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Zondag  11 september 
 Veertiende zondag na Pinksteren 

 
  Epistel : H. Paulus aan de Galaten 5, 16 - 24Romeinen  
  Evangelie : H. Mattheus 6, 24 - 33 

Ieder mens maakt in zijn leven de beslissende keuze, want niemand 
kan twee heren dienen ( evangelie). Kiezen wij voor God  dan zal 
God voor ons zorgen en wij zullen de vrucht van het goddelijk leven 
in ons zien groeien; kiezen wij God niet, maar volgen wij de wet van 
de wereld zonder God, dan zullen wij ook de bittere vruchten 
daarvan plukken (epistel).                                               Uit: dagmissaal 
Geloofden we maar volledig, hadden we maar een blind vertrouwen 
in de Goddelijke Voorzienigheid. 
Er is allereerst een algemene Voorzienigheid: er is niets, eenvoudig 
niets in het heelal, in het wereldgebeuren, in het mensenleven dat 
God niet of direkt wilde en bewerkte of tenminste toeliet. Alleen wat 
zonde is kan God niet willen; Hij laat het gebeuren. Al het andere 
regelt, bewerkt Hij, Hij alleen ! En dit met een alomvattende 
wijsheid, met een onbeperkte macht, met een grenzeloze goedheid 
en liefde die altijd bedacht is op het beste voor ons én van de 
gemeenschap én van de enkeling.  
Er is ook een bijzondere Voorzienigheid die zich uitstrekt over 
diegenen die God oprecht zoeken, Hem beminnen. Voor hen is God 
bijzonder mild en goed. Onophoudelijk heiligt Hij hen. Wat er ook 
in de wereld gebeurt, het strekt tot hun heil, alles, absoluut alles, 
zonder voorbehoud, zonder uitzondering. Ooit, in het licht van de 
eeuwigheid zullen we met verbazing en bewondering zien hoe 
goddelijk wijs, krachtig en goed God alles geregeld heeft.  
Vertrouwen, vertrouwen, blind vertrouwen in de Goddelijke 
Voorzienigheid. Zelfs het eerste woord van de Mis van deze zondag 
tot God is  in het Introïtus: “ God, onze beschermer, zie toe…” 
                     Uit: Mijn dagelijkse overweging voor het H. Misoffer -A. Maege, pr 
 

 Feest van de Naam van Maria – 12 september 
 Het feest van de Allerheiligste Naam van de Heilige Maagd Maria 
vindt zijn oorsprong in Spanje en werd in 1513 goedgekeurd. In 1683 



breidde paus Innocentius XI de viering van de feestdag uit tot de 
universele Kerk, en wel op 12 september, vier dagen na het feest van 
de geboorte van de Heilige Moeder. 
De naam Maria vindt zijn oorsprong in verschillende oude talen: in 
het Hebreeuws Myriam; in het Aramees Maryam; in het Grieks Oude 
Testament Mariam; in het Grieks en Latijn, Nieuw Testament, Maria. 
De naam ‘Maria’ verdient alle respect en devotie omdat Zij de moeder 
is van onze Verlosser, omdat Zij de gezegende is onder alle vrouwen, 
omdat Jezus haar tot onze moeder heeft gegeven onder het kruis en 
omdat Zij ons beschermt tegen alle kwaad en in het uur van onze 
dood., 
Ten slotte heeft de feestdatum van 12 september ook een bijzondere 

betekenis. In 1683 begonnen de Moslim Turken, onder leiding van 
Sultan Mohammed IV, opnieuw hun agressie tegen het Christelijke 
Europa. Slechts een paar jaar eerder waren ze bij Polen 
tegengehouden. Een enorm leger moslim Turken, geschat op 
ongeveer 300.000, trok door Hongarije (waarvan delen al 150 jaar 
onder hun controle stonden) richting Oostenrijk. Zij verwoestten 
Hongarije, en hadden gedeeltelijk succes dankzij een calvinist 
genaamd Thokoly, die opstand tegen de katholieke heersers 
uitlokte; voor zijn verraderlijke handelwijze benoemde Mohammed 
IV Thokoly tot “Koning van Hongarije en Kroatië”, maar met dien 
verstande dat hij slechts een vazal van zijn islamitische opperheer 
was.  

De moslim agressie ging verder naar Oostenrijk. Keizer Leopold 
vluchtte uit Wenen. In juli 1683 belegerde de grootvizier Kara 
Mustapha de stad Wenen, verdedigd door een leger van slechts 15.000 
christenen. De pauselijke nuntius en keizer Leopold smeekten koning 
Jan Sobieski, die de moslim Turken aan de Poolse grenzen had 
verslagen en de titel “Onoverwonnen Noordelijke Leeuw” had 
verdiend, hen te hulp te komen. Sobieski aarzelde niet. 
In augustus begon Sobieski zijn veldtocht. Toen hij en zijn troepen het 
heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Czestochowa passeerden, 
smeekten zij om de zegen en voorspraak van de Heilige Moeder. 
Begin september staken ze de Donau over en ontmoetten de Duitse 
legers. Op 11 september bevond Sobieski zich buiten Wenen met een 
leger van ongeveer 76.000 man. De huzaren lokten de Moslim Turken 



in de waan dat zij op de terugtocht waren, en vielen vervolgens met 
versterkingen aan. De Moslim Turken trokken zich terug, maar 
werden gevolgd door Sobieski’s cavalerie. De overwonnen Moslim 
Turken ontvluchtten Oostenrijk (maar pas na het afslachten van 
honderden gijzelaars). De stad Wenen en christelijk Europa waren 
gered. Sobieski nam de moslimstandaard “Dood aan de ongelovige” 
mee en overhandigde deze aan de paus. 
Tijdens een Heilige Mis van dankzegging viel Sobieski neer en 
verklaarde met uitgestrekte armen dat het Gods zaak was en prees 
Hem voor de overwinning met de woorden: “Veni, vidi, Deus vicit.” 
wat betekent “Ik kwam, ik zag, God overwon”, wat hij ook schreef in 
een brief aan paus Innocentius XI. Op 12 september kwam Sobieski 
triomfantelijk Wenen binnen. Paus Innocentius XI riep daarop 12 
september uit tot een dag ter ere van Maria, wier moederlijke 
voorspraak het christendom had gered, net zoals dat meer dan 100 jaar 
eerder was gebeurd in de Slag bij Lepanto. Wat Kara Mustapha* 
betreft, Mohammed IV liet hem wurgen omdat hij door de christenen 
was verslagen. Pauzeer even: alleen de onwetenden zouden het 
verband niet zien tussen 11 september 1683 en de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001. 
Als we deze feestdag vieren, laten we dan het openingsgebed voor de 
Mis in gedachten houden: “Heer, onze God, toen uw Zoon stierf op 
het altaar van het kruis, gaf Hij ons als onze moeder degene die Hij 
had uitgekozen om zijn eigen moeder te zijn, de Heilige Maagd 
Maria; geef dat wij die de heilige naam van Maria, onze moeder, 
aanroepen, met vertrouwen in haar bescherming, kracht en troost 
mogen ontvangen in al onze noden.” Moge onze Heilige Moeder ons 
blijven beschermen, in het bijzonder de christenen die vandaag de dag 
lijden onder islamitische vervolging.    Uit: Home/articles - admin-dec 2021 
*Kara Mustafa Pasha (nabij Merzifon, ca. 1634 - Belgrado, 25 december 1683) 
was een Ottomaans veldheer en grootvizier onder sultan Mehmet IV. Hij speelde 
een sleutelrol bij het beleg van Wenen in 1683 .  
 
Feest van de Kruisverheffing – 14 september 
Op deze dag viert de Kerk niet het martelhout waarop Jezus stierf om 
ons te redden, maar de verheerlijking van het Kruis als teken van onze 
verlossing. Het feest werd symbolisch geplaatst in de herfst: wanneer  



de duisternis de dagen verkort zal het verheven Kruis het Licht 
uitstralen voor onze redding. 
Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten – 15 september 
Daags na het feest van de  Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven 
lijdensmomenten van Maria die onder het kruis stond bij haar Zoon:  
de voorspelling van Simeon; de vlucht naar Egypte; het zoeken van 
Jezus in de tempel te Jeruzalem; de ontmoeting op de kruisweg; de 
kruisdood die Maria haar Kind ontneemt; Jezus’ Lichaam wordt op de 
schoot van zijn moeder gelegd; Jezus wordt begraven. 
Dit feest werd in de 17de eeuw gevierd door de Servieten. Paus Pius 
VII heeft het in de kalender van de Kerk opgenomen in 1817. De Kerk 
viert dit feest ook op de vrijdag na Passiezondag sinds paus 
Benedictus XIII het feest voor de hele Kerk voorschreef in 1724. 
Daardoor wil de Kerk ons leren hoe innig het offer van Christus op het 
kruis en het offer van de Moeder-van-Smarten met elkaar verbonden 
zijn. 
De volksdevotie verspreidde zo snel dat de bisschop van Gent Mgr. 
Coppieters er in zijn vastenbrief van 1942 op wees dat er bijna geen 
dorp te vinden was in zijn bisdom waar er geen kapelletje stond van 
Onze Lieve Vrouw van Smarten. 
 

Heeft u al opgemerkt dat de priester tijdens de Mis het hoofd buigt 
telkens hij de naam van Maria uitspreekt ? 

 
 
Mis in onze kapel: zondag 18 september ? neen ! 
Laatste bericht: geen Mis omdat er die zondag maar 2 priesters 
aanwezig zijn in Maleizen. Geen extra activiteiten op 
zondagnamiddag:  “We moeten de priesters sparen”, schrijft pater 
Stefan als antwoord op de vraag voor een H. Mis om 17 uur 
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