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ALLERZIELEN, 1° kl, ZW.
10:00 Gezongen H. Mis
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21° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, G.
10:00 Hoogmis
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22° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, G.
10:00 Hoogmis,
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Alle Heiligen van de Karmelorde, 1° kl, W.
19:00 Gezongen H. Mis
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Allerzielen van de Karmelorde 1° kl, ZW.
19:00 Gezongen H.Mis
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23° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, G.
10:00 Hoogmis
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24° ZONDAG en laatste na PINKSTEREN, 2° kl, G.
Feest van de H. Johannes van het Kruis. 1° kl, W.
10:00 Hoogmis

Allerheiligen: acht zaligheden is het levensprogram van de Heiligen!
Het epistel heeft ons aldus de hemelse heerlijkheid der gelukzaligen doen in ogenschouw nemen. Het evangelie (Mat. 5, 1-12)
laat ons, met de opsomming van de acht gelukzaligheden, overwegen hoe zij hier op aarde hebben geleefd. Zalig de armen van
geest; zalig de treurenden; zalig de zachtmoedigen; zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; zalig de
barmhartigen; zalig de zuiveren van hart; zalig die vrede brengen; zalig die vervolgd worden. Armoede, nederigheid,
onthechting aan de aardse zaken; zachtheid van gemoed; gelatenheid en geduld in het lijden; rechtschapenheid, honger naar
gerechtigheid; goedheid en begrip voor de evenmens, zuiverheid van geest en hart; vredelievende geest, sterkte en
edelmoedigheid, welke uit liefde voor God alle lijden doet omhelzen en alle onrechtvaardigheid geduldig verdraagt, dat zijn de
kenmerken van het leven, dat de heiligen hier op aarde hebben geleid. Dat is voor ons het levensprogram, als wij, zoals zij, de
heiligheid willen bereiken.
Wij ook willen wel heilig worden, maar wij zouden het willen worden op gemakkelijke wijze, zonder onszelf veel geweld aan
te doen, zonder grote vermoeienis. Wij willen wel de deugden beoefenen, maar enkel tot op 'n bepaalde hoogte, als ze niet al te
zeer met onze neigingen in strijd zijn, als ze van ons geen al te zware offers eisen. Als bepaalde akten van deugd meer
zelfverloochening van ons vragen, b.v. het aannemen van iets wat ons zwaar valt en tegenstaat, zoals het onderdrukken van
onze beledigde eigenliefde, het opgeven van eigen zienswijze, de inschikkelijkheid tegenover lastige, dwarsdrijvende personen,
dan trekken wij ons zeer dikwijls, om niet te zeggen altijd, terug. Wij menen dat zoiets te ver gaat en voor de heiligheid wel
niet nodig is...
En toch hangt onze vooruitgang op de weg der heiligheid juist van die akten af, waartegenover wij afwijzend staan.
Zonder zulke deugd zullen wij het niet verder dan een zekere middelmatigheid brengen; en gaan we ook al niet achteruit, we
zullen toch op dezelfde hoogte blijven. Vragen wij de Heiligen, dat zij ons helpen onze luiheid, onze zwakheid en lafhartigheid
te overwinnen. Smeken wij hen die ons op de harde weg der heiligheid zijn voorgegaan, om de kracht hen na te volgen. Als
deze en anderen het hebben gekund, waarom dan ook ik niet? (S. August.). De genade welke de heiligen hebben gekregen,
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geeft God ons ook. Maar, helaas, wat ontbreekt is onze medewerking.
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