23. september

Sv. Pij iz Pietrelcine, duhovnik, kapucin
obvezni god
P. Pij se je rodil 25. maja 1887 v Pietrelcini, škofija Benevento v Italiji. V kapucinski red je vstopil 6. januarja 1903
in bil v duhovnika posvečen 10. avgusta 1910. V San Giovanni Rotondo je prišel 28. junija 1916 in je tam ostal do
svoje smrti 23. septembra 1968. – Na petek zjutraj 20. septembra 1918 je med molitvijo pred Križanim v koru stare
cerkvice prejel Kristusove rane (stigme), ki so ostale odprte in krvaveče pol stoletja. – V svojem življenju je goreče opravljal
duhovniško službo, ustanovil "molitvene skupine" in moderno bolnišnico z imenom "Hiša za lajšanje trpljenja". Za
blaženega ga je Janez Pavel II. razglasil 2. maja 1999, za svetnika pa 16. junija 2002.

Vstopni spev

Dan 3,84.87

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki,
sveti in v srcu ponižni, hvalite Boga.
Glavna prošnja
Vsemogočni večni Bog,
svetemu duhovniku Piju si naklonil izredno milost,
da je bil deležen križa tvojega Sina
in si po njegovi službi obnavljal čudovita dela svojega usmiljenja.
Po njegovi priprošnji nam podeli,
da bomo tesneje pridruženi Kristusovemu trpljenju
srečno prišli do slave vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
BERILO
Gal 6,14-18;
EVANGELIJ
Jn 19,25-37
Prošnja nad darovi
Sprejmi, Gospod, darove,
ki ti jih prinašamo v spomin svetega patra Pija.
Ko se udeležujemo teh svetih skrivnosti,
nam daj, da bomo vredni prejeti zveličavne sadove odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da se tebi, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
vedno in povsod zahvaljujemo.
V srcu svetega Pija
si zanetil tako močan ogenj neizmerne ljubezni do Kristusa,
da je – pridružen njegovemu trpljenju –
v tej ljubezni vztrajno hodil za njim vse do križa
ter bratom in sestram, obteženim z duhovnimi in telesnimi bremeni
vneto razodeval tvoje Božje usmiljenje.
Zato z angeli in svetniki
neprenehoma prepevamo hvalnico tvoje slave:
Svet…
Obhajilni spev

Iz 61,1.2

Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim
in da oznanim leto Gospodove milosti.
Prošnja po obhajilu
Gospod,
nahranil si nas pri svetem obedu.
Podeli nam,
da te bomo z vztrajnim posnemanjem svetega Pija vdano častili
in z neutrudno ljubeznijo delali za blagor vseh ljudi.
Po Kristusu, našem Gospodu.

(Besedilo je izdala Kongregacija za bogoslužje in za zakramente, 9. 9. 2002, prot. 1573/02L,
slovenski prevod je potrdila Slovenska škofovska konferenca, 11. 5. 2004. prot. 113/2004)

