
26 czerwca 

ŚW. JOSEMARÍI ESCRIVY,  

KAPŁANA  
 

Św. Josemaría Escrivá urodził się w Barbastro (Hiszpania) w roku 1902. W 1925 r. przyjął święcenia 

kapłańskie, a 2 października 1928 r. założył Opus Dei, które otworzyło nową drogę do świętości 

mężczyznom i kobietom wszelkiego pochodzenia, stanu i zawodu, aby przeżywali swoje powołanie 

chrześcijańskie uświęcając własne zajęcia w świecie. Opus Dei zostało erygowane jako prałatura 

personalna w 1982 r. Św. Josemaría swoim nauczaniem i pismami pobudził refleksję nad specyficzną 

misją świeckich w Kościele. Zmarł 26 czerwca 1975 r. w Rzymie. Tam też został kanonizowany przez 

Jana Pawła II dnia 6 października 2002 r.  
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE Jr 3, 15 

Dam wam pasterzy według mego serca, * by was prowadzili rozsądnie 
i roztropnie.  
 

KOLEKTA 

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Josemaríę, kapłana, by 

głosił powszechne powołanie do świętości i apostolstwa, † spraw za jego 
wstawiennictwem i przykładem, abyśmy dzięki codziennej pracy zostali 
ukształtowani na wzór Jezusa Twojego Syna * i z żarliwą miłością służyli 

dziełu Odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 

Wszechmogący Boże, przyjmij te dary, które Tobie składamy we 

wspomnienie świętego Josemaríi † i spraw, prosimy, aby sakramentalne 
uobecnienie krzyżowej Ofiary Chrystusa * uświęcało wszystkie nasze 
czyny. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Prefacja o świętych Pasterzach, nr 73. 
 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 20, 28 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, * lecz aby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu.  
 

MODLITWA PO KOMUNII 

Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy 

obchodząc wspomnienie świętego Josemaríi, † umocni w nas ducha 
przybranych synów, abyśmy, spełniając zawsze Twoją wolę, * z radością 
podążali drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
 

Orationes Collecta, Super oblata el Post communionem sunt propriae (cfr. Prot. N. 652/04/L die 25 

maii 2004). Cetera sumuntur de Communi Pastorum. 


