1 fevereiro
Beatos Felipe de Jesus Munárriz Azcona, presbítero,
e companheiros, religiosos e mártires
Memória
Na perseguição religiosa contra a Igreja no México (1927) e na Espanha (1936-1939),
foram martirizados 184 membros da Congregação dos Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria. O beato Andrés Solá Molist foi preso e posteriormente
executado, em companhia de um sacerdote diocesano e um leigo, em 25 de abril de
1927, no rancho de São Joaquim, ao lado da cidade mexicana de León. O beato Felipe
de Jesus Munárriz Azcona, superior do «seminário mártir» de Barbastro (Huesca)
recebeu o martírio, juntamente com 50 missionários, no mês de agosto de 1936; o beato
José Maria Ruiz Cano e 22 missionários, assassinados nos primeiros dias da guerra
civil em Tarragona, Fernán Caballero (Ciudad Real) e Sigüenza (Guadalajara); os
beatos Mateo Casals Mas, Teófilo Casajús Alduán, Fernando Saperas Aduja e 106
mártires das comunidade de Barcelona, Castro Urdiales (Cantabria), Cervera (Lleida),
Lleida, Sabadell (Barcelona), Valência e Vic-Solsona, durante a mesma perseguição.
Todos eles se mantiveram fiéis à sua vocação missionária e deram claro testemunho
de perdão a seus verdugos, amor ao Coração de Maria e à Igreja, preocupação pelos
pobres e fervoroso zelo missionário.

Antífona de entrada
Na terra os santos mártires derramaram seu sangue por Cristo, por isso
alcançaram o prêmio eterno.
Oração da coleta
Deus, nosso Pai,
que os beatos Felipe de Jesus, presbítero,
e companheiros, religiosos e mártires,
com o auxílio da Mãe de Deus,
os levastes à imitação de Cristo
até o derramamento do sangue,
concedei-nos, por seu exemplo e intercessão,
confessar a fé com coragem, por palavras e obras.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.

Oração sobre as oferendas
Recebei, Senhor, este sacrifício,
para que ao celebrarmos o memorial da paixão do vosso Filho,
por intercessão e a exemplo do beato Felipe de Jesus Munárriz e
companheiros,
sejamos vivificados.
Por Cristo nosso Senhor.
Ou
Que esta oferta que vos apresentamos, Senhor,
na memória do beato Felipe de Jesus Munárriz e companheiros,
acenda em nossos corações a chama perene de vosso amor,
e nos disponha a receber o prêmio prometido aos que perseveram na fé.
Por Cristo nosso Senhor.
Do comum dos mártires: para vários mártires, fora do Tempo Pascal
Antífona de comunhão

Rom 8, 38-39

Nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma
poderá separar-nos do amor de Cristo.
Oração depois da comunhão
Alimentados, Senhor,
com o Corpo e o Sangue de vosso Filho,
concedei-nos, na memória do beato Felipe de Jesus Munárriz
e companheiros,
permanecer sempre em Vós,
perseverar em vosso amor
e irradiar aos demais a alegria do Evangelho.
Por Cristo nosso Senhor.

