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Laatste zondag van het jaar
Epistel: H. Paulus aan de Korinthiërs:1: 9 - 14
Evangelie: Mattheus: 24, 15 - 21
Aan het einde van het kerkelijk jaar richt de Kerk onze gedachten naar de
eeuwigheid (gebed, offergebed en slotgebed). Al het aardse zal voorbijgaan en
Christus zal als rechter komen om over allen te oordelen (evangelie). Overtuigd
van onze zwakheid en onvolmaaktheid, die wij in het afgelopen jaar zo dikwijls
en zo pijnlijk hebben ervaren, richten wij ons “vol dankbaarheid tot God, onze
Vader, die ons immers de waardigheid heeft verleend dat wij deel mogen
hebben aan het lot van de heiligen in het volle licht en ons heeft overgebracht
naar het rijk van zijn beminde Zoon” (epistel).
Daarom besluiten wij dit kerkelijk jaar met dat heerlijk gebed, die kreet van
eindeloos verlangen, uit het Boek der Openbaring: “Amen ! Heer Jezus kom !”

Corona… Covid19… middel tot …
Covid 19 is een ernstige agressieve vorm van corona. Maar het is niet onze
grootste vijand, wel de angst ervoor. Wij zullen geen dag eerder sterven dan
voorzien in het plan van God.
Maar God heeft ons niet geschapen om te leven in angst. St Paulus schrijft:
“Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een
geest van kracht, liefde en bezonnenheid”. - 2 Tim 1;7
Voor fervente God-haters is covid19 een welgekomen epidemie om christenen
tot in de ziel te raken en de kerkvervolging in het Westen stevig in te zetten.
Waarom buiten in een rij staan voor de bakker of de beenhouwer of de tram of
de lijnbus op een veilige afstand wel mag en op een kerkplein staan terwijl men
de heilige Mis volgt niet mag is logisch onaanvaardbaar !
Wij, gelovigen, worden gediscrimineerd.
Nochtans, wij hebben eerst aan God te gehoorzamen, nadien aan de wereld.
Daarom doet de priester niets verkeerd door het Heilig Misoffer te celebreren
in de kerken en kapellen die open blijven en doen ook de gelovigen niets
verkeerd door individueel binnen te gaan in de kerken. Waarom dan de
organisatie van de religieuze ceremonieën verbieden?

De Heilige Liturgie
De Traditionele Latijnse Mis illustreert niet enkel de eerbied voor God en de
rijkdom van de liturgie, maar tevens ook de verhevenheid van het
priesterschap. En…priesters zijn in de wereld, maar niet meer van de wereld.
Een aanslag op de Traditie was al het draaien van het altaar, het verdwijnen van
het Latijn en het gregoriaans, het vervangen van het orgel door gitaren, het
wegnemen van de heiligenbeelden in de kerken en het vervangen van de
soutane voor de priester door een burgerpak. De hervormers hebben altijd hun
redenen gegeven om te vernietigen al wat echt traditioneel was zowel in de
liturgie als in de Leer zodat de ketterijen-konden gedijen en daar zien we hoe
langer hoe meer het resultaat van.
Wanneer gaan we Christus terug in het centrum van de liturgie plaatsen?
“Van nu af zijn we ofwel met God ofwel met de duivel. Een tussenweg is er
niet.” - Zuster Lucia van Fatima
“Wanneer de duivel ons zijn wil tracht op te leggen moeten we bidden: “Vader,
uw wil geschiede”. – Fr. Gorink

“De Mis, het Heilig Misoffer is essentieel voor elke katholiek. Het bijwonen
van de zondagsmis is een verplichting. De Heilige Hostie kan men niet virtueel
ontvangen”. – Caritas
“Verkondig het Woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp,
bemoedig, in, één woord, geef onderricht met geduld. Want er komt een tijd dat
men de gezonde leer niet meer zal aanvaarden”- 2 Timotheüs 4, 2-3
“De massa is geterroriseerd omdat ‘covid19’ gebruikt wordt als een instrument
voor de beperking van de fundamentele rechten van de mens, die anders
onaanvaardbaar zouden zijn.”.– Mgr Vigano
Waarom bidden voor de zielen van het vagevuur?
Omdat de overledenen van onze familie en vriendenkring er op ons gebed
wachten, omdat wij er na onze dood waarschijnlijk ook terecht komen en dan
mogen wij rekenen op de bevrijde zielen die wij nu geholpen hebben en omdat
de zielen in het vagevuur helpen ons veel vreugde brengt.
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