
màrtir» de Barbastre— van ser beatificats a Roma l’any 1992; 23 màrtirs més
—7 de Tarragona, 1 de Sigüenza, 15 de Fernán Caballero— ho van ser a Tar‐
ragona l’any 2013, i els altres 109 —60 de Solsona‐Cervera‐Mas Claret, 8 de
Barcelona, 8 de Sabadell, 11 de Lleida, 15 de Vic i Sallent, 3 de Santander i 4
de València— a Barcelona el 2017.

Del comú de diversos màrtirs.

LAUDES Y VESPRES
L’himne com a l’Ofici de lectura

INVITATORI
Ant. Veniu, adorem al Senyor, Rei dels màrtirs.
Salm invitatori com en el temps ordinari

ORACIÓ
Déu, Pare nostre,
que, amb l’ajuda de la Benaurada Verge Maria,
vau portar els Beats Màrtirs Claretians
a la imitació de Crist fins al vessament de la sang,
concediu-nos, pel seu exemple i intercessió,
de confessar la fe amb fortalesa, de paraula i d’obra.
Per nostre Senyor Jesucrist.
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HIMNE
Oh màrtirs del Crist!
sou foc i embranzida;
no hi ha amor més gran
que donar la vida.
1. Lloem Crist Senyor
que us féu triomfar;
fins per qui us occí
vau saber pregar.

OFICI DE LECTURA

2. Lloem Crist Senyor
que venç amb la creu;
els qui heu mort per Ell,
d’Ell amb goig viureu.

SEGONA LECTURA
De l’Autobiografia de sant Antoni Maria Claret, bisbe i fundador

O bé

(Cap XXVIII, nn. 414‐415.421‐42)

Màrtirs de l’Església màrtir,
Màrtirs que amb coratge moríreu estimant‐la.
La sang vostra és viva entre nosaltres
i és sang de perdó i d’esperança.
Joventut claretiana i enardida,
de la vostra passió fem la memòria;
sou l'heretat de la nostra família
que en vosaltres frueix ja de la glòria.
No teméreu la mort que us esperava
i cantant caminàveu al suplici;
afrontàreu les bales del camí
que us portava, innocents al sacrifici.
Del botxí i de la mort més ominosa
vàreu fer-ne d'amor la vostra causa;
us calia morir perquè en l'Església
vessar la sang és una eterna Pasqua.
Maternal Cor de la Verge Maria,
Vós vetllareu dels vostres fills la mort;
com Vós al cel, després d'un curt viatge
entraren en la glòria del Senyor.
Animosos els màrtirs ens emmenen
de Jesucrist al Regne de la pau
i ens diuen que és possible de morir
per «una bandera i un ideal».
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LA MORTIFICACIÓ
«Vaig comprendre que en un sol acte de mortificació es poden exercitar moltes virtuts segons les diferents finalitats que cadascú es proposi en cada acte; v. gr.:
El qui mortifica el seu cos amb la finalitat de refrenar la concupiscència, fa un acte de la virtut de la temprança. Si ho fa amb el fi d’ordenar
bé la vida, serà un acte de la virtut de la prudència. Si ho fa amb el fi
de satisfer per les faltes de la vida passada, serà un acte de justícia. Si
ho fa per vèncer les dificultats de la vida espiritual, serà un acte de
fortalesa. Si ho fa amb la finalitat d’oferir un sacrifici a Déu, privantse d’allò que li agrada i practicant el que l’amarga i repugna, serà un
acte de la virtut de la religió. Si ho fa amb la finalitat de rebre una llum
més gran per conèixer els atributs divins, serà un acte de fe. Si ho fa
a fi d’assegurar més la seva salvació, serà un acte d’esperança. Si ho
fa a fi d’ajudar a la conversió dels pecadors, en sufragi de les ànimes
del purgatori, serà un acte de caritat envers el proïsme. Si ho fa a fi
de tenir més per socórrer el pobres, serà un acte de la virtut de la
misericòrdia. Si ho fa amb el fi d’agradar més i més a Déu, serà un acte
d’amor a Déu. En cada acte de mortificació podré exercitar aquestes
deu virtuts, segons els fins que m’hi proposi. Jo conec que tres-cents
anys de fidels serveis a Déu es paguen i sobradament, amb una hora
que em permeti de penes; tan gran és el seu valor. ¡Oh Jesús meu i Mestre meu! L’atribolat, perseguit i desemparat d’amics, el crucificat de
treballs exteriors i de creus interiors i desemparat de consols espirituals, que calla, sofreix i persevera amb amor, aquest és el vostre estimat
i el qui us agrada i el qui més valoreu. Així que m’he proposat de no
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