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Feest van de heilige Teresia van het Kind Jezus : 3 oktober
Thérèse Martin werd geboren in Alençon in Frankrijk op 2 januari
1873 als dochter van Louis Martin en Marie Guérin. Al op jonge
leeftijd voelde ze dat het haar roeping was God te dienen. Ze was
uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar wilskracht en
gevoel voor humor. Ze besloot in te treden in de Karmel van Lisieux
(Normandië) waar twee zussen van haar, onder wie haar lievelingszus
Pauline, al eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 1894
volgen). Op haar vijftiende trad zij in bij de orde. In 1890 deed zij
haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen
toebedeeld. Op aanwijzingen van haar zus, die op dat moment tevens
overste was, begon zij in 1895 met het schrijven van haar
levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar vastgesteld. Ze stierf
op 24-jarige leeftijd aan deze ziekte..
Lange jaren leefde er rond haar figuur en geschriften een golf van
enthousiasme. Niet zo verwonderlijk. Thérèse leefde in een eerder
bekrompen tijd. Een tijd van regeltjes en verboden. Maar haar
ervaring ging een heel andere richting uit. Ze noemt haar inzicht haar
"kleine weg". Die "kleine weg" zal wereldwijd een verfrissing worden
ten opzichte van de bekrompen levenssfeer. Voor vele mensen worden
haar inzichten niet zozeer een "kleine weg", maar vooral "een
bevrijdende weg". Haar overtuiging is heel eenvoudig: geef jezelf uit
handen, vertrouw je gewoon toe aan Gods barmhartige liefde.
De ontwapenende eenvoud die van haar afstraalt blijft mensen boeien.
Ze blijft aanspreken omdat ze mensen naar de kern van het evangelie
wil brengen. Aandacht voor God en aandacht voor de mensen.
Aandacht voor God langsheen het gebed en de sacramenten. Aandacht
voor de mensen betekent voor haar mensen bij God brengen. God is
voor haar een "barmhartige God". Voor Hem moet niemand zich beter
voordoen dan men werkelijk is. Thérèse weet: niet haar prestaties zijn
belangrijk, maar haar eindeloos vertrouwen op God...dat is wat telt
vertrouwen en liefde.

Thérèse kan er nauwelijks over zwijgen. Maar daarmee wil niet
gezegd zijn dat het voor haar allemaal gestroomlijnd verloopt. Ze kent
ontgoocheling, mislukking en onmacht. Maar, wie Jezus wil volgen
moet bij momenten het kruis opnemen. Ook Thérèse heeft dat
doorgemaakt...en wel tot in de grootste geloofsduisternis toe. Maar ze
haakt niet af. Haar vertrouwen is rotsvast.
Deze op jonge leeftijd gestorven karmelietes werd heilig verklaard in
1925. In 1997 kreeg zij, als derde vrouw in de geschiedenis, van paus
Johannes-Paulus II ook de titel van kerklerares. Ze is de patrones van
missionarissen en het missiewerk, en van Frankrijk en Rusland.
Haar autobiografische geschriften zijn in bijna alle talen vertaald. Wie
doorheen de stijl van haar tijd kan kijken, krijgt in haar geschriften
een boodschap mee die naar de kern van het evangelie gaat: liefde
zijn.
Haar ‘kleine weg’ is het “nu-moment met God”. Een levenswijsheid
..heel eenvoudig, maar heel diep. “Nu, God, met U” . Zoals een kind
zich overgeeft in de armen van zijn moeder of vader, zo moeten wij
ons in vertrouwen overgeven aan Gods wil en Gods liefdevolle
omhelzing. God weet wat goed voor ons is.
De heilige Teresia legt uit waarom ze onmogelijk angst kan hebben:
“De Heer is zo goed voor me dat ik onmogelijk angst voor Hem
hebben kan. Hij heeft me altijd gegeven wat ik verlangde, of liever
gezegd, Hij heeft me doen verlangen wat Hij me geven wilde.”
(de Karmelitaanse gemeenschap van Vlaanderen)

Een bekende uitspraak van de heilige Teresia is: “Ik wil mijn hemel op
aarde doorbrengen om goed te doen.”

De heilige Franciscus van Assisië - 4 oktober
Franciscus van Assisi, geboren in 1182 in een rijk koopmansgezin als
Giovanni di Pietro Bernardone, leefde als religieus, stichtte de
kloosterorde van de franciscanen of minderbroeders. Zijn leven werd
als een zonnelied dat slechts vreugde vond in God en in de
Gekruisigde Jezus. Hij stierf in het jaar 1226 en werd reeds op 16 juli
1228 heilig verklaard door paus Gregorius IX.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans – 7 oktober
Onder deze titel wordt Onze-Lieve-Vrouw vereerd als de
beschermster van de christenheid. Het (gezamenlijk) bidden van de
rozenkrans is een krachtig middel tot bescherming zowel persoonlijk
als voor heel de Kerk.
In 1571 stelde paus Pius V het feest van Onze-Lieve-Vrouw van
Overwinning in, als een jaarlijkse gedachtenis van de katholieke
overwinning op de Ottomanen in de slag bij Lepanto. Deze
overwinning werd toegeschreven aan de hulp van de Heilige Maagd,
omdat men op diezelfde dag een rozenkransprocessie hield op het
Sint-Pietersplein te Rome, om Maria's hulp in te roepen voor de
Heilige Liga bij het tegenhouden van de Ottomaanse invasie van
Europa.
In 1573 veranderde paus Gregorius XIII de naam van de feestdag in
Feest van de Heilige Rozenkrans omdat de overwinning bij Lepanto
bijzonder te danken was aan het bidden van de rozenkrans.
In 1716 plaatste Paus Clemens XII het feest in de rooms-katholieke
heiligenkalender op de eerste zondag van oktober en verspreidde het
zo over de gehele Latijnse kerk. Paus Pius X veranderde de datum in 7
oktober in 1913, als onderdeel van zijn werk om de viering van de
liturgie van de zondagen te herstellen.
In 1969 gaf paus Paulus VI het feest zijn huidige naam: het feest van
Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans.
De benaming verwijst naar het rozenkransgebed. De geschiedenis
ervan gaat volgens de traditie terug op een Mariaverschijning aan de
heilige Dominicus, in de kerk van Prouille in Frankrijk.
Toen in het begin der 13e eeuw ( in 1208) de H. Dominicus in ZuidFrankrijk de ketterij der Albigenzen bestreed, nam hij zijn toevlucht
tot de H. Maagd. De Moeder Gods verscheen aan hem, bemoedigde
hem en overhandigde hem een rozenkrans. Deze werd een machtig
wapen in de handen van den heilige. Hij begon de rozenkrans te
preken, leerde hoe deze te bidden volgens de aanwijzingen zelf van
Onze Lieve Vrouw, en de devotie verspreidde zich. De kracht van het
gebed bleek spoedig. De Heilige Maagd Maria had hem vele
bekeringen beloofd….En velen keerden terug tot de Kerk…ook nu
nog., dank zij het bidden van de rozenkrans!

“ Wat eens een wereldwijde praktijk was in elke katholieke kerk wat
betreft het bewaren van de stilte en een heel gamma van rituelen zoals
kniebuigingen, zegenen met wijwater, het kruisteken maken, knielen,
een aangepaste kerkruimte, de plaats van het tabernakel, de vele
kandelaars, het belgerinkel tijdens de liturgie, de zorgvuldig uitgeruste
sacristies en heiligdommen, de zorg en eerbied voor de heilige vaten en
het altaar linnen en de priestergewaden, de gebeden voor en na de
Mis… dat moedigde de gelovigen aan en gaf hen de ervaring van het
grootse en het heilige in het huis van God.”
Uit een brief van bisschop Daniel J. Jenky, bisschop van Peoria, Illinois, aan zijn
priesters, seminaristen, religieuzen, leraren en catechisten, katholieke organisaties en
tot al zijn gelovigen..(26 september 2019)

Bidden wij deze dagen een extra tientje van de rozenkrans om een
schisma te voorkomen door de Amazone-synode.
Mededelingen
*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed
vanaf 8u00 tot 9u10. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans.
*Zaterdag is de H. Mis -zoals op alle volgende zaterdagen- om
8h30 in de St. Teresia kerk te Ekeren - Bunt, gevolgd door
aanbidding tot 9.30 uur
*Zondag 29 september GEEN H. Mis in onze kapel
*Zondag 6 oktober: H. Mis om 10 uur in onze kapel - pater SJM
Noteer alvast de volgende H. Missen in onze kapel
* Zaterdag 12 oktober : H. Mis om 18 uur – pater SJM
* Zondag 20 oktober : H. Mis om 10 uur - pater SJM
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