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“Evangelizare pauperibus misit me.
Pauperes evangelizantur.”

Messe: 8. De Angelis.

Inngang: Min sjel høylover Herren - 559
1. Lesning: 1 Mos 3, 9 – 15. 20
Graduale: Leses.
2. Lesning: Ef 1, 3 – 6. 11 - 12
Alleluia: 185: Alleluja/ Tota pulchra es, Maria: et macula
originalis non est in te. Alleluja. (Alleluja/Helt fager er du, Maria,
og på deg er ingen arvesyndens plett. Alleluja.)
Evangelium: Luk 1, 26 - 38

Offertorium: Vi synger med Maria - 748
Under Communion: Vær hilset, Herrens Moder – 572
Avslutning: Ave maris stella - 562

FORBØNNER
Celebrant:
Kjære brødre og søstre i Kristus! Jomfru Maria var like fra
unnfangelsens øyeblikk utvalgt av Gud og hadde mottatt hans
nåde til hennes store kall. La oss be om Guds helliggjørende nåde:
* At alle vi som skal bringe troen videre til andre, må få den
samme tillit og tro som Maria hadde. Vi ber deg ...
* For oss Hans folk – Kirkens sønner og døtre – vi som ble utvalgt
før verdens grunnvoll ble lagt, om nåde til å stå hellige og
plettfrie for Hans åsyn. Vi ber deg ...
* For alle Oblatfedre som følger i St. Eugene de Mazenod
fotspor og andre ordensfolk, at hver enkelt, slik hun eller han er
kalt, må øke Kirkens hellighet og bestrebe seg på å utbre Guds
rike. Vi ber deg ...
* At vi må se og glede oss over hvordan Gud har brakt sitt

Evangelium og sin kjærlighet til oss når han gjennom hele
historien har ledet mennesker til kloster og prestetjeneste.
Vi ber deg ...
* Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss til
prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning, og at dette må bli
lett for dem. Vi ber deg ...
* La oss be for all ordensfolk, at de må bære åndelige offer til
Gud, med sang i hjertet og på leppene, i arbeid med tanke og hånd.
Vi ber deg ...
* For at syke og fattige gjennom den hellige jomfru Marias
forbønn kan finne styrke og håp. Vi ber deg ...
Celebrant:
Hellige Gud, barmhjertige Far, du som velsignet Jomfru Maria
alt i mors liv, vær nådig mot hvert menneske også her hos oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Dere kan stille spørsmål i dag om hvordan denne fest ble patronatfest
til OMI-kongregasjonen.
I løpet av sin tid i eksil i Venezia, fikk Eugene De Mazenod åndelighet i selskap med Jesus.
Som ung gutt lærte Eugene måten å be og hvordan å praktisere selvfornektelse. Og hans
hengivenhet til Jomfru Maria vokste frem. Som han senere skulle skrive: «Det var da, at
mitt kall til å være prest ble født». Våren 1813 startet den unge presten, Eugene de
Mazenod, som nylig hadde kommet tilbake til Aix-en-Provence, en gruppe for kristen
ungdom under navnet "uplettede unnfangelse av Jomfru Maria". Det var hans første verk.
De unge "innviet til Jomfru Maria" blir bedt om å be til Vår Frue den ukentlige
rosenkransen, og memorere korte betraktninger over hennes liv og for å feire hennes
festdager. Det er en innvielseshandling av de unge medlemmene, men det er en innvielse til
den Hellige Treenighet "gjennom hendene på Maria Immaculata, Jomfru, vår Mor og
patron.".
8 desember, på denne dagen i 1854, så den aldrende biskop Eugene fullendelsen av arbeidet
til komiteen paven hadde utnevnt ham til å lede. Utarbeidelsen av doktrinen om Marias
uplettede unnfangelse var kommet i mål. Han var til stede i Peterskirken i Roma for å høre
Pavens erklæring at denne doktrine var en Dogme, en obligatorisk læresetning i Den
katolske kirke. Det var god grunn til den dypeste glede for den trette biskop De Mazenod:
det var under denne tittelen som han innviet sin kongregasjon av prester og brødre til kirken
med Motto: "Han har sendt meg for å bringe de gode nyhetene til de fattige".
Hvem er så vi? Vi er misjonærer sendt av vår kjære grunnlegger St. Eugene de Mazenod.
Vi er i alt ca. 4300 Oblat medlemmer, og som arbeider med å evangelisere de fattige i mer
enn 70 land på seks kontinenter. Vi gjør alt. Vi er ikke spesialisert, unntatt i tilfelle
presserende behov .... Det var nok for biskopene å komme til vår grunnlegger og si til ham:
«Jeg har ikke noen ..." for ham til å handle, revurdere sin arbeidskraft, kutte personell her og
der, og sende to eller tre menn for å ivareta de nye behovene. Og det fortsetter slik i dag
også.
Den som ønsker å bli en av oss må ha et brennende ønske for sin egen perfeksjon, og ha
flammende kjærlighet til Vår Herre Jesus Kristus og hans Kirke. Ikke minst må han også
besitte en brennende iver for å frelse sjeler. Vi er menn beskikket for evangeliet, klare til å
forlate alt for å være Jesu disipler. Apostlenes felleskap med Jesus er modell for våre liv.
Hvor som helst vi jobber, er vår misjon spesielt rettet mot mennesker som behøver rope høyt
for frelse og for det håp som bare Jesus Kristus kan bringe fullt ut. Vår Grunnlegger har
betrodd oss et legat: «Innad blant dere selv praktiser veldedighet, veldedighet, veldedighet
(Charity, charity, charity) - og utad: utrettelig iver for å frelse sjeler. I troskap til dette
testament er hvert medlems iver lidt av forpliktelser til broderlig kjærlighet.»

