FOYER MARTHE ROBIN _ Brasschaat
wekelijks foyerblaadje nr 17
Zondag 24 april 2022
Beloken Pasen
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
Deze zondag ‘dominica in albis’ sluit de Paasweek af. Maar de
paasvreugde blijft. Met een versterkt geloof in Jezus Christus gaan
we nu de onzekere tijden tegemoet ! Wat er ook moge gebeuren: we
blijven trouw aan de ene heilige, katholieke en apostolische Kerk die
ons de H. Schrift en de Traditie voorhoudt die van alle tijden én voor
alle volkeren is ! Zo vieren wij ook trouw de Heilige Mis van alle
tijden !
“Ons Paaslam Christus is geslacht.
Hij toch is het ware Lam
dat de zonden van de wereld heeft weggenomen.
Door te sterven vernietigde Hij onze dood,
en door op te staan herstelde Hij ons leven.

Daarom zingen wij met de Engelen en Aartsengelen, de Tronen en
de Heerschappijen en al de hemelse heerscharen het loflied van uw
heerlijkheid, zonder ophouden zeggend:
(Prefatie van Pasen)
Heilig, Heilig, Heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn
hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoge.
Het Paasoctaaf is geëindigd. Het ‘Alleluia’ blijft bij alle wisselende
gezangen in de Mis: bij het introïtus, na het epistel, bij het vers aan
de offerande en bij het communievers. Alle zondagen na Pasen is de
liturgische kleur wit, de kleur van de vreugde.
Na Stille Zaterdag waren de nieuw-gedoopten van die dag 8 dagen
lang in het wit gekleed, het feest van hun H. Doopsel, van hun Eerste
Communie, van hun H. Vormsel. Wat daar als gebruik van overblijft
is dat men bij het dopen van kindjes een wit doek over het hoofd legt
en de kindjes zelf in het wit zijn gekleed.
Nu, in deze tijd na Pasen, gaat de aandacht van de Kerk van het
Doopsel over naar de Eucharistie als voedsel om sterk te staan in het
geloof en dit onverschrokken te kunnen én te durven belijden. Het
epistel en het evangelie spreken over het geloof en geven ons
nogmaals een bewijs van de Verrijzenis tijdens één van de innigste

verrijzenis-verschijningen. Als ooit ons geloof ons te zwaar zou
vallen, denken we dan aan dit evangelie en aan Thomas en leggen
we onze vinger in de wonden van Christus en gedenken Zijn woord:
“ Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben !” Vallen we dan op
de knieën en antwoorden we met de woorden van Thomas: “Mijn
Heer en mijn God !”
Mocht Pasen voortleven in onze woorden, Pasen in onze werken,
Pasen in onze gedachten, Pasen in onze verlangens en gevoelens !
Mocht nu de vreugde van ‘een kind van God te zijn’ stralen in onze
ogen, schitteren op ons gelaat, bruisen in al ons doen. En mochten
wij met het ‘Alleluia’ op onze lippen leven van, om, door en voor
ons geloof, ons levendig, ons diep, ons overtuigd geloof !
Uit: Dagmissaal en Dagelijkse overwegingen A. Maeghe

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
De noveen die begon op Goede Vrijdag eindigde op de dag voor
Beloken Pasen. Wie de noveen heeft gebeden en in een tijdspanne
van 2 weken voor of na dit feest te biechten ging en te communie,
kan vandaag een volle aflaat verdienen, mits de gebruikelijke Onze
Vader, Weesgegroet en Glorie zij… voor de intenties van de paus.
Na de Mis kunt u nog in stilte het ‘Kroontje van Barmhartigheid’
bidden in de kapel, een gebed dat Jezus vroeg aan de H. Zuster
Faustina (1905-1938).
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