Missale

5. oktober
Sankt Faustina Kowalska, jomfru
(†1938)

Fællestekster for jomfruer: én jomfru eller hellige mænd og kvinder: ordensfolk.

Kollekt
Gud, du har givet den hellige Faustina til opgave
at udbrede din grænseløse barmhjertigheds
umådelige rigdomme;
giv, at vi på hendes forbøn,
efter hendes eksempel må have
fuldstændig tillid til din godhed
og storsindet kunne udføre kærlighedens gerninger.
Ved vor Herre….
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Lektionar

5. oktober
Sankt Faustina Kowalska, jomfru
(†1938)
Fra fællestekster til hellige mænd og kvinder.
740.7 - Ef 3,14-19

Læsning

Ef 3,14-19

At kende Kristi kærlighed overgår al erkendelse.

Læsning af apostlen Paulus‘ Brev til menigheden i Efesos.
Brødre! Jeg bøjer mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med
kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved
troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed,
så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden
og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som
overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
Dette er Guds ord.

739.6

Vekselsang

Sl 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

+ Min sjæl, pris Herren.
Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger! +
Han tilgiver al din skyld,
helbreder alle dine sygdomme.
Han udfrier dit liv fra graven,
han kroner dig med godhed og barmhjertighed. +
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Herren er barmhjertig og nådig,
sen til vrede og rig på troskab.
Han anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid. +
Som en far er barmhjertig mod sine børn,
er Herren barmhjertig mod dem,
der frygter ham.
For han ved, at vi er skabt,
husker på, at vi er støv. +
Men Herrens troskab varer fra evighed
til evighed mod dem, der frygter ham,
og hans retfærdighed mod børnenes børn,
mod dem, der holder hans pagt. +

741.5

Akklamation til Evangeliet

Matt 11,28

+ Halleluja, halleluja!
»Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile,« siger Herren. +

742.4 - Matt 11,25-30

Evangelium

Matt 11,25-30

Du har skjult dette for vise og åbenbaret det for umyndige.

✠ Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Matthæus.
På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og
jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret
det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.
Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil
åbenbare ham for.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og
ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og
min byrde er let.«
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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Tekster til tidebønnen

5. oktober
Sankt Faustina Kowalska, jomfru
(†1938)

LÆSNINGERNES TIDEBØN
2. LÆSNING
Af den hellige pave Johannes Paul II’s prædiken (Acta Apostolicæ Sedis 92
[2000] 671-672).

Budskabet om Kristi barmhjertighed
Det er i sandhed en stor glæde for os i dag at kunne præsentere sr. Faustina
Kowalskas liv og vidnesbyrd for hele kirken som en guddommelig gave
til vores tid. I kraft af det guddommelige forsyns beslutning var denne
ydmyge polske kvindes liv tæt forbundet med det netop udrundne 20.
århundredes historie. Kristus betroede hende nemlig i årene mellem Den
Første og Den Anden Verdenskrig budskabet om sin barmhjertighed.
Den, som husker, som var vidne til eller deltager i disse års begivenheder og frygtelige lidelser, som ramte utallige mennesker, ved godt, hvor
nødvendigt det var at forkynde den guddommelige barmhjertighed.
Jesus sagde til sr. Faustina: ”Menneskene vil ikke finde nogen ro, før
de tillidsfuldt vender sig til min barmhjertighed” (Dagbog, s. 132). Gennem den polske ordenssøster er dette budskab for altid blevet knyttet
sammen med det 20. århundrede, det århundrede, der afslutter det andet
årtusinde og åbner døren til det tredje årtusinde. Det er ikke noget nyt
budskab, men bør opfattes som en gave af særlig indsigt, der hjælper os
til bedre at tage imod påskens Evangelium, så vi kan bringe det videre
til vor tids mennesker som en stråle af lys.
Hvad vil de kommende år bringe os? Hvordan vil menneskets fremtid
blive her på jorden? Det kan vi ikke vide. Sikkert er kun, at der ud over
ny fremgang desværre heller ikke vil mangle smertelige erfaringer. Men
den guddommelige barmhjertigheds lys, som Gud gennem sin nådegave
til sr. Faustina ligesom på ny ville betro til verden, vil oplyse menneskehedens rejse i det tredje årtusinde.
Det er dog nødvendigt, at menneskene i dag – ligesom apostlene
dengang i nadversalen – modtager den opstandne Kristus, som efter
korsfæstelsen viste sine sår og gentog: Fred vær med jer! Det er nødvendigt, at menneskene lader sig opfylde og gennemtrænge af Helligånden,
som Kristus efter opstandelsen skænker til dem. Ånden helbreder nemlig
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hjertets sår og river de mure ned, der skiller os fra Gud og fra næsten,
og Han gør, at vi igen kan glæde os over Faderens kærlighed såvel som
den broderlige enhed.
Kristus lærte os, at ”mennesket ikke alene erfarer og opnår Guds egen
barmhjertighed, men også er kaldet til at ’vise sig barmhjertig over for
andre’: Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed (Matt 5,7)”
(Rig på barmhjertighed, 14). Jesus viser os mange slags barmhjertighed,
ikke kun syndernes forladelse, men imødekommenhed over for enhver
menneskelig nød. Jesus tog sig af enhver menneskelig elendighed, fysisk
såvel som åndelig.
Budskabet om Kristi barmhjertighed når os uafbrudt igennem de
hænder, han rækker ud mod det lidende menneske. Det var sådan, sr.
Faustina så Kristus, og det var sådan hun forkyndte ham for mennesker
på alle kontinenter. Skønt hun levede skjult i Łagiewniki-klosteret i Krakow, gjorde hun sit liv til en lovsang til ære for barmhjertigheden: Om
Herrens store godhed vil jeg synge for evigt (Sl 89,2).
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