8 mei
Z. Clara van het arme Kind Jezus, maagd

Misformulier
Uit het Gemeenschappelijk van maagden of van heilige vrouwen (voor religieuzen)

Collecta
Barmhartige God,
Uw Zoon werd als kind voor ons geboren
en de zalige maagd Clara heeft er zich op toegelegd
om Hem te dienen in haar zorg voor de kinderen,
vooral de arme en verlaten jeugd.
Wij bidden U: verleen op haar voorspraak,
dat het uw Kerk nooit ontbreekt aan mensen
die er zich voor inzetten
om de kinderen en jeugd te beschermen
en hun de wegen ten heil te leren.
Door onze Heer.

Lezingen

EERSTE LEZING
“Degene die mij wijsheid geeft, zal ik eren.”
Toen ik nog jong was …

Sir. 51, 13 - 20

ANTWOORDPSALM
R/ vgl. 1: Zalig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Ps. 119 (118), 1-8

ALLELUIA
Joh. 15, 9b.5b
Blijft in mijn liefde. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

EVANGELIE
“Wie een van de kinderen opneemt, neemt Mij op”
In die tijd hadden de leerlingen van Jezus
onderweg ….

Mc. 9, 34-37

8 mei
Z. Clara van het arme Kind Jezus, maagd
Getijdengebed
De zalige Clara Fey werd op 11 april 1815 geboren te Aken. Al gedurende haar jeugdjaren,
ten tijde van de zogenaamde eerste industrialisatie, voelde ze het als haar plicht om haar
leven te wijden aan de ondersteuning, zorg en vorming ten bate van de kinderen en de jeugd
die zij in haar stad vaak verwaarloosd en verlaten aantrof. Tegelijk ontdekte ze dat ze
geroepen was tot het religieuze leven.
In 1844 stichtte zij de Congregatie van de zusters van het Arme Kind Jezus, waaraan de
aartsbisschop van Keulen de kerkelijke goedkeuring verleende.
Tijdens de zogenaamde Kulturkampf werd de congregatie gedwongen het generalaat te
verplaatsen naar Nederland. Herhaaldelijk werd zij gekozen tot generale overste: deze taak
vervulde zij vanaf 1850 tot het einde van haar aards leven. Ze stierf op 8 mei 1894 in het
dorp Simpelveld in Nederland.
Uit het gemeenschappelijk voor maagden, religieuzen of heilige vrouwen (voor hen die
werken van barmhartigheid hebben verricht)

Lezingenofficie
TWEEDE LEZING
Uit een meditatie van Clara Fey, gehouden in het jaar 1846
(Betrachtungen unserer ehrwürdigen Mutter Clara vom armen Kinde Jesus, IV:
Betrachtungen über den Lehrwandel unseres Herrn, Simpelveld, 1903, 377, 30.08.1846)

Kinderen zijn de beste vrienden van Jezus
Overwegen we het geluk van hen, die leefden in de tijd , toen onze Heer zichtbaar op aarde
verbleef; hun viel de genade te beurt Hem in hun huis op te nemen, Hem een gastmaal te
bereiden, Hem te bedienen. O, wie zou zich niet gelukkig prijzen, onze Heer Jezus Christus
op te nemen! Hem, de almachtige God! Wie zou dit niet wensen, wie zou dit niet verlangen!
Vandaag zegt de Heer ons, dat wij Hem kunnen opnemen: wie in mijn Naam zulk een
kind opneemt, neemt Mij op (Mt. 18,5).
Wij kunnen dus de Heer opnemen. Aan gelegenheden om een arm kind op te nemen
ontbreekt het niet. Het komt er enkel op aan dat wij dit doen in de naam van Jezus. Armen,
vooral arme kinderen, zijn de beste vrienden van Jezus.
Hij houdt zoveel van hen, dat Hij alles wat wij doen voor hen, beschouwt als voor Hem
gedaan (vgl. Mt. 25,40). Dan dienen ook wij beslist van hen te houden en hen te eren.
Voor een mens die zich laat leiden door zijn zintuigen, heeft de buitenkant van een of
andere bedelaar of arm kind vaak iets afstotends: onder wat lompen gaan ongelukkige,
gebrekkige en vaak gewonde ledematen schuil. Maar laten we aandachtig kijken, of wij
onder deze lompen, onder deze ellende misschien de Heer Jezus kunnen ontdekken.
Menige heilige heeft Hem op deze wijze gevonden, omdat de heiligen scherp zien met een
innerlijk oog. Aan menige heilige is de Heer verschenen in de gestalte van een ongelukkige
bedelaar of van een arm kind. Zalig zijn zij, omdat zij een bedelaar of kind niet hebben
afgewezen. Wat een schat hebben zij opgenomen!

RESPONSORIUM

Mt. 25,35.40; Spr. 19,17

R. Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken
gegeven; Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen: * Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij
gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan. (T. P.
alleluia).
V. Wie zich over een arme ontfermt, leent aan de Heer. * Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij
gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.
(T.
P. alleluia).

Oratie
Barmhartige God, uw Zoon werd als kind voor ons geboren en de zalige maagd Clara heeft
er zich op toegelegd om Hem te dienen in haar zorg voor de kinderen, vooral de arme en
verlaten jeugd.Wij bidden U: verleen op haar voorspraak, dat het uw Kerk nooit ontbreekt
aan mensen die er zich voor inzetten om de kinderen en jeugd te beschermen en hun de
wegen ten heil te leren. Door onze Heer.

Confirmatio:
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten
5 febr. 2019 (Prot. N. 25/19)

