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CONGREGACIÓ PER AL CULTE DIVÍ  

I LA DISCIPLINA DELS SAGRAMENTS 

 

 

Annex al decret del dia 18 de maig de 2020, Prot. N. 229/20 

 

 

Addicions als Llibres litúrgics del Ritu Romà 

de la memòria lliure de santa Faustina Kowalska, verge 

 

 

 

 

AL CALENDARI ROMÀ GENERAL 

 

OCTUBRE 

 

5 S. Faustina Kowalska, verge 

 

 

 

 

 

AL MISSAL ROMÀ 

 

Dia 8 d’octubre 

 

Santa Faustina Kowalska, verge 

 

Del Comú de verges: per una verge, o bé del Comú de sants: per religiosos. 

 

COL·LECTA 

Oh Déu, que vau confiar a santa Faustina  

la missió de fer conèixer arreu  

les riqueses de la vostra infinita misericòrdia, 

concediu-nos per la seva intercessió i seguint el seu exemple,  

que confiem sempre en la vostra gran bondat 

i puguem realitzar generosament obres de caritat. 

Per nostre Senyor Jesucrist. 

 

 

 



2 

 

A L’ORDENAMENT DEL LECCIONARI DE LA MISSA 

 

651a    Dia 8 d’octubre 

Santa Faustina Kowalska, verge 

Del Comú de verges, o bé de sants. 

LECT. I Ef 3, 14-19,  n. 740, 7. 

S. RESP. Sl 102 (103), 1-2.  3-4. 8-9. 13-14. 17-18a,  n. 739, 6. 

AL·LELUIA Mt 11, 28, n. 741, 5.  

EVANG. Mt 11, 25-30, n. 742, 4. 

 

 

 

 

 

A LA LITÚRGIA DE LES HORES 

Dia 5 d’octubre 

SANTA FAUSTINA KOWALSKA, VERGE 

 

Va néixer l’any 1905 a Glogowiec, Polònia. La seva vida breu va ser dedicada 

al Crist en la Congregació de les Germanes de la Benaurada Verge Maria de 

la Misericòrdia. Va acceptar la vocació d’anunciar l’amor misericordiós de 

Déu, com queda reflectit en el Diari, on testimonia les seves experiències 

místiques i promou un moviment destinat a proclamar i implorar la Divina 

Misericòrdia per tot el món. Morí a Cracòvia l’any 1938.  

Del Comú de verges, o bé del Comú de sants: per religiosos, llevat del que 

segueix: 

 

 

 

 

Ofici de lectures 

 

LECTURA SEGONA 

 

D’una homilia de sant Joan Pau II, papa. 

(Acta Apostolicæ Sedis 92 [2000] 671-672). 
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L’anunci de la Misericòrdia de Crist  

 

 Avui és veritablement gran la meva alegria en proposar a tota 

l'Església, com a do de Déu al nostre temps, la vida i el testimoni de sor 

Faustina Kowalska. La divina Providència va unir completament la vida 

d'aquesta humil filla de Polònia a la història del segle vintè, el segle que acaba 

de finalitzar. En efecte, entre la primera i la segona guerra mundial, Crist li va 

confiar el seu missatge de misericòrdia. Els que recorden, els que van ser 

testimonis i van participar en els fets d'aquells anys i en els horribles 

sofriments que van produir a milions d'homes, saben com n’era de necessari 

el missatge de la misericòrdia.  

 Jesús va dir a sor Faustina: «La humanitat no trobarà pau fins que no 

es dirigeixi amb confiança a la misericòrdia divina» (Diari, pàg. 132). A 

través de l'obra de la religiosa polonesa, aquest missatge s'ha vinculat per 

sempre al segle vintè, últim del segon mil·lenni i pont cap al tercer. No és un 

missatge nou, però es pot considerar un do d'il·luminació especial, que ens 

ajuda a reviure més intensament l'evangeli de la Pasqua, per oferir-lo com un 

raig de llum als homes i dones del nostre temps.  

 Què ens oferiran els propers anys? Com serà el futur de l'home a la 

terra? No podem saber-ho. No obstant això, és cert que, a més dels nous 

progressos, no faltaran, per desgràcia, experiències doloroses. Però la llum de 

la Misericòrdia Divina, que el Senyor va voler tornar a lliurar al món 

mitjançant el carisma de sor Faustina, il·luminarà el camí dels homes del 

tercer mil·lenni.  

 Amb tot, com va passar amb els Apòstols, cal que també la humanitat 

d'avui aculli en el cenacle de la història el Crist ressuscitat, que mostra les 

ferides de la seva crucifixió i repeteix: Pau a vosaltres. Cal que la humanitat 

es deixi penetrar i impregnar per l'Esperit que el Crist ressuscitat li infon. 

L'Esperit guareix les ferides del nostre cor, fa caure les barreres que ens 

separen de Déu i ens desuneixen entre nosaltres, i ens torna l'alegria de l'amor 

del Pare i la de la unitat fraterna.  

Crist ens va ensenyar que «l’home no només rep i experimenta la 

misericòrdia de Déu, sinó que està cridat a “ser misericordiós amb els altres”: 

Feliços els compassius: Déu se’n compadirà! (Mt 5, 7)» (Dives in 

misericordia, 14). I ens ha assenyalat, a més, els múltiples camins de la 

misericòrdia, que no només perdona els pecats, sinó que també surt a la 

trobada de totes les necessitats dels homes. Jesús es va inclinar sobre totes les 

misèries humanes, tant materials com espirituals. 

 El seu missatge de misericòrdia segueix arribant a través del gest 

de les seves mans esteses cap a l'home que pateix. Així ho va veure i ho va 

anunciar als homes de tots els continents sor Faustina, que, amagada en el seu 

convent de Lagiewniki, a Cracòvia, va fer de la seva existència un cant a la 
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misericòrdia: «Misericórdias Dómini in ætérnum cantábo» (Senyor, cantaré 

tota la vida els vostres favors). 

 

RESPONSORI          Sl 88 (89), 2; 102 (103), 8 

R/. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors, * D’una generació a l’altra 

anunciaré la vostra fidelitat. 

V/. El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor. * 

D’una generació. 

 

Oració 

 

Oh Déu, que vau confiar a santa Faustina la missió de fer conèixer arreu les 

riqueses de la vostra infinita misericòrdia, concediu-nos per la seva 

intercessió i seguint el seu exemple, que confiem sempre en la vostra gran 

bondat i siguem promptes a realitzar generosament obres de caritat. Per nostre 

Senyor Jesucrist. 
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Adnexus decreto diei 18 maii, Prot. N. 229/20    

 

Additiones in Libris liturgicis Ritus Romani 

de memoria ad libitum sanctæ Faustinæ Kowalska, virginis  

 

 

IN CALENDARIUM ROMANUM GENERALEM 

 

OCTOBER 

5     S. Faustinæ Kowalska, virginis  

 

 

IN MISSALE ROMANUM 

Die 5 octobris 

S. Faustinæ Kowalska, virginis 

De Communi virginum: pro una virgine vel de Communi sanctarum: pro 

religiosis. 

COLLECTA 

Deus, qui sanctæ Faustínæ munus tribuísti  

imménsas tuæ infinítæ misericórdiæ divítias diffundéndi,  

ipsa intercedénte nobis concéde,  

ut eius exémplo de tua bonitáte plene confídere  

atque caritátis ópera generóse perfícere valeámus.  

Per Dóminum. 

 

 

IN ORDINEM LECTIONUM MISSÆ 

 

651a    Die 5 octobris 

S. Faustinæ Kowalska, virginis 

De Communi virginum  vel sanctarum. 

LECTIO I Eph 3, 14-19,  n. 740, 7. 

PS. RESP. Ps 102 (103), 1-2.  3-4. 8-9. 13-14. 17-18a,  n. 739, 6. 

ALLELUIA Mt 11, 28, n. 741, 5.  

EVANG. Mt 11, 25-30, n. 742, 4. 
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IN LITURGIAM HORARUM 

Die 5 octobris 

S. FAUSTINÆ KOWALSKA, VIRGINIS 

 

Nata anno 1905 in Glogowiec, in Polonia, brevem vitam suam Christo dicavit 

in Congregatione Sororum Beatæ Mariæ Virginis a Misericordia. Vocationem 

accipiens nuntiandi misericordem Dei amorem, in Diario animæ testimonium 

reliquit mysticæ suæ experientiæ et opus suscitavit ad Divinam 

Misericordiam in toto orbe terrarum nuntiandam et implorandam. Obiit 

Cracoviæ anno 1938.  

De Communi virginum vel de Communi sanctarum: pro religiosis, præter 

sequentia: 

Ad Officium lectionis 

LECTIO ALTERA 

 

Ex homilía sancti Ioánnis Pauli II papæ 

(Acta Apostolicæ Sedis 92 [2000] 671-672). 

 

Misericordiæ Christi nuntius 

 

 Máximo re vera hódie gáudio affícimur, cum vitam et testimónium 

Soróris Faustínæ Kowalska toti Ecclésiæ ut donum Divínum nostris 

tempóribus datum osténdimus. Nutu Divínæ Providéntiæ vita illíus húmilis 

fíliæ in terra Polóna natæ cum história sǽculi vicésimi, quod nuper prætériit, 

omníno coniúncta erat. Christus enim annis inter primum et secúndum bellum 

mundánum misericórdiæ Suæ núntium ei commísit. Qui memória tenet, qui 

testis ac párticeps fuit evéntuum illórum annórum horribiliúmque dolórum, 

quibus hómines innumerábiles sunt affécti, bene novit, quam necessária fúerit 

Misericórdiæ Divínæ annuntiátio. 

 Iesus Soróri Faustínæ dixit: «Hómines nullam quiétem invénient, donec 

ad misericórdiam meam cum fidúcia vertántur» (Diarium, p. 132). Per 

religiósam Polónam hic núntius Misericórdiæ Divínæ cum sǽculo vicésimo in 

perpétuum coniúnctus est, quod sǽculum claudit secúndum millénnium et 

tértio millénnio viam áperit. Qui núntius novus non est, sed donum præcípuæ 
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illuminatiónis habéri potest, quæ iuvat nos Evangélium Paschæ subtílius 

amplécti, ut illud sicut rádium lucis homínibus nostræ ætátis  ferámus. 

 Quid nobis anni adveniéntes áfferent? Quod fiet futúrum hóminis in 

terra? Id scire non datur. Certum est tamen quod præter nova próspera non 

déerunt pro dolor étiam experiéntiæ dolorósæ. At lumen Misericórdiæ 

Divínæ, quod per charísma Soróris Faustínæ Deus mundo tamquam dénuo 

commíttere vóluit, humánas vias tértio millénnio  illuminábit. 

 Necésse est tamen, ut hómines – sicut olim apóstoli – recípiant hódie in 

cenáculo históriæ Christum resuscitátum, qui post crucifixiónem vúlnera 

osténdit repetítque: Pax vobis! Necésse est, ut hómines se a Spíritu Sancto, 

quem Christus post resurrectiónem dat eis, occupári atque pervádi concédant. 

Spíritus enim vúlnera cordis curat, muros díruit, qui nos a Deo et ínvicem ab 

áltero dívidunt, efficítque, ut amóre Patris et simul unitáte fratérna íterum 

gaudére possímus. 

 Christus dócuit nos «hóminem non solum misericórdiam Dei ipsíus 

experíri et cónsequi, sed étiam vocátum esse, ut ipse áliis “misericórdem se 

præbéret”: Beáti misericórdes, quóniam ipsi misericórdiam consequéntur (Mt 

5, 7)» (Dives in misericordia, 14). Iesus osténdit nobis multifárias vias 

misericórdiæ, quæ non solum peccáta remíttit, sed ómnibus necessitátibus 

humánis óbviam it. Iesus se inclinávit in omnem misériam humánam, 

materiálem et spirituálem.  

Núntius misericórdiæ Christi pérvenit ad nos contínuo in gestu 

mánuum Eius, quas ad hóminem doléntem tendit. Talem Christum vidit 

talémque homínibus ómnium continéntium prædicávit Soror Faustína, quæ 

cum Cracóviæ in monastério suo Lagievnicénsi latéret, vitam suam fecit 

hymnum in honórem misericórdiæ: Misericórdias Dómini in ætérnum 

cantábo (Ps 89 [88], 2). 

RESPONSORIUM          Ps 88 (89), 2; 102 (103), 8 

R/. Misericórdias Dómini in ætérnum cantábo, * in generatiónem et 

generatiónem annuntiábo veritátem tuam in ore meo. 

V/. Miserátor et miséricors Dóminus, longánimis et multæ misericórdiæ. * 

In generatiónem. 

Oratio 

Deus, qui sanctæ Faustínæ munus tribuísti imménsas tuæ infinítæ 

misericórdiæ divítias diffundéndi, ipsa intercedénte nobis concéde, ut eius 

exémplo de tua bonitáte plene confídere atque caritátis ópera generóse 

perfícere valeámus. Per Dóminum. 
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