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Kapel v.h. H. Aanschijn

1°

ZO

1

HET KOSTBAARBLOED VAN O.H.J. CHRISTUS 1° kl, R,
10:00 Hoogmis

2°

ZO

8

7e ZONDAG NA PINKSTEREN
10:00 Hoogmis met kort lof

3°

ZO

15

2° kl,

Gr,

8e ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,
10:00 Hoogmis

MA 16

FEEST VAN O.L.VROUW VAN DE KARMEL 1° kl, W,
10:00 Hoogmis met kort lof
Na de H. Mis is er de mogelijkheid voor het opleggen van het kleine
Karmelscapulier

4°

ZO

22

9e ZONDAG NA PINKSTEREN,
10:00 Hoogmis

5°

ZO

29

10e ZONDAG NA PINKSTEREN, 2° kl, Gr,
10:00 Hoogmis

2° kl, Gr,

FEEST VAN O.L.VROUW VAN DE BERG KARMEL
In de XIIIde. eeuw werd de Orde verdreven door het oprukken van de muzelmannen en moest ze uitwijken naar het Westen. In
de nacht van 15 op 16 juli 1251 verscheen de Allerheiligste Maagd aan de Heilige Simon Stock, Generaal van de Karmelorde,
toen hij aan het bidden was in het klooster van Aylesford in Engeland. Met haar doorluchtige handen reikte Zij hem het
Scapulier aan, het onderscheidingskleed van de oude Orden van het Westen en Zij deed hem deze belofte: “Alwie zal sterven
met dit habijt bekleed zal gevrijwaard zijn voor het eeuwige vuur”. Deze belofte verspreidde zich onder het christenvolk en
vele godvruchtige gelovigen begonnen een verkleind Scapulier onder hun kleren te dragen.
Vijftig jaar later verscheen de Allerheiligste Maagd aan Paus Johannes XXII. Zij herinnerde hem aan haar vroegere beloften en
geliefde de belofte van de bevrijding uit het Vagevuur de zaterdag na het overlijden, eraan toe te voegen, en dit niet enkel ten
gunste van de Karmelieten, maar ook van alle gelovigen die het Scapulier zouden dragen en zich zouden aansluiten bij de
Broederschap van de Karmelorde. Tot dit tweede voorrecht “Zaterdag-privilege” genoemd, zijn drie voorwaarden vereist:
a. het gewoonlijk dragen van het Scapulier;
b. de kuisheid volgens zijn levensstaat;
c. het dagelijks bidden van het Klein Officie van de H. Maagd of een ander gebed opgegeven door de priester.
Op 13 october 1917 verscheen de H. Maagd van de Berg Karmel aan de kinderen van Fatima met het Scapulier. Lucia heeft
nadien uitgelegd : “De H. Maagd wil dat iedereen het Scapulier draagt, dat het teken is van de Toewijding aan het Onbevlekt
Hart van Maria. De Rozenkrans en het Scapulier zijn onafscheidelijk”.
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