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Drieëntwintigste zondag na Pinksteren
Epistel : H. Paulus aan de Filippenzen 3, 17-21 ; 4, 1-3
Evangelie : H. Mattheus : 9, 18-26
Laten wij luisteren naar de vermaning van de H. Paulus en vergeten we
niet dat we als christen uitverkoren zijn ( epistel ). Vragen we ook
dringend de genade om tot het einde te mogen volharden.
God heeft een plan met mij
God heeft mij geschapen met een bepaald doel. Hij vraagt van mij een
dienst die Hij niet aan anderen wil vragen. Ik heb een opdracht. In dit
leven zal ik niet precies weten welke die opdracht is. Maar God zal het
mij vertellen in mijn volgend leven…wanneer Hij me roept om door de

deur van dit leven binnen te gaan in het andere leven. Wij noemen dat
‘sterven’….om het leven binnen te gaan. (H.Teresia van Lisieux)
God heeft me op een of andere manier nodig. Als ik weiger of faal kan
Hij een ander persoon vragen.
Ik ben slechts een schakel in de ketting, een verbinding tussen personen.
Hij heeft mij niet zomaar voor niets geschapen.
Ik zal mijn best doen. Ik zal voor Hem werken, proberen een engel van
vrede te zijn, een verkondiger van de waarheid op de plaats waar ik sta.
Dat kan ik wanneer ik mij met Zijn hulp trouw blijf aan Zijn geboden en
Hem alleen dien.
Daarom zal ik op Hem vertrouwen. Wat er ooit aan onheil komt en waar
dan ook: ik kan nooit verlaten worden. Wanneer ik ziek ben zal mijn
ziekte Hem dienen, mijn onmacht Hem dienen of mijn verdriet. Mijn
ziekte, onmacht of verdriet kunnen mij leiden naar een geluk dat
onvoorstelbaar groot is.
God doet niets vergeefs. Hij kan mijn leven verlengen, Hij kan het
verkorten. Hij weet waarom. Hij kan al mijn vrienden wegnemen en mij
brengen tussen onbekenden. Hij kan me het gevoel van troosteloosheid
laten voelen of van moedeloosheid. Hij kan de toekomst voor mij
verbergen, maar nog steeds weet Hij wat Hij doet.
Naar St John Henry Newman

Corona en de Heilige Mis
U kunt de hele dag door een Traditionele Latijnse Mis volgen op internet
met deze link: latinmass.live: the live updating index of…
https://www.latinmass.live/
Eenmaal een H. Mis opgedragen is, verdwijnt die aankondiging op de
lijst. Dus om 8 uur zie je niet meer dat er om 7 u een H. Mis was in
Zwitserland en om 7.30 u in Antwerpen. Het zijn Missen van over de
hele wereld, dag en nacht. Warm aanbevolen.
Kerstkaarten en kerstgeschenken en boeken
Ze kunnen ter plaatse gekocht worden of besteld worden; betaling kan
ook door overschrijving. Zie onze website of/en facebook.
Wijwater heilzaam voor ons en voor de zielen van het vagevuur
Wijwater is water waaraan een beetje zout is toegevoegd en waarover
door een priester een aantal vastgelegde gebeden worden uitgesproken
met een zegening. Wijwater is een sacramentalie !

Wijwater heeft de kracht om duivels uit te drijven, geeft verlossing aan
de zielen in het vagevuur, geneest zieken, beschermt mens, dier,
bezittingen en natuur tegen onheil en ziekte en duivelse agressie.
Christenen hebben de laatste maanden geen wijwater meer gezien in de
kerken want volgens de wereld kon wijwater je besmetten en de Kerk
zweeg of beaamde deze wereldse visie.
Toch, beste gelovige, zorg dat je altijd wijwater op zak hebt, maak er
een kruisje mee ’s morgens en ’s avonds, bij het binnenkomen van een
kerk - gebruik dan je eigen meegebrachte wijwater- en wanneer je bidt
voor de zielen in het vagevuur. Alle zielen die je verlost door je gebed
zullen je later als in één blok helpen het vagevuur te vermijden of de
pijnen te verzachten…Volle aflaat nog tot 1/12 ! Wie graag een tijdje in
onze kapel komt bidden kan dit na een telefoontje : 03 – 645 14 67
Tot weldra in de kapel ! Blijf gezond ! Blijf hopen ! Blijf bidden !
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