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Feest van Allerheiligen
Epistel: H. Johannes: 7, 2 - 22
Evangelie: H. Mattheus: 5, 1 – 12
Het feest van Allerheiligen vond haar oorsprong in de Oosterse Kerk. In
de eerste tijden werden alleen de martelaren openbaar met een feest
vereerd. De allereerste keer vinden we dat vermeld in de 4de eeuw in
het oosten van Antiochië. Het feest viel op de eerste zondag na
Pinksteren. Later nam de Oosterse kerk ook andere heiligen op.
In de Rooms-katholieke Kerk werd het Pantheon, gebouwd te Rome ter
ere van keizer Augustus voor alle goden, in de 7de eeuw aan paus
Bonifacius IV geschonken door de toenmalige keizer om er een kerk van
te maken. Die kerk werd toegewijd aan de H. Maagd Maria en alle
martelaren. Men beweert dat de paus bij die gelegenheid 28 wagens
beenderen van martelaren naar het Pantheon liet overbrengen! Omdat

die kerkwijding op 13 mei gebeurde, werd het feest van alle martelaren
op die dag gevierd. Stilaan werd het feest uitgebreid tot ‘alle’ heiligen.
Paus Gregorius IV stelde het feest, in de 9de eeuw, op de 1ste november
omdat er in de meimaand jaarlijks zovele pelgrims naar Rome kwamen
dat de stad geen levensmiddelen genoeg had om hen te verzorgen. Het
feest van alle heiligen op 1 november werd alom verspreid en won aan
luister vanaf de 14de eeuw.
Het Allerheiligenfeest heeft een passende plaats gekregen tegen het
einde van het kerkelijk jaar om de roemrijke voltooiing van het Rijk van
Christus en de wederkomst van de Heer voor te stellen. In de natuur is
nu alles aan het sterven. Weldra is er geen blaadje meer aan de bomen.
Bij het beschouwen van het vergankelijke van de aardse dingen gaan
onze gedachten als vanzelf naar de Hemel…
Heiligen vindt men onder alle standen of rangen van de maatschappij.
We noemen er enkelen op: de H. Teresia van Lisieux in de eenzaamheid
van het klooster of de H. Franciscus Xaverius die landen doortrekt en
zeeën oversteekt of een H. Monica, de moeder die zolang gesmeekt heeft
voor de bekering van haar zoon Augustinus of een heilige koning, zoals
de H. Lodewijk wiens wijsheid bewonderd werd.
De ene heilige had een hart vol vuur en vlam, zoals de H. Franciscus
Xaverius, de andere heilige een hart vol tederheid en medelijden zoals
de H. Vincentius à Paulo. De ene heilige verovert de palm der
overwinning door tranen en tegenspoed, zoals de H. Job, andere heiligen
zijn vermaard om hun vreugde en opgeruimdheid, zoals de H. Filippus
Nerius.
Vele heiligen onder hen deden niets bijzonders: zij waren trouw aan
God in alles en deden gewoon hun plicht van staat, maar dat dan wel zo
volmaakt als mogelijk. Denken we aan de H. Teresia van Lisieux of de
H. Johannes Berchmans en zovele anderen.
Tot de heiligheid zijn we allen geroepen. Het overwegen van de
heiligenlevens is een goed middel om ons bewust te blijven van die
grote wens van God: dat we door het onderhouden van Zijn geboden en
de Acht Zaligheden zouden groeien in geloof, in vertrouwen en in liefde
tot Hem om Hem eens, na deze ballingschap, te mogen aanschouwen
van ‘Aangezicht tot aangezicht’. Zalige Hoogdag !

Allerzielen - maandag 2 november
Als het licht sterft op aarde en de natuur zich instelt op de wintertijd,
denken we met weemoed aan onze dierbare overledenen.
Allerzielen volgt de dag na Allerheiligen. Dan bidden we voor al wie
overleden is. De oorsprong van dit bijzonder ‘herdenken’ ligt bij abt
Odilo van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven
kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde paus Johannes XIX die dag
uit als feestdag voor alle gelovige zielen.
Allerzielen werd voor het eerst gevierd te Luik in het jaar 1008. Daarna
verspreidde het feest zich in zuidelijke richting om pas in de 14de eeuw
Rome te bereiken. Bisschop Carolus Borromeo verplaatste de
oorspronkelijke datum van 15 oktober naar 2 november.
Wij, de strijdende Kerk, én de heiligen, de zegevierende Kerk in de
hemel, bidden voor de spoedige loutering en opname in de hemel van de
zielen die lijdend verblijven in het vagevuur. Wij geloven en houden ons
vast aan de belofte van het nieuwe leven, de vreugde van een eeuwige
Paasmorgen.
Op Allerzielen bidden we veel voor hen: de H. Mis, een gebed, een
aflaat, de kruisweg, het Kroontje van Barmhartigheid, een bezoek aan
het kerkhof. We doen dat opdat de zielen van het vagevuur spoedig als

glanzende sterren zouden schitteren in de hemel bij God. Daar zullen zij
verschillend zijn in helderheid, maar elk met een nieuwe en eigen
schoonheid om de Drie-ene God in alle eeuwigheid te aanbidden, te
loven en te danken.
Met Allerzielen richten we ons bijzonder tot de goddelijke
barmhartigheid. Aan de heilige zuster Faustina (1905 – 1938) zei Jezus:
“… O, als jullie eens wisten welke kwellingen zij ondergaan dan zouden
jullie onafgebroken voor hen bidden en offers brengen om hun schuld
aan Mijn gerechtigheid af te lossen”.
Hun groot lijden bestaat erin dat , na kortstondig Gods aangezicht te
hebben gezien, veel verdriet hebben gedaan aan Jezus door hun zonden;
het besef dat zij door de zonden zoveel genaden hebben verworpen; dat
zij zoveel tijd hebben verloren waarin zij grote verdiensten voor de
hemel konden vergaren en dat dit verlies onherstelbaar is en nu het besef
hoezeer Jezus hen bemint…
Volle aflaat Allerzielen: hele maand november !
Dit jaar, als gevolg van de Covid-19 pandemie, wordt het verkrijgen van
een volle aflaat voor de overleden gelovigen, verruimd tot de hele
maand november. De verruiming werd bepaald door de Apostolische
Penitentiarie op basis van “de bijzondere bevoegdheden van Zijne
Heiligheid Paus Franciscus”.
Het decreet werd op 22 oktober 2020, de gedachtenis van de heilige
Johannes Paulus II, ondertekend.
Gelovigen wordt meer ruimte geboden om een volle aflaat te verdienen.
De volle aflaat geldt voor degenen die een begraafplaats bezoeken en
voor de overledene bidden en kan nu worden verkregen over alle dagen
in de maand november (normaliter kan dat alleen in de periode 1-8
november). Gelovigen die vanwege de coronacrisis niet in staat zijn
kerkhoven te bezoeken, kunnen in november deze aflaat verdienen als
zij zich geestelijk verenigen met de liturgische gebeden voor de
overledenen.
De volle aflaat op Allerzielen kan worden verkregen door een kerk of
bidplaats te bezoeken en daar het Onze Vader en de
Geloofsbelijdenis bidden. Dat kan dan op elke dag in de maand
november.
De gebruikelijke voorwaarden om een volle aflaat te verdienen zijn:
volledig onthecht zijn van de zonde, ontvangen van de absolutie na

het uitspreken van de biecht, ontvangen van de Heilige Communie
en bidden voor de intenties van de paus.
“Dat de zielen van de overleden gelovigen door Uw barmhartigheid
mogen rusten in vrede. Amen”
Sint Hubertus (655-727)- 3 november
De ‘heilige Hubertus van Luik’ was de laatste bisschop van Maastricht
en de eerste van Luik. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas,
wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook het
zogenaamde hubertusbrood gezegend. Traditioneel is er in alle kerken
die dag na de H. Mis wijding van het brood en/of het ‘Sint
Hubertusbrood’ dat de mensen mee brengen.
Carolus Borromeus (1538 – 1584)-4 november
Hij won alle harten toen in 1576 de pest uitbrak. De gouverneur en alle
bestuurders vluchtten de stad uit; Carlo daarentegen verplichtte elke
priester, monnik en non in de stad te blijven teneinde de pestlijders bij te
staan. Zelf gaf hij hen dag na dag het voorbeeld. Zodra de epidemie
voorbij was, klaagde de gouverneur hem in Madrid en Rome aan wegens
overtreding van gemeentelijke voorschriften. Maar nu maakte de steun
van het volk hem onaantastbaar !
Bisschop Carolus Borromeus en het kerkgebouw
Als bisschop had Carolus Borromeo een grote invloed op het kerkgebouw o.a.
op de ramen moesten afbeeldingen van heiligen staan; de vensters moesten
hoog geplaatst zijn zodat een buitenstaander niet naar binnen kon kijken; het
hoofdaltaar moest op een verhoog van één of meerdere treden staan; het aantal
deuren in de voorgevel moest oneven zijn, bij voorkeur gelijk aan het aantal
beuken van de kerk: de centrale deur behoorde het grootst te zijn evenals de
bijbehorende ornamenten.
In eigen land is de barokke Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen naar de
16de-eeuwse heilige genoemd
Profanisatie in kerken leidt tot geloofsafval
Telkens wanneer een parochie een handgeklap toelaat na een ‘menselijke
inbreng’ tijdens de Mis of na de homilie of voor het kerkkoor is dat een puur
teken dat de essentie van de heilige liturgie niet begrepen werd, dat de mens
verheerlijkt wordt en God opzij geschoven wordt. Dus, bescherm het Huis van
God tegen profanisatie! Bewaar de eerbied !
BeautySoancient.com

Zondag 1 november, Allerheiligen: de H. Mis om 11.30 u
Door de lockdown zullen we een triestige maand november kennen, een
maand zonder H. Missen op zondagen in onze kapel. Waar men in Frankrijk
nog de H. Mis heeft op Allerzielen, is dat in ons land niet mogelijk. Het is de
prijs die we betalen voor het religieuze én liturgische analfabetisme van onze
regering of hun bewust godsdienstig negeren van de christelijke tradities in
het Westen !

Maandag 2 november Allerzielen: GEEN H. Mis meer !
Foyer( HUIZE) Marthe Robin vzw
• Kapelsesteenweg 208 • 2930 Brasschaat
• T: 00(32) 03 645 14 67 • E: foyer.marthe.robin@skynet.be
W: www.foyermartherobin.net
info@huizemartherobin.net
www.huizemartherobin.net www.facebook.com/huizemartherobin

