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Zeventiende zondag na Pinksteren 

 
Epistel : H. Paulus aan de Efeziërs 4, 1 - 6 
Evangelie : Mattheus 22, 34 – 46 
 
Drie grote waarheden geeft de Kerk ons vandaag mee: Christus, Kerk en 
Liefde : Christus is de Zoon van God die nu verheerlijkt troont aan de 
rechterhand van de Vader tot Zijn zegevierende wederkomst ( evangelie): 
de Kerk is het mystieke lichaam van Christus, wij zijn de ledematen. Op 
deze waarheid bouwt de liturgie haar gemeenschapsleven ( epistel); de 
liefde is het grootste gebod ( evangelie). De H. Paulus vermaant ons te 
leven volgens de roeping die we hebben en dat is altijd de liefde voor 
God en voor de evenmens. 
 
Feest van de H. Engelbewaarders – 2 oktober 
Zij zijn de grootste groep ‘werklozen’ op aarde omdat er zo weinig 
mensen beroep doen op hen. Toch blijven ze dag en nacht ter 
beschikking van ieder van ons. Zij verlaten ons niet in dit leven. 
“Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de Goddelijke 
Voorzienigheid mij heeft toevertrouwd, geleid, bescherm, bestuur en 
bewaar mij. Amen.”  
 
Feest van de H. Teresia van Lisieux – 3 oktober 
Thérèse Martin werd op 2 januari 1873 geboren in de Normandische 
plaats Alençon. Op zeer jonge leeftijd verlangde ze al naar het 
kloosterleven. Als veertienjarig meisje maakte ze zich twee jaar ouder, 
daar ze wist dat ze anders nog te jong zou zijn om in te treden. Zo 
meldde ze zich bij het klooster. Maar ze werd doorzien en 
teruggestuurd. Nu wendde ze zich meteen maar tot de paus zelf. En deze 
gaf haar toestemming om nog op haar 15de aan het kloosterleven te 
beginnen bij de karmelietessen te Lisieux. Ze was vastbesloten een 
heilige te worden. Op haar 21ste werd ze al gekozen tot 
novicenmeesteres, een verantwoordelijke functie, want zij moest de 
nieuwelingen in het kloosterleven inwijden. Ze was haar tijd ver 
vooruit. Ze wilde Hebreeuws leren, want dat was immers de taal die 
Jezus zelf gesproken had. Op die manier zou ze Hem nog beter leren 

kennen en nog meer kunnen beminnen. Ze leefde in haar gebed intens 
mee met de missionarissen in verre landen. Maar ze was ook modern 
door het feit dat ze herhaaldelijk werd overvallen door inktzwarte 
geloofstwijfels. Ze stierf al op 24-jarige leeftijd: 30 september 1897. 
Bijzonder bij de H. Teresia is haar ‘kleine weg’ en het ‘nu-moment’. 
’Nu met U, mijn God’ en telkens opnieuw weer ‘nu met U, mijn God’. 
Zouden we dat echt kunnen op ieder moment van de dag, dan zouden  
we heel gelukkige christenen zijn die alles aankunnen. Want we zijn 
altijd samen met God, bij vreugde, bij lijden of verdriet.  
 
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans – 7 oktober 
In 1573 stelde paus Gregorius XIII dit feest in, omdat de overwinning 
bij Lepanto te danken was aan het bidden van de rozenkrans. Dit lees je 
ook op onze kalender van dit jaar. Een mooi boekje ‘De Macht van de 
Rozenkrans’ is bij ons te koop .  
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