
MISSAL ROMÀ 
 

 

6 de novembre 

 

Sants Pere Poveda Castroverde,  

Innocenci de l’Immaculada Canoura Arnau, preveres,  

i companys, màrtirs 

 

Memòria 

 

Comú de màrtirs: per diversos màrtirs. 

 

COL·LECTA 
 

Déu, Pare nostre,  

que als sants Pere i Innocenci, preveres,  

i companys, màrtirs, 

amb l’ajut de la Mare de Déu,  

els portàreu a imitar el Crist 

fins a vessar la seva sang,  

concediu-nos, per la seva intercessió i pel seu exemple,  

que confesem amb fermessa la nostra fede, de paraula i d’obra. 

Per nostre Senyor Jesucrist. 
 

 



Leccionari 
 

6 de novembre 

 

Sants Pere Poveda Castroverde,  

Innocenci de l’Immaculada Canoura Arnau, preveres,  

i companys, màrtirs 

 

Memòria 

 

Comú de màrtirs. 

 

LECTURA PRIMERA Ap 12, 10-12a: «No vant estimar tant la vida que els fes por la 

mort». 

 Jo, Joan, vaig sentir al cel una veu... 12 fins i tots els qui hi 

habiteu. 

 

SALM RESP.   Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

   R/. (5): Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, criden de goig a 

     la sega. 

 

AL·LELUIA  Jo 12, 25b: Els qui no estimen la seva pròpia vida en aquest mòn, 

            la guarden per a la vida eterna. 

 

EVANGELI  Mt 10, 28-33: «No tingueu por dels qui maten només el cos». 

 En aquell temps Jesús digué als seus apòstols: – «No tingueu por... 

 



LITÚRGIA DE LES HORES 
 

 

6 de novembre 

 

Sants Pere Poveda Castroverde,  

Innocenci de l’Immaculada Canoura Arnau, preveres,  

i companys, màrtirs 

 

Memòria 

 

 Els sants Pere, prevere diocesà i fundador de l’Institució Teresiana, i Innocenci de 

l’Immaculada, religiós passionista, guien la multitud de sants i beats, bisbes, sacerdots, 

consagrats i laics, que reteren el seu testimoni suprem de l’amor per Crist, i foren 

martiritzats en odi a la fe, entre el 1931 i el 1939, durant la persecució religiosa contra 

l’Església a Espanya. 

 

Comú de diversos màrtirs. 

 

 Ofici de lectura 
 

LECTURA SEGONA 

 

Dels sermons de sant Agustí, bisbe. 

 

(Sermó 335, 1-2: PL 38, 1470) 

 

El significat del martiri 

 

 Tractant-se de la festa dels sants màrtirs, ¿de què podríem parlar millor que de la 

seva glòria? Que el Senyor dels màrtirs ens ajudi, atès que ell és la seva corona. Fa poc 

escoltàvem el benaurat apòstol Pau que pregonava el clam dels màrtirs: Qui serà capaç 

d’allunyar-nos del Crist que tant ens estima? Aquest és el clam dels màrtirs: ¿Els 

contratemps, la por, les persecucions, la fam o la nuesa, els perills, la mort sagnant? Tal 

com diu l’Escriptura: «És per vós que morim cada dia, i ens tenen com anyells per 

matar». Però, de tot això, en sortim fàcilment vencedors amb l’ajut d’aquell que ens 

estima. 

 Aquest és el clam dels màrtirs: suportar-ho tot, no presumir de si mateixos i 

estimar el qui és glorificat en ells, perquè qui es gloria, que es gloriï en el Senyor. Ells 

coneixien també allò que fa poc hem cantat: Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor. Si 

els justos s’alegren en el Senyor, els injustos no saben alegrar-se més que en el món. 

 Però aquest es el primer exèrcit que cal vèncer: primer cal vèncer el plaer i 

després el dolor. ¿Com pot superar la crueltat del món aquell que és incapaç de superar-

ne les seves falagueries? Aquest món afalaga tot prometent honors, riqueses, plaer; 

aquest món amenaça tot servint-se del dolor, la pobresa i la humiliació. Qui no 

menysprea allò que ell promet, ¿com en pot vèncer les amenaces? Les riqueses causen la 

seva pròpia delectació; qui ho ignora? Però la justícia és causa d’una delectació encara 

més gran. 

 L’Apòstol certament va deixar de banda totes les falagueries del món, i va voler 

que les recordessis tu, l’afalagat pel món. Per què? Perquè anunciava per endavant els 

combats del màrtirs, aquells combats en què van vèncer la persecuciò, la fam, la set, la 

penúria, la ignomínia i, finalment, la por a la mort i al més cruel del enemics. 

  



 

 

 Considereu, però, germans, que tot és obra de l’art del Crist. L’Apòstol ens invita 

a preferir l’amor del Crist a l’amor del món. ¿Quantes estretors no han de passar aquells 

que volen robar les coses d’un altre? La persecució? Ni la persecució no els fa defallir. 

L’avar diu en el seu cor allò que tal vegada no s’atreveix a dir amb la seva llengua: Qui 

ens separarà de l’ambició de l’or? La tribulaciò? L’angoixa? La persecució? També els 

avars poden dir a l’or: «Per tu anem morint tot el dia». 

 Amb raó, doncs, diuen els sants màrtirs al salm: Feu-me justícia, oh Déu, 

discerniu la meva causa contra la gent que no estima. Discerniu, va dir, la meva 

tribulació, ja que també els avars pateixen tribulacions. Discerniu les meves angoixes, 

perquè també els avars en pateixen. Discerniu les meves persecucions, ja que també els 

avars en pateixen. Discerniu la meva fam, perquè, per tal d’aconseguir l’or, també els 

avars es deixen despullar. Discerniu la meva nuesa, ja que per l’or també els avars es 

deixen despullar. Discerniu la meva mort, perqué per l’or morem també els avars. 

 ¿Què vol dir: Discerniu la meva causa? És per vós que anem morint tot el dia. 

Ells pateixen tot això per l’or, nosaltres ho patim per vós. La pena és la mateixa, però la 

causa és diferent. Si la causa és diferent, la victòria està assegurada. Per tant, si atenem a 

la seva causa, estimarem questes festes del màrtirs. Estimem en ells no els seus 

sofriments, sinó la causa dels sofriments; perquè, si estimem només els seus sofirments, 

en trobarem molts que pateixen coses pitjors per causes dolentes. 

 Però, fixem-nos en la causa; mireu la creu de Crist; allà estava Crist i allà estaven 

els dos lladres. La condemna era la mateixa, però la causa era diferent. Un lladre va 

creure, l’altre va blasfemar. El Senyor, com en un tribunal, feia de jutge de tots dos; el 

qui balsfemava, a l’infern es condemnava; l’altre era endut amb ell al paradís. I això, per 

què? Perquè, encara que la condemna fos la mateixa, la causa de cadascun d’ells era 

diferent. Escolliu, doncs, les causes dels màrtirs, si voleu assolir les palmes dels màrtirs. 

 

RESPONSORI                 cf. Mt 5,44-45.48; Lc 6,27 

 

 R/. Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, pregueu per aquells que us 

persegueixen i us ofenen. * Així sereu fills del vostre Pare del cel. 

 V/. Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial. * Així. 

 

L’oració, com a Laudes. 
 

Laudes 

 

 Càntic de Zacaries, ant. La multitud immensa dels màrtirs perseverà en la caritat 

fraterna, perquè hi havia en ells un mateix esperit i una mateixa fe. 

 

Oració 

 

 Déu, Pare nostre, que als sants Pere i Innocenci, preveres, companys, màrtirs, amb 

l’ajut de la Mare de Déu, els portàreu a imitar el Crist fins a vessar la seva sang, 

concediu-nos, per la seva intercessió i pel seu exemple, que confesem amb fermessa la 

nostra fede, de paraula i d’obra. Per nostre Senyor Jesucrist. 

 

Vespres 

 

 Càntic de Maria, ant. Sortosa la nostra Església, embellida amb la sang gloriosa 

dels màrtirs de Crist. 
 


