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Zondag van Sexagesima
In uiterste nood nam de stad Rome haar toevlucht tot haar grote
beschermheilige, de heilige Paulus, leraar van de heidenen. Met de
kracht en de genade van Christus bracht hij het evangelie in de wereld
van de heidenen. Wij zijn het zaad dat door Christus is uitgestrooid in
deze tijden. Dat lezen we in het epistel en in het evangelie van deze
zondag.
Vragen wij oprecht dat wij “gesterkt met het H. Sacrament door ons
leven getuigenis mogen afleggen van de waarheid”, (slotgebed) en dat
het woord van Christus in ons hart altijd op vruchtbare bodem mag
vallen. (uit het missaal)
Even nadenken:

De H. Paulus bracht met de kracht en de genade van Christus het
evangelie binnen in de wereld van de heidenen.
Op zaterdag 9 december 1531 verscheen de Heilige Maagd Maria aan
Juan Diego te Guadaloupe.
Na het wonder met de rozen in volle winter in de sneeuw op de berg
én de inprenting van het beeld van de Heilige Maagd aan de
binnenzijde van de mantel van Juan Diego, volgden ook vele
genezingen.
Dat alles maakte zo’n indruk op de bisschop en op de bevolking dat er
alleen al in de jaren 1531-1539 acht miljoen Indianen zich lieten
dopen !
De Kerk bracht te Guadaloupe de Leer van Christus naar de heidenen!
Gevolg: de heidenen bekeerden zich en verlieten massaal hun afgoden
praktijken.
Wat gebeurt er nu ?
De Kerk volgt de heidenen en bewondert hun afgoden. De heidenen
mogen afgoden en praktijken binnen brengen in het Huis van God!
De heilige katholieke en apostolische Kerk is in gevaar !

Het priestercelibaat

De Kerk heeft het momenteel niet aangedurfd haar voorstel voor
“getrouwde priesters” en “diaconessen” door te voeren! De trouwe
katholieke wereld reageerde té fel tegen de invoering ervan.
(Uit diverse bronnen waaronder LifeSiteNews)

Reactie van pater Gert Verbeken op het priestercelibaat

“De eis van het celibaat wordt voor het eerst genoemd bij de synode
van Elvira in het jaar 306. Het celibaat werd als wet ingesteld door
paus Leo 1 die regeerde van 440 tot 461. Volgens sommige andere
bronnen zou het echter paus Marcellus (? 309) zijn geweest die als
eerste een celibatair leven eiste van zijn geestelijken”.
(Pater Gert Verbeken)

De Heilige Mis

Insiders vrezen dat deze voorstellen maar een bliksem afleider waren
voor iets veel ergers dat ons met het Heilig Misoffer te wachten staat
en waarover gegevens schijnen te zijn uitgelekt: een aanpassing van
de Heilige Mis door infiltratie van satanische elementen uit de
Amazone.
(Uit diverse bronnen waaronder LifeSiteNews)
Kort overzicht van de H. Mis: voor 1970 en na 1970 tot nu
Voor het 2de Vaticaans Concilie kende men de eeuwenoude
Traditionele Latijnse Mis, ook wel Tridentijnse Mis genoemd. Het
Mis-offer werd door de priester gecelebreerd, gericht naar het
tabernakel, gericht naar God, naar het Oosten en in de liturgische taal,
het Latijn. Er waren knielstoelen, een communiebank en de priester
deelde de Heilige Communie uit aan de gelovigen die de Heilige
Hostie ontvingen geknield en op de tong.
Na het 2de Vaticaans Concilie - onder invloed en met medewerking
van protestanten bij het opstellen van de Novus Ordo ( nieuwe Mis) –
kwamen er drastische wijzigingen, die we tot nu toe kennen.
Allereerst spreekt men niet meer van ‘Heilig Misoffer’ maar van
‘Vieringen’. Het offerkarakter verdwijnt zo goed als sneeuw voor de
zon. De offergebeden worden gereduceerd; de consecratie wordt als
een verhaal gebracht, de Heilige Communie wordt het ‘maaltijdgebeuren’. Het Latijn en de gregoriaanse zang worden afgevoerd en
vervangen door de volkstaal -niet voorzien maar wel ingevoerd!-

zodanig dat de verheven teksten vervangen worden door een straatvolkstaal. En nieuwe gezangen klinken soms op profane bestaande
melodieën. Het knielen wordt vervangen door zitten en de H.
Communie wordt in de hand gegeven – ook door leken - wat tot
oneerbiedigheid, tot verzwakking van het geloof en tot vele
heiligschennissen heeft geleid.
God staat niet meer centraal maar de priester, die soms een creatieve
entertainer is. En het uiterlijk?…de priester is veelal onherkenbaar:
geen priesterboord, geen kruis, geen soutane.
Trouwens…zijn priesterschap wordt ook ‘verengd’ tot sociale werker.
Hij moet luisteren naar het volk. Maar de Kerk is geen democratie!!!
Zo ziet u hoe het mystieke beetje bij beetje werd platgewalst.
Het gevolg liet niet lang op zich wachten: duizenden priesters over de
hele wereld traden uit en de gelovigen … die verlieten de Kerk waar
ze zich niet meer thuis voelden.
Vlaanderen dat eens zijn zonen uitzond over de hele wereld is
koploper in deze pijnlijke aftakeling.
Ga naar andere landen en je vindt op de meeste plaatsen knielzitbanken. De gelovigen ‘mogen’ er knielen voor God.
Paus Benedictus heeft de verdere afbraak van het heilige willen
voorkomen door de oude traditionele Latijnse Mis weer toe te laten in
onze kerken. Wat op enorme tegenstaand botste en ook nu nog veel
tegenstand ondervindt. Onbegrijpelijk waarom. Want dit is een
‘Heilige Mis’ !
Waar deze traditionele liturgie gevierd wordt zijn de priesters
herkenbaar gekleed, zijn er vele roepingen en komen er ook vele
families naar de Kerk.
Blijf trouw en kom op voor Jezus Christus en Zijn Kerk

Over de eerbied voor de Heilige Communie
“Op het ogenblik dat men de Heilige Communie ontvangt moet men
knielen”. - Paus Pius X circa 1914
“De heilige instellingen aanraken is een privilege van de gewijden”.
Paus Johannes Paulus II, 1980
“Het grootste kwaad in de crisis van de Kerk is de moderne vorm van
het ontvangen van de H. Communie: staande en op de hand”. Heilige
Moeder Teresa van Calcutta (1910-1997)
“Tijden van bloei of verval in de geschiedenis van de Kerk waren altijd
verbonden met de wijze waarop de H. Eucharistie benaderd werd”.
H. John Fischer, kardinaal en martelaar, + 1535
“Wij moeten opnieuw de dimensie van Heiligheid in de Liturgie
verdedigen”. – Kardinaal Ratzinger, 1988
Mededelingen
*Zondag 16 februari is de H. Mis in onze kapel om 10 u
De H. Mis wordt opgedragen uit dank voor onze pastoor Frans Van der
Voort die op 14 februari 2011 overleed !
*Maandag tot en met vrijdag is onze kapel open voor gebed vanaf
8.10u tot 9.10u. Rond 8.30u bidden we samen de rozenkrans.
*Donderdag 20 februari start de 33-daagse voorbereiding op de
Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria die eindigt op het
feest van Maria Boodschap – 25 maart. Wie doet er mee? Als u geen
boekje hebt kunt u het in de Foyer bestellen.
*Zondag 23 februari is de Heilige Mis in onze kapel om 11.30u !
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