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Forløsers Fest
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2021 B

Læseår

»Hos ham er forløsning i overflod!«

med vesper
med novene
med laudes
engelsk
polsk

Der findes ikke frihed uden kærlighed.
Mennesket er kaldet til frihed...
Denne friheds fylde og fuldkommenhed har et navn: Jesus Kristus.
Han er den, der gør mennesket virkelig fri
ved at uddrive mørket af menneskets hjerte og afsløre
sandheden...
I vor næste lader han os opdage sit eget ansigt, den sande broders
ansigt.
Han viser os Faderens åsyn, og for alle er han kærlighedens bånd.

Kristus er vor forløser- han er vor frihed.
Johannes Paul II

Vores tro siger os, at vi er forløste. Men føler vi ikke ofte, at vi faktisk hele
tiden trænger til forløsning? Oplever vi da ikke megen nød i os og omkring os –
trods alle vore bestræbelser og sociale engagementer? Vi kristne bliver da ikke
forskånet for vort moderne samfunds problemer. Der er så mange sjælelige
forstyrrelser hos folk og også vanskeligheder i omgang med hinanden. Og de
kan ikke komme ud af deres tilstand ved egne kræfter.
Når vi så betragter vort liv, må vi være ærlige og tilstå, at vi har brug for forløsningen. Som Redemptorist er jeg meget glad for, at vores grundlægger Alfonso
Maria de Liguori gav os som motto for vores ordensliv ord fra Salmernes Bog,
fra salme 130: »Hos Herren er forløsning i overflod«. Og det vil vi Redemptorister først og fremmest forkynde.
Apostlen Paulus skriver: »Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os
alle, vil han ikke med ham skænke os alt?«
(Rom 8,32) Ja, Gud sendte sin egen søn, for at
vi skal have evigt liv, og med Jesus Kristus
skænkede Gud os alt! I Jesus Kristus blev altså
alle vore ønsker og længsler tilsyneladende
opfyldt, eller kan blive opfyldt. - Det lyder
måske for nemt. Men Jesus forkyndte et klart
budskab: »Tiden er inde, Guds rige er kommet
nær; omvend jer og tro på evangeliet!« (Mark
1,15) Og: »Jeg er kommet, for at de skal have
liv og have det i overflod.« (Joh 10,10)
I festdagens evangelium læser vi: »Således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv« (Joh 3,16). Når én har fattet Guds kærlighed, er han/hun ikke bange for at
komme til Gud, sådan som han/hun er. Én, som har fattet Guds kærlighed, har
ikke problemer med at tilstå sin trang til forløsningen. Sådant et menneske er
ikke bange for at tilstå nødvendigheden af omvendelsen.
Når vi plejer vort forhold til Kristus ved bøn og Kirkens sakramenter - især
Eukaristi og skriftemål, bliver Kristus mere og mere fascinerende for os, og vi
vil mere og mere opleve hans nærvær og hans virke i vort daglige liv. Og så er
det ikke os selv og vore anstrengelser, men hans Ånd, der omformer os, skæn-

ker os hjertets fred og hjælper os med at søge, forstå og tage imod Guds vilje.
Og vores tillid til Gud vil blive større og større.
Enhver, der åbner sit hjerte for Kristus, enhver, der tilstår, at han/hun trænger til
at blive forløst, kan opleve dette nye liv helt konkret. Og så kan et sådant menneske sige med kong Davids ord: »Du er min Herre, ingen anden end Du er min
lykke.« (Sl 16,2. 7-8) For hos Dig er forløsning i overflod!
p. Janusz Turek CSsR

Bøn
Herre Jesus Kristus.
Du satte dit liv ind for at vise os,
at Gud er menneskenes ven.
Din død på korset var en konsekvens af din
kamp for retfærdighed, frihed og kærlighed.
Vi takker dig for at have givet os
en ny begyndelse og en ny chance.
Hjælp os at bruge dine gaver,
så det må blive til gavn for os
og for alle andre mennesker,
der ønsker at leve livet med dig ved hånden.
Sammen med dig lovpriser og takker vi Gud,
vor Far, nu og altid.
Amen.
J. Römelt CSsR

Liturgisk kalender
Søndag Den Allerhelligste Forløser (IV Ps)
18. 7. 1.L: Es 52,1-10 V: Es 12,2-6 Ev: Joh 3,13-18.21
Herren er min styrke og min lovsang!
Mandag L: 2 Mos 14,5-18 V: 2 Mos 15,1b-6 Ev: Matt 12,38-42
19. 7. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet
Tirsdag Torlak, biskop (†1193) (m)
20. 7. L: 2 Mos 14,21-15,1 V: 2 Mos 15,8-10.12.17 Ev: Matt 12,46-50
Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet
Onsdag L: 2 Mos 16,1-5.9-15 V: Sl 78,18-19.23-28 Ev: Matt 13,1-9
21. 7. Herren gav dem brød fra himlen
Torsdag Maria Magdalene (f)
22. 7. L: Højs 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 V: Sl 63,2-6.8-9
Ev: Joh 20,1-2.11-18
Min sjæl tørster efter dig, Gud
Fredag B I R G I T T A , ordenssøster, værnehelgen for Europa, (†1373) (f)
23. 7. L: Gal 2,19-20 V: Sl 34,2-11 Ev: Joh 15,1-8
Jeg vil prise Herren til alle tider
Lørdag L: 2 Mos 24,3-8 V: Sl 50,1-2.5-6.14-15 Ev: Matt 13,24-30
24. 7. Du skal bringe takoffer til Gud
Søndag 17. almindelige søndag. (I Ps)
25. 7. Den hellige Annas Fest – menighedens værnehelgen
1.L: Ordsp. 31,10-31 V: Sl 103,1-2.3-4.8+10.12-13
2.L: Kol.3,12-17 Ev: Matt. 13,44-52
Herren er barmhjertig og nådig!
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