14 augustus
H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

gedachtenis

Maximiliaan Maria Kolbe, geboren bij Polen in het jaar 1894, trad in de orde van de
Minderbroeders-Conventuelen in 1910 en werd te Rome priester gewijd in vereniging van de
"Missie van Maria de Onbevlekte" die hij zowel in zijn eigen vaderland als in andere landen
tot ontwikkeling bracht. In 1930 werd hij missionaris in Japan waar hij zich ook inzette om
onder de bescherming van de Onbevlekte Maagd het christelijk geloof te verspreiden. Kort
voor de Tweede Wereldoorlog keert hij terug in Polen en ondergaat er in het
concentratiekamp van Auschwitz vele folteringen. Hij offert er zijn leven op 14 augustus
1941.

Antifoon bij de intrede
Aan hen die Hem gediend hebben
in hun broeder en zusters,
zegt de Heer:
Komt, gezegenden van mijn Vader,
waarlijk, Ik zeg u:
alles wat gij gedaan hebt
aan een van de minsten van mijn broeders,
hebt gij aan Mij gedaan.

Mt. 25, 34-40

Collectagebed
God,
in het hart van de heilige priester en martelaar Maximiliaan Kolbe,
hebt Gij een vurige liefde gelegd voor de Onbevlekte Maagd Maria
en een toewijding die hem ertoe gebracht heeft
zijn leven te geven voor zijn naast.
verleen ons op zijn voorspraak
dat ook wij ons helemaal inzetten
om uw Naam te verheerlijken
en de mensen te dienen
en dat wij tot in het uur van onze dood
uw Zoon blijven navolgen.
Hij die met U leeft.
Gebed over de gaven
Heer, wij bieden U deze gaven aan en vragen U:
leer ons naar het voorbeeld
van de heilige Maximilianus
ons leven te geven voor U.
Door Christus onze Heer.

Bij de communie
Niemand heeft groter liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden,
zegt de Heer.
Joh. 15, 13
Gebed na de communie
Heer, Gij geeft ons nieuwe kracht
door deze heilige gaven,
het lichaam en het bloed van uw Zoon.
Ontsteek ook in ons hart het vuur van uw liefde,
waarvan de heilige Maximilianus was bezield
bij het vieren van deze heilige maaltijd.
Door Christus onze Heer.

