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“De waarheid mag zich niet beperken tot schitteren;
zij moet branden, en warmte rond zich verspreiden.”
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Eerherstel brengen
Beste Vrienden en Weldoeners,
Met een vertraging van zes
maanden komt deze Monstrans
uit. Maar, ze is er weer! En we
zijn blij dat we altijd opnieuw
getuigen mogen zijn, her en der,
van een stille heropleving van
ons zo dierbaar Heilig katholiek
Geloof.
Ja, wij geloven dat er is één God;
dat er zijn drie Goddelijke Personen: God de Vader, God de
Zoon en God de H. Geest; dat
God de Zoon is mens geworden
en ons door zijn dood op het
kruis heeft verlost; en dat God
de Loner is van het goed en de
Straffer van het kwaad. Geheel
onze levenswijze steunt hier op.
Hierom zijn wij gelukkig: de H.
Drievuldigheid, Jezus en Maria,

E. H. Joseph Verlinden
en geheel het hemels Hof zijn
onze sterkte en zekerheid. En we
zijn niet alleen. Zoveel martelaren, belijders en maagden zijn
ons voorgegaan. De kennis van
de gewijde geschiedenis en de
geschiedenis van 20 eeuwen R.
K. Kerk verkondigen het ons.
Sinds het laatste Concilie, nu 50
jaar geleden, is er veel verloren
gegaan, en we zijn nog niet aan
de grote ommekeer toe. Het verstand wordt sindsdien niet meer
verlicht door het katholiek geloof. En zo zien wij op alle terreinen gedrochten ontstaan in
onze ontkerstende maatschappij.
Maar we ontmoeten jonge mensen die vrede, rust en orde in
hun hart willen beleven; en hiervoor teruggrijpen naar wat hun
grootouders en overgrootouders
ooit onderwezen kregen van meneer pastoor en de toenmalige
onderwijzers. Het leven was toen
eenvoudig, misschien niet gemakkelijk, maar waar.
Het leven op aarde draait inderdaad rond Jezus Christus, de
Verlosser, ooit beloofd aan
Adam en Eva. Hij is gekomen,
en wij leven van Zijn verdiensten

De zin van het kwaad in de wereld had zijn juiste uitleg: het
Mysterie van het H. Kruis. Een
schande voor de Jood en een
dwaasheid voor de Griek, zoals
Sint-Paulus het ons schreef. Alleen de christengelovige wist ermee om te gaan. En zo is het
ook nu nog. Hij weet eerherstel
te brengen aan de Goede God.
De Engel van Fatima heeft ons
100 jaar geleden eraan herinnerd.
Het is eenvoudig, maar het moet
wel gebeuren. Voor onze zwakheden en zonden, en voor deze
van anderen. En wat hier op aarde niet goed gemaakt wordt door
eerherstel of boetvaardigheid,
moet in het hiernamaals geschieden, als het al niet te laat is. Ook
hieraan herinnerde ons OnzeLieve-Vrouw te Fatima. Begrijpe
wie begrijpe. □
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en genade. Zo is het plan van
God. De eerste en plechtige
Communie zijn hiervan getuigen
en hoogtepunten in 's mensenlevens. En daarop wordt het katholieke familieleven gebouwd,
dat op zijn beurt een jeugdbeweging en een school in het leven
roept waar dezelfde waarden regeren.

VAN DE EEUWIGHEID

Eerste en Plechtige H. Communie 2017
- E. H. Matthias De Clercq -

Vandaag vieren we het hoogfeest, waarop Onze Lieve Heer lichamelijk naar de hemel teruggekeerd is.
En Hij ging er niet alleen heen! Zie Christus' oorlogsbuit op Satan! Zie, mijn dierbaren, de intocht
van de troepen van Christuskoning in de hemel! De
parade van kampioenen met lauweren gekroond.
Met miljoenen, marcheren de zielen samen met
Christuskoning de hemel binnen! Lang hebben deze
rechtvaardigen in het voorgeborchte moeten smachten. Langzaam hebben ze de heilsgeschiedenis zien
ontwikkelen en nu is eindelijk de 'porta coeli', de 'de
deur des hemels' open! Wat een jubel! Wat een
vreugde! “Captica: duxi: captuntatem” - Christus
voert de krijgsgevangenen uit Lucifers kamp huiswaarts. Zie de eindeloze processie: Adam, Abel,
Noah, Isaac, Jacob, Jozef van Egypte, Jozef de voedstervader van Jezus, de H. Johannes de Doper, de
goede moordenaar. En dezen werden gevolgd door
een ontelbare schare van mannen en vrouwen uit het
Oude Testament, die God in het ware geloof en naar
beste vermogen gediend hadden.
En zie, wie dit leger begroet en toejuicht! Het zijn de
engelen. Zij buigen de knie om Christus te aanbidden. Niet alleen in Zijn Godheid aanbidden ze Christus, maar, voor de eerste keer in de hemel, ook in
Zijn heilige Mensheid.
Dan, mijn dierbaren, nadert deze triomftocht de
troon van de Hemelse Vader. Ook Hij begroet Zijn
Zoon. De woorden van God de Vader vinden we in
psalm 109 terug: “Zit nu neder aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden tot een rustbank voor uw
voeten neerleg.” Onze Heiland zit aan de rechterhand van God. Hij is de Koning van hemel en aarde
- de Rechter over levenden en doden, die op het einde der wereld zal terugkeren met grote macht en
heerlijkheid.
Hoe was echter toen de toestand op aarde? Op de
Olijfberg heerste er minder vreugde. De apostelen
stonden bedroefd de hemel af te speuren. De wolken
hadden Onze Lieve Heer aan hun zicht onttrokken.
Waar was hun Heer en Meester? Had Hij niet beloofd “dat Hij met hen zou blijven tot op het einde
van de wereld?” Wel, waar was Hij nu? Toen ze terugkwamen in de zaal van het Laatste Avondmaal,
troostte Onze Lieve Heer hen. De Moeder Gods
bracht de apostelen naar het altaar en wees ze naar
het tabernakel. Daar is Jezus werkelijk tegenwoordig,
met Zijn Godheid en Mensheid, met Zijn ziel en
Zijn lichaam. Sindsdien vinden de katholieken hun

vreugde in de Eucharistische Heiland.
Beste Jonas en Yonas, eindelijk is jullie langverwachte dag aangebroken! De jongste, Yonas zal vandaag
voor de eerste keer Jezus-zoet in zijn hartje welkom
heten. Een onbegrijpelijke, onschatbare en onuitspreekbare eer! Uw tong zal een troon worden voor
de Allerhoogste God, uw ziel Zijn woonplaats!
Beste oudere, Jonas, gij bent reeds een stap verder.
Vandaag is het de dag van je plechtige communie!
Vandaag zet je een belangrijke stap in je leven: een
stap met eeuwigheidswaarde, dé stap naar de bewuste religieuze volwassenheid. Je kiest bewust voor
Christus. Christus, boven alles en allen. Je zal deze
innerlijke beslissing uitdrukking geven door je doopbeloften openbaar te hernieuwen. Je zal verklaren te
willen verzaken aan de duivel, zijn werken, zijn ijdelheden. Je zal het ware katholieke geloof trouw bekennen.
Beste communicanten, jullie mogen de H. Communie ontvangen in de meimaand, in de maand van
Onze Lieve Vrouw. Dit jaar vieren we het eeuwjubileum van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Onze Lieve Vrouw verscheen in het jaar 1917 aan drie herderskindjes. Lucia, Francisco en Jacintha. Doch,
Onze Lieve Vrouw merkte iets op. Zij merkte dat de
twee jongsten hun eerste H. Communie nog niet
gedaan hadden. Onze Lieve Vrouw wilde dat eerst
Onze Lieve Heer de hartjes van de herders kinderen
in bezit zou nemen, alvorens Zijzelf aan hen zou
verschijnen. Zij stuurde daarom in het jaar 1916 tot
driemaal toe een engel tot hen om hen Jezus in een
goede H. Communie te laten ontvangen.
Beste communicanten, wat deze engel aan de kinderen leerde, wil ook ik u bijbrengen.
In de lente van het jaar 1916 hadden de drie kinderen tijdens een onweer beschutting gezocht in een
grot. Nadat ze hun brood gegeten hadden, baden ze
de rozenkrans, die ze menigmaal op vindingsrijke
manier afkortten, zodat ze in plaats van het hele gebed steeds alleen maar de woorden “Wees gegroet
Maria” en “Heilige Maria” baden, om toch maar
weer zo snel mogelijk te kunnen spelen. Daar zagen
ze plotseling vanuit het oosten “een licht, witter dan
sneeuw, een jongeling, schitterender dan kristal.” De
engel gaf hen, beste communicanten, vervolgens de
eerste communieles: “Bid met mij! Wilt gij Onze
Lieve Heer goed ontvangen, dan moet gij vaak en
innig bidden.” En de engel bad als volgt: “Mijn God,
ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin U. Ik vraag vergiffenis voor hen, die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en U
niet beminnen. Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en
Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied en ik offer
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In Christus beminden,
vreugde in de Eucharistische Heiland!
Beste eerste - en plechtige communicanten,
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Fatima, 20 augustus 2017. Een foto met de Nederlandse en Vlaamse bedevaarders op de berg Cabeço,
in de buurt van de plaats waar de Engel van Portugal verscheen aan de drie kinderen.

De engel wil dus dat communicanten bidden. Hij wil
echter niet dat we zomaar bidden, maar dat wij eerbiedig bidden. De engel knielde neer op de aarde en
boog zijn hoofd tot op de grond. Hij vernederde zich
voor het alomtegenwoordige aanschijn van God. Gebed mag niet een loutere gewoonte zijn, waarbij we
met onze gedachten ergens anders verwijlen. Neen!
We moeten weten dat het gebed een nederig gesprek
is met de almachtige, majestueuze, eeuwige God. Wij
moeten op onze woorden en houding letten!
Beste kinderen, weet u, de engel bleef daarna maandenlang weg! Hij liet niets meer van zich horen!
Waarom deed hij dat? Daardoor wilde hij nagaan of
de kinderen ook trouw zouden zijn aan het gebed dat
hij hen geleerd had. Lucia schreef later: "Zijn woorden zijn we nooit vergeten. Sindsdien herhaalden we
die woorden een hele tijd, totdat we soms omvielen
van vermoeidheid".

Daarom, beste communicanten, bidt elke dag trouw
uw gebeden! Je morgen- en avondgebed, vóór en na
het eten, je rozenkrans, bij het begin van een werk en
bij gevaren naar ziel en lichaam.
De tweede verschijning van de engel was in de snikhete zomer. Het was meer dan dertig graden warm!
De kinderen waren heerlijk aan het spelen. Plotseling
stond de engel naast hen. Lucia sprak: “Het leek alsof hij altijd al onzichtbaar daar was geweest!” De engel keek de drie kinderen verbaasd aan en sprak:
“Wat doen jullie? Jullie spelen! Bidt en offert!” Jezus
en Maria wachten dus op ons gebed en onze goede
werken! Wij moeten begrijpen, beste communicanten, dat Liefde zich toont door daden en niet in
woorden. In daden waar men zichzelf opoffert en ...,
wegcijfert voor God. Zichzelf iets ontzegt. Lucia
vroeg: “Hoe kunnen wij offeren?” De engel antwoordde: “Maakt van alles wat je kunt een offer als
akte van eerherstel voor de zonden, waardoor Hij
beledigd wordt en een smeekbede voor de bekering
van de zondaars. Aanvaardt en verdraagt vooral met
onderwerping het lijden dat de Heer jullie overzendt.”
De Engel spreekt over twee soorten van offers: deze,
die wij zelf uitzoeken en dat lijden, wat God toelaat.
Alles wat we zijn en doen, kan en moet als een offer
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U op het allerkostbaarste Lichaam en Bloed, de ziel en de
Godheid uan Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels
op aarde, tot eerherstel voor de beledigingen, heiligschennissen
en onverschilligheid waardoor Hij wordt beledigd. En door de
oneindige verdiensten van Zijn allerheiligste Hart en van het
Onbevlekt Hart van Maria bid ik U om de bekering van de
arme zondaars.”
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aan God worden opgedragen. Alles kunnen we waardevol maken voor de eeuwigheid en zo een schat in
de hemel verdienen. Lucia beschrijft de vele offers,
die ze voor de bekering van de zondaars op zich namen. Ze gaven hun middageten aan arme buurtkinderen. Ze aten dan eikels en wilde bloembollen.
Vaak, zelfs in de hitte van de zomer, dronken ze de
gehele dag geen slok water. Uit eigen initiatief
'vonden' ze een boetegordel 'uit', die hun pijn en ongemak moest veroorzaken. Daarom, beste communicanten, indien men vruchtbaar Jezus in de communie
wil ontvangen en er kracht uithalen, moet men dagelijks zichzelf offeren en versterven. Zoniet blijven de
communies dor. Onthoudt dat als tweede les!

Beste communicanten, hoewel de kinderen van Fatima geen martelaren waren, bewezen zij in hun heldhaftig lijden nochtans de moed van de martelaren.
Jacintha en Francisco, die uit de Kelk het Bloed van
Christus gedronken hadden, waren geroepen om aan
Zijn offerdood deel te nemen. Inderdaad ze hadden
beiden binnen een paar jaar hun levensoffer volbracht en stierven bereidwillig zeer jong een dood
van verzoening. Lucia zegt over Francisco:
“gedurende zijn ziekte scheen hij steeds vrolijk te
worden en meer tevreden.” Op zekere dag vroeg ze
hem: “Francisco, heb je veel pijn?” “Tamelijk veel;
maar dat kan me niets schelen. Ik lijd om Onze Lieve Heer in het Tabernakel te troosten; bovendien ga
ik binnenkort naar de hemel!” Lucia vroeg ook aan
Jacintha, of ze veel pijn had. Zij antwoordde: “Ja, dat
heb ik; maar ik draag het op voor de bekering van de
zondaars en tot eerherstel voor het Onbevlekt Hart
van Maria.”

Fatima. Na de Pontificale Hoogmis,
bijgewoond door 10 000 gelovigen uit geheel de wereld

Ziezo, beste eerste- en plechtige communicant, wat
een voorbeelden! Julie ontvangen vandaag op Hemelvaartsdag Jezus in jullie hart. Doe dat met een zo
groot mogelijke deugd van geloof, hoop, liefde en
nederigheid. Onthoud steeds de lessen van de engel:
bid veel, offer veel, ga vaak goed te communie, met
een passende voorbereiding en dankzegging! Vraag
aan Onze Lieve Vrouw van Fatima en de H. H.
Francisco en Jacintha, dat jullie werkelijk katholieke
kinderen mogen zijn. Heilige kinderen. Mogen zij
jullie vanaf nu elke dag bijstaan! Sluiten we met de
mooie geestelijke communie van Priester Poppe, die
we reeds elke donderdag bij de schoolmis gebeden
hebben: "Jezus, met Maria vol verlangen wil mijn
hart U nu ontvangen! O Jezus, wil niet meer wachten, kom maak mij blij, kom maak mij sterk! Ik geloof dat Gij in de hostie zijt, ik hoop op Uw barmhartigheid, ik min U die mij eindeloos mint ... kom
in mijn ziel ... ik ben Uw kind!" Amen. 
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Bij de derde verschijning van de engel “droeg hij een
kelk in de hand en daarboven een Hostie van waaruit
enige druppels bloed in de kelk drupten.” De Engel
liet de kelk en Hostie in de lucht zweven en boog
zich tot op de grond en bad het gebed tot de Allerheiligste Drievuldigheid. Daarna richtte de Engel
zich op, nam de Hostie en gaf ze aan Lucia, terwijl
hij Jacintha en Francisco de inhoud van de kelk te
drinken gaf. Daarbij zei hij: “Neemt en drinkt het
Lichaam en Bloed van Jezus Christus, dat ontzettend
beledigd is door de ondankbare mensen. Brengt eerherstel voor hun misdaden en troost uw God.” Hoe
treurig is het, beste communicanten, dat bij vele zielen de H. Communie voorbij is, zodra ze de Hostie
hebben doorgeslikt. In plaats van innig met Christus
in hun hart te spreken, laten ze hun blik door de kerk
dwalen, kijken op de klok en rennen naar de parkeerplaats, zodra de Mis ten einde is. Hier leert de Engel
ons, Jezus in de communie een passende dankzegging aan te bieden. Een traditie in de Kerk raadt ons
aan, minstens 15 minuten dankzegging te houden.
De tijd waarin wij Jezus geheel voor ons alleen in een
'privé-audiëntie' hebben, is onbetwistbaar de kostbaarste tijd van onze dag.
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Antwerpen - Fatima per fiets

Het Vagevuur
- De Ponte - Overweging over het vagevur -

God heeft bepaald, dat zij die sterven alvorens de
tijdelijke straf hunner zonden geheel ondergaan te
hebben, ofschoon hun de schuld der zonde reeds
vergeven is, niet in de hemel mogen binnengaan,
vóórdat zij in een onderaardse kerker, vagevuur genaamd, geheel en al hun zondestraffen hebben uitgeboet. Na de dood wordt de ziel van de rechtvaardigen door zijn Engel in die kerker opgesloten om alles
tot de laatste penning te betalen, zoals we lezen in
het Evangelie: “Voorwaar ik zeg u gij zult van daar
niet uitgaan tot dat gij de laatste penning zult hebben
betaald.”
I. Aangaande deze waarheid van het H. geloof, moet
ik eerst overwegen hoe rechtvaardig God Onze Heer
is; en hoe rechtvaardig en barmhartig tevens Zijn
oordelen zijn, aangezien Hij geen enkele zonde ongestraft laat, maar in het Sacrament van boetvaardigheid, na het vergeven der doodzonde de eeuwige
straf in een tijdelijke verandert. Hierin toont Hij
waarlijk Zijn oneindige barmhartigheid, daar Hij de
vreselijke, eeuwigdurende straf kwijtscheldt; en tevens Zijn rechtvaardigheid daar Hij een lichtere en
kortstondige straf oplegt. Bij deze beschouwing moet
ik mijzelf aansporen om de rechtvaardigheid na te
volgen van Hem, wiens barmhartigheid zo mild is
jegens mij, dat Hij miljoenen en miljoenen jaren van
de schrikkelijkste vuurstraf, verandert tegen een geringe vrijwillige boetpleging in dit leven; alles dus wat
ik gedurende geheel mijn leven zou kunnen lijden
moet mij onbeduidend en nietig voorkomen in vergelijking met hetgeen ik verdiend had en God mij
heeft kwijtgescholden.

II. Indien deze tijdelijke straf in dit leven niet door
een groot berouw, of door werken van boetvaardigheid wordt betaald, moet zij noodzakelijk worden
uitgeboet in het ander leven; zowel omdat Gods
rechtvaardigheid het aldus verordend heeft; als ook
omdat God een zo groot vriend der zuiverheid is, dat
Hij in zijn hemel niemand toelaat, die niet geheel en
al van zonde en straf en al de overblijfsels der onvolmaaktheid gezuiverd is. Immers de zegevierende
Kerk mag door geen vlek ontsierd zijn zoals de
Apostel zegt: Om zich een roemrijke Kerk te bereiden, geen vlek hebbende, of rimpel, of iets dergelijks.
Wij moeten dus zorgen in dit leven tot zulke zuiver-

heid te komen, dat er niets meer te zuiveren overblijft in het andere.
Gebed. O Lam Gods, in wiens bloed de rechtvaardigen hun
kleren gewassen en hun zielen gereinigd hebben, om binnen
geleid te kunnen worden in Uw rijk, geef mij door de verdiensten van Uw kostbaar Bloed, een zo groot berouw over mijn
zonden, dat ik mijn straf afkope, en mijn ziel bij het ontvluchten van de kerker van het lichaam niet opgesloten worde in de
kerker van het vagevuur. Amen.
III. Dit zal mij ook leren hoe groot kwaad de dagelijkse zonde wezen moet, daar zij de deur des hemels
sluit, tot dat zij is uitgeboet; in de hemel immers zal
niets, wat besmet is binnengaan. Tevens kan ik eruit
opmaken hoezeer God de dagelijkse zonde verafschuwt; aangezien Hij daarvoor Zijn vrienden zelfs
gevangen houdt, hoe heilig zij wezen mogen totdat
zij gezuiverd zijn, en zozeer vernedert, dat Hij hen in
een onderaardse, duistere kerker opsluit in de nabijheid der hel. Dit bewijst wel hoe zwaar die schuld en
straf wegen moet, die hen in een zo diepe afgrond
neerstort.
Dit alles zal in mij een grote afschrik voor de dagelijkse zonden teweegbrengen, omdat zij mij van een
groot goed beroven, omdat zij mij met gevangenis
dreigen, omdat ze zwaar op mij drukken, maar vooral omdat God ze zo zeer haat.
II. Punt.
Ten zeerste zullen alle zielen, die daar zijn, en vooral
de mijne, de dikke duisternissen van die kerker betreuren, omdat zij beroofd zijn van het aanschijn
Gods, welke straf enigszins gelijk is aan de straf van
schade in de hel. Hier moet ik onderzoeken waarom
deze straf zo zwaar valt voor de zielen in het vagevuur.
I. De eerste reden daarvan is, dat hun geloof nu zeer
levendig is; dat zij inzien wie God is, hoe groot Zijn
liefde, hoe schoon, hoe machtig Hij is, zij erkennen
in Hem hun laatste einde, hun eeuwig geluk, want
vele nevels, die hun geloof op aarde verduisterden
zijn opgeklaard. Dit levendig geloof zal dan in hun
ziel een begeerte ontsteken om dat laatste einde te
zien; en daar dit verlangen niet bevredigd wordt, zal
hun lijden altijd groter worden want een hoop, die
uitgesteld wordt, bedroeft de ziel.
II. De tweede reden ligt daarin dat hun liefde tot God
volmaakt is en hun ziel hevig verlangt om haar Beminde te zien en met Hem verenigd te zijn. Van al
datgene wat zij op aarde had om zich te troosten en
te verblijden zoals het streven naar nieuwe verdien-
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Het voorname doel dezer overweging is, hen, die op de zuiverende weg wandelen, aan te sporen tot het beoefenen der boetvaardigheid, om daardoor de schuld te betalen, die zij door hun
zonden gemaakt hebben; ook kan zij dienen voor Allerzielendag om ons medelijden op te wekken voor de lijdende zielen en
hen te helpen.
I. Punt.
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sten of hogere volmaaktheid, of het bewijzen van
liefdediensten aan anderen, heeft zij hier niets meer
en dat alles houdt op in het vagevuur. Wanneer nu
vele heiligen reeds op aarde, terwijl zij die middelen
om het bezit van God te bespoedigen nog in handen
hadden, reeds zo treurend en klagend uitriepen: Wee
mij! dat mijn vreemdelingschap verlengd is ..., lange
tijd is mijn ziel vreemdeling geweest! Hoe bitter zullen dan diezelfde zielen weeklagen in het vagevuur
waar zij beminnen en lijden zonder verdiensten.

Sacramentsdag, door de straten van Brussel, Elsene

E. H. Verlinden 30 jaar priester in de FSSPX

IV. Hun straf wordt nog vermeerderd door het derven van het aanschijn van Christus, van de allerheiligste Maagd Maria, van de Engelen en Zaligen des
hemels en van al het overige, wat zij geloven en hopen te zien. Hun geloof immers is zeer levendig en
het is nog sterker geworden door de ondervinding
dat zij onsterfelijk zijn, en door het vagevuur zelf
waarin zij lijden. We kunnen de zwaarte dezer straf
afmeten naar hetgeen een edel en verstandig man
lijden zou, die zich opgesloten ziet in een donkere
toren zonder het licht des hemels te kunnen aanschouwen dan door nauwe traliën, geen gemeenschap mag houden met zijn ouders, vrienden of bekenden, niet weet wat er omgaat in de wereld en
evenmin hoelang zijn gevangenschap duren zal. We
mogen wel aannemen, dat de Engelbewaarder nu en
dan de ziel, die aan zijn zorg is toevertrouwd, komt
troosten en dat deze dan tot haar zegt wat de grijze
Tobias tot de Engel Raphaël zei: Welke vreugde zal
ik hebben die in duisternissen gezeten ben en het
licht des hemels niet zie en verstoken ben van het
aanschijn van mijn Schepper en Verlosser?
Gebed. Mijn ziel daar gij dan gelooft aan de straf, die u wacht
in het vagevuur, indien gij de schuld niet betaalt, welke gij
door uw zonden gemaakt hebt; zo stel die betaling niet langer
uit, opdat God ook niet uitstelle zich aan u te tonen. Verlang
vurig Hem te zien, en ruim alles weg wat aan de vervulling
van die wens hinderlijk kan zijn, opdat met het aardse leven
ook uw straf eindige, en gij spoedig moogt ingaan in de eeuwige
glorie. Amen.
III. Punt.

Eindejaarspresentatie van onze school

Vervolgens moeten wij de straf van het gevoel over-
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Voetbedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland

III. De derde reden is de onzekerheid, waarin die lijdende zielen zijn omtrent de duur hunner gevangenschap en hunner verwijdering van God. Zij zijn wel
overgegeven aan de wil Gods, doch gevoelen niettemin grote smart door de overtuiging dat alles uit hun
schuld voortkomt, uit de nalatigheid en achteloosheid waarin zij geleefd hebben en uit hun lauwheid
in het uitboeten der zonden en het verlangen naar
het bezit van God. Tot straf dezer schuldige nalatigheid is er, zoals aan de H. Birgitta geopenbaard is, in
het ander leven, een soort van straf, vagevuur van
begeerte genaamd, waarmede diegenen gestraft worden, die nalatig zijn geweest in het verlangen naar
God.
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I. Dit vuur is hetzelfde als
dat der hel en alle vuur
dezer wereld is daarbij vergeleken slechts geschilderd
vuur. Daarbij foltert het
op een wonderdadige wijze, als werktuig van God
en van een vergramde
God, Wiens hand zwaar
drukt wanneer zij beledigingen te wreken heeft.
Gelijk vuur het zilver uitkookt om het van alle
schuim te zuiveren, zo
kookt dat vuur, volgens de
Leiden, 11 november 2017, na het H. Vormsel.
uitdrukking van de Profeet,
Mgr
Fellay
met de Paters De Clercq, Huysegems en de Beer
de zielen uit om haar te
zuiveren van het schuim,
Ten tweede zal ik mij voornemen in dit leven voor
dat zij uit de wereld hebben meegebracht: want Hij is
mijn zonden te voldoen; goedwillig alle boete en
als het vuur van de smelter, als het loog van de blestraf aan te nemen, daar dit alles toch onbeduidend
kers. Hij zal zich neerzetten, Hij die het zilver smelt
is in vergelijking van hetgeen er in het vagevuur geleen reinigt: de levieten reinigt en loutert Hij, als goud
den wordt. Al wat men lijdt in dit leven is gering,
en zilver. Zolang de zuivering duurt zal ook de straf
kort, en helpt om voortgang te maken in de deugd,
duren; want daar is noch slaap noch verstrooiing, en
om verdiensten te vermeerderen, en toename van
dat vuur kan niet, gelijk ons vuur, getemperd worgenade en glorie, maar in het vagevuur lijdt men veel
den. Hieruit besluiten de H. H. Vaders, dat de pijnen
en het baat niets tot verdienste. Derhalve moet ik de
van het vagevuur, voor zover zij tot straf en foltering
Heer bidden, dat wanneer ik op aarde achteloos ben
strekken alles overtreffen wat de boosdoeners de
om die schuld af te lossen, Hijzelf mij zuivere door
Martelaars hebben doen ondergaan, ja zelfs datgene,
het vuur der dagelijkse wederwaardigheden om hier
wat de Koning der Martelaren Jezus Christus geleden
met weinig af te komen, van wat later zoveel zal kosheeft.
ten.
Gebed. Tot Deze moet ik dan in ootmoed zeggen: o zoete
Gebed. O mijn Verlosser, die beloofd hebt de kinderen van
Verlosser, straf mij niet in Uw toorn met het vuur der hel, en
uw Kerk te zuiveren, zoals men in het vuur goud en zilver
maak mij zo zuiver in dit leven dat ik niet behoeve gezuiverd
zuivert, zuiver mij, zoveel U behaagt in dit leven opdat ik U
te worden in het vagevuur.
na mijn dood moge bezitten in de hemel. Amen.
II. Deze overweging zal drie belangrijke gevoelens en
Ook zal ik besluiten om zoveel ik kan, alle dagelijkse
voornemens in mij doen ontstaan.
zonden te vluchten, want volgens de uitdrukking van
Vooreerst een grote vreze voor God, en voor Zijn
de Apostel zijn zij niets dan hout, stro en stoppelen,
strenge rechtvaardigheid. Immers, wel beschouwd,
die het vuur wat mij daar pijnigen moet, brandstof
kan ik niet ontsteld zijn als ik overdenk, dat God de
zullen geven. Met de ogen van het geloof bezielen in de hel ziet branden zonder enig medelijden;
schouwd is het dus grote dwaasheid. Indien ik iewant deze zijn Hem vijandig en haten Hem voortdumand zag, die hout van een berg naar zijn huis sleeprend; maar wel wanneer ik bedenk dat Hij in het vate, en op de vraag waarom hij dit deed, antwoordde,
gevuur de zielen zo schrikkelijk ziet lijden en dit veeldat dit hout dienen moest voor het vuur, waarop hij
al om lichte zonden; dat Hij die zielen, welke Hij bezelf verbrand zou worden; zou ik hem ongetwijfeld
mint en die Hem beminnen laat branden en pijnigen
voor dwaas houden: welnu, wanneer ik met zoveel
tot zolang zij alles voldaan hebben wat zij schuldig
genoegen brandhout bijeenraap voor het vagevuur,
zijn. Wie zal U niet vrezen, o Koning der volkeren?
dat mij na dit leven zal pijnigen, handel ik nog veel
Als Gij aldus een vruchtdragende boom uitbrandt
dwazer.
om enige doornen, die tussen zijn goede vruchten
Gebed. Mijn ziel, gij die gevestigd zijt op een zo kostbare
gemengd waren; hoe zult Gij dan een dorre en ongrondslag als Christus is, bouw waardige werken daarop,
vruchtbare boom niet branden en pijnigen, die niets
werken van het goud der liefde, van het zilver der onschuld,
voortbracht dan doornen van zware zonden?
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wegen, die de ziel in het
vagevuur ondergaan zal;
en het schrikkelijk vuur
zien, dat haar pijnigt.
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van de edelgesteenten der ware deugden, die tot in het eeuwig
leven hun waarde behouden. Wacht u wel daar niets tussen te
mengen wat vergaan moet zoals het hout der hebzucht, het stro
der zinnelijkheid of de stoppelen der ijdelheid, en bemin in dit
leven niets met ongeregelde liefde; want het is alles voedsel voor
het vuur dat u later pijnigen moet. Goede Jezus, verlos mij van
zulke dwaasheid, en bewaar mij door Uw genade voor die
zonden.
IV. Punt.
Ten laatste moeten wij nog twee schone eigenschappen overwegen, die we in de lijdenden van het vagevuur aantreffen.
I. Zij onderwerpen zich volmaaktelijk aan Gods wil
in al wat de hevigheid en de duur van hun lijden betreft; zij verdragen alles met geduld: en nemen het
aan in blijdschap over Gods rechtvaardigheid, verheugd dat Hij hen naar verdiensten straft en hen in
deze vuuroven loutert om hen daarna gezuiverd in
de hemel op te nemen.

Tijdens onze Eucharistische Kruistochtkampen

II. Daarbij hebben zij een allerhevigst verlangen om
door de gelovigen, die op aarde leven geholpen te
worden met offeranden, gebeden, aalmoezen, vasten
en andere werken van voldoening, met aflaten en
andere hulpmiddelen der Kerk, en spoedig uit het
lijden over te gaan tot het bezit van God. Dit moet
mij bewegen hen te helpen zoveel ik kan, al moet ik
mijzelf ook iets onthouden om het hun te schenken.
Immers wanneer ik één van mijn vijanden zag branden in een groot vuur, en ik hem er zonder schade
voor mij en zonder zelf te verbranden kon uittrekken, zou het geen wreedheid zijn, als ik het niet
deed? Bijgevolg zal het een groot liefdewerk wezen,
die zielen welke ik met de ogen van het geloof in een
zo verschrikkelijk vuur zie branden met H. Missen,
aflaten en andere goede werken bij te staan: en daar
ik mijn naaste moet gunnen wat ik mijzelf toewens,
is het billijk, dat ik alles doe, wat ik kan om hen, die
in het vagevuur lijden te verlossen, zoals ik zou wensen dat anderen voor mij deden indien ik mij daar
bevond. Daarbij zal ik door deze bezorgdheid verdienen dat God aan anderen ingeve mij te helpen
wanneer dat lijden mij treffen zal; immers Christus
zegt: Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen
barmhartigheid verwerven en wel vooral daarin,
waarin zij zelf zich barmhartig getoond hebben. Die
zielen, in het bezit gesteld van God, zijn zeer dank-

baar jegens diegenen, die haar uit haar lijden hebben
verlost, en zullen dus voor hun hulp afbidden van
God. Hoezeer wij nu de voldoening der werken, die
we aan de gelovige zielen toepassen, waarlijk aan ons
zelf onthouden; vermeerdert die gift, bij wijze van
aalmoes geschonken, niettemin onze verdiensten;
want de liefde groeit aan wanneer wij aan behoeftigen wegschenken, wat wij zelf nodig hebben. Daarom zegt de H. Schriftuur, dat het ‘Een heilige en
heilzame gedachte is voor de overledenen te bidden,
opdat zij van hun zonden verlost worden’; want deze gedachtenis aan de afgestorvenen bezorgt hun,
die voor hen bidden, al het goede wat wij hebben
opgenoemd.
Met deze overweging zijn wij de zuiverende weg ten
einde, en al wat betrekking heeft op de zuiverheid
waartoe hij leiden moet. Immers hetgeen er aan die
zuiverheid in dit leven ontbreekt, wordt verholpen
in het vagevuur opdat de zielen geheel rein kunnen
ingaan in de glorie, welke de eindbestemming der
rechtvaardigen is. Deze glorie zullen wij overwegen
op het eind van het VI deel, omdat zij de laatste is
der weldaden Gods, en de eindpaal van de verenigende weg, waar de rechtvaardigen zullen rusten bij
hun God door alle eeuwen der eeuwen. Amen. □
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Hieruit zal ik leren geduld te hebben in mijn moeilijkheden, indien ik wens dat mijn lijden een vagevuur en geen hel zij: het is wel gering, maar toch
hoogst nuttig om er mijn schuld mee aan te zuiveren,
en tot dat einde is het ook door God bestemd. Terwijl nu God beminnelijk in al Zijn eigenschappen en
geheel beminnenswaardig is, zo moet het mij, indien
ik Hem waarlijk liefheb, aangenaam zijn dat Hij
rechtvaardig is, dat Hij een plaats heeft bestemd om
mij voor mijn zonden, die zo strafwaardig zijn, te
kastijden.
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In memoriam Kris Clauw
- E. H. Matthias De Clercq -

Zeer dierbare familie Clauw,
Chers confrères, sehr geehrte Schwestern,
In Christus beminden,
Onze Heiland, Jezus Christus, herinnert ons in het
evangelie volgens Mattheus aan een heel belangrijke
waarheid. Eigenlijk dé belangrijkste realiteit die wij
gedurende geheel onze aardse pelgrimstocht voor
ogen dienen te houden, namelijk: wij zijn geschapen
door God en voor God. Een simpele, maar een alles
beslissende waarheid. Wij zijn door God in deze wereld gestuurd en zullen over ons verblijf alhier rekenschap moeten afleggen - over onze daden en nalatigheden. OLH leert ons in de parabel van de talenten
wat Hij van ons verlangt. Er was een Koning die aan
ieder van zijn dienaren een 'bezit' gaf: talenten, gaven, zendingen. Men noemt het zoals men wil - en
de Koning vertrok, terwijl hij zijn dienaren schijnbaar
de vrijheid liet om met de talenten te doen wat ze
wilden. Na een tijd kwam die Koning echter terug en
eiste, mijn dierbaren, niet enkel de geschonken talenten, zijn eigen bezit aldus, terug, maar verlangde bovendien ook nog een winst te ontvangen! De Koning
vond het vanzelfsprekend, dat elke knecht met de
talenten gehandeld had, dat er een vooruitgang in
Zijn koninkrijk geboekt was! Dat moeten we tijdens
onze aardse pelgrimstocht voor ogen houden, mijn
dierbaren: Katholieke actie! Katholieke actie!

dierbaren, de volle toorn van de Koning over zich
heen horen komen: “Gij slechte en luie knecht, gij
hadt mijn geld moeten beleggen, dan zou ik er rente
voor gekregen hebben! Ik werp u, gij onbruikbare
knecht buiten, de duisternis in, daar zal geween zijn
en geknars van tanden!”
In Christus beminden, deze laatste woorden zal onze
dierbare vriend en overledene, Kris Clauw, niet uit
de mond van de goddelijke Rechter vernomen hebben na zijn overlijden op woensdag 14 juni. Kris had,
net zoals wij, van God talenten gekregen om te werken tot meerdere eer en glorie van God. Welke talenten? Het talent van een diepe geloofsgeest, een puik
organisatietalent, een sociaal vermogen, een gevoel
voor humor en een stevige daadkracht! Al die talenten, Gods talenten, die Kris ter beschikking stonden,
heeft hij gebruikt om er 5 andere talenten bij te winnen. Hij heeft net zoals de goede trouwe knecht in
de parabel gehandeld. Hij heeft ze niet onbenut gelaten of afgewacht wat anderen zouden doen. Kris
heeft de talenten in de Katholieke Actie gebruikt tot
uitbreiding van de Katholieke Kerk op aarde en tot
redding van zijn ziel en van hen die hem omringden.
Een goede en getrouwe knecht!
In Christus beminden, bewonderen we de vijf talenten die Kris voor onze Heiland er bij gewonnen
heeft. Waarom? Niet om Kris te bewieroken, maar
omdat iemand, u dus, zijn vacante plaats in die werken moet innemen en ook u naar eigen vermogen
moet handelen! Het kan niet gedaan zijn met de Katholieke Actie. U moet in actie schieten! U moet beginnen met handelen of doorzetten! Laat niet alles
verloren gaan!

En vergissen wij ons niet! Iedereen moet in deze katholieke actie werkzaam zijn! Niet die ene enkeling
hier, of die ene persoon daarginds! Niet denken:
“Anderen zullen zich wel inzetten!”
Neen! Iedereen moet apostolaat verrichten! Elke knecht! Rijk of arm aan
talenten! Iedereen kan iets en dat iets
MOET men doen. Men MOET
doen wat in z'n macht ligt, en dat is
vaak veel meer dan we denken of
willen toegeven! In de aangehaalde
parabel verwijt de Koning de man
met de twee talenten niets, ondanks
dat hij er slechts twee had of erbij
gewonnen heeft. Integendeel! Ook
de man met twee talenten oogst lof
omdat hij deed wat hij kon! De koning verwijt enkel diegene die één
talent had, maar er niets mee gedaan
heeft. Deze man deed zelfs alsof hij
er geen had - hij begroef het geldstuk van zijn Koning. Die luierik
moest dan ook, heel terecht, mijn Schoonselhof, 24 juni ‘17 - Begrafenis van Kris Clauw
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“Heer, vijf talenten hebt Gij mij gegeven, vijf andere
talenten heb ik er bij gewonnen!"
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Het eerste gewonnen talent ligt in zijn inzet in het
katholiek verenigingsleven (het Katholiek Hoogstudentenverbond, Lovania, de Eucharistische
Kruistocht - pro Petri Sede). Een katholiek is geen
individualist. Hij kan het niet zijn, want hij gelooft in
de gemeenschap der heiligen: de gemeenschap der
gelovigen. Als katholieke Vlaamse student trachtte
Kris de vaak verspreide katholieke jeugd te verzamelen, ja, hen als præses aan te voeren! Men heeft zulke
katholieke voormannen nodig! Mannen die weten
dat de toekomst van de Katholieke Kerk verzekerd
is, als men de jeugd begeestert en blijvend verbindt
in verenigingen. Zo was hij ook overtuigd van het
nut van de Eucharistische Kruistocht. Een jeugdbeweging, waarvan hij zelf jarenlang leider was en ook
zijn kinderen naartoe zond. Kris verstond bovendien
ook dat het verstand van de verenigde Katholieken
moest gevormd en beleerd worden met goede lectuur. Hij zette zich daarom in als redacteur van het
blad Catholica.
Het tweede talent, dat Kris voor OLH gewonnen
heeft, ligt in de stichting van een prachtig gezin. Hij
leidde een katholiek huwelijk dat bekroond werd
met 6 kinderen. God vertrouwde Kris zes kinderzielen toe. Wat een schat! Kris trachtte deze
“moeilijkste kunst der kunsten”, de “ars artium”, de
katholieke opvoeding van de kinderen, naar best vermogen uit te voeren. Ondanks deze zware opgave,
zette hij zich toch nog steeds verder in voor het Rijk
Gods en won nog drie talenten bij voor God. 's
Avonds plofte hij niet vermoeid in de zetel neer,
maar broedde op plannen om winst te maken voor
Gods Koninkrijk - zelfs tot op zijn ziekbed!
Zijn derde gewonnen talent ligt in zijn engagement
voor een echt parochiaal leven hier in de Hemelstraat en elders. Hij toonde een belangstelling, een
aanwezigheid, een inzetbaarheid in de parochiale
activiteiten. Hij stichtte er ook menig van. Waarom?
Waarom dat alles? Had hij niets beter te doen? Zat
hij op zondagmiddag niet liever rustig thuis? Neen,
mijn dierbaren! Hij had de visie van een opbouw van
een kleine Christenheid. Dat er een eenheid zou ontstaan. Dat wij elkander zouden kennen, aanvullen en
samen dingen zouden ondernemen.
Het vierde gewonnen talent ligt in de verderzetting
van het ambt van coördinator van de Sacramentsprocessie van de Hemelstraat. De processie lag hem
nauw aan het hart. Ze kwam voort uit de liefde voor
de liturgie en Christuskoning in het Allerheiligste.
Het vijfde talent is dat hij dacht aan de toekomst van
de jeugd. Hij dacht, dierbare aanwezige vaders en
moeders, net als u na: wat zal er van mijn kinderen

worden? “Mijn kinderen?” Neen, de door God aan
mij toevertrouwde kinderen! Kan men deze kinderen
overlaten aan de vijand? Neen, dacht Kris. Kan men
onze kinderen naar een staatsschool sturen? Neen,
dacht Kris. Kan men onze kinderen in een halfkatholieke school laten? Neen, dacht Kris. Wat moet
ik dan doen, dacht Kris. En dan, mijn dierbaren, dan
handelde Kris. Sommigen blijven denken en vergaderen, maar handelen niet. Kris hoorde van de opstart van de St. Pius X-school hier in de Hemelstraat
en schreef zijn kinderen als één van de eersten in. Hij
stond me bovendien van dag één bij met zijn kennis
en ervaring. Kris keek niet vanuit de verte toe hoe
een priester moest strijden om een katholieke school
op te richten, maar hij zette er zijn schouders onder!
Hij was er. Er zijn er die nog moeten, kunnen en
zullen komen.

Mijn dierbaren, onze St. Pius X-school bestaat nu
reeds vijf jaren. Het is een groot werk. Een werk dat
door heel de traditionele gemeenschap van Vlaanderen moet gedragen worden. Het is niet mijn school,
niet Kris zijn school, niet een Pius X-school, maar
een traditionele basisschool! En wij zijn nu in een
beslissend stadium aangekomen. Er moet nu gehandeld worden op drie punten. Er zijn leerlingen nodig:
wel schrijf uw kinderen in. Er zijn leerkrachten nodig: kom les geven. Er is geld nodig: stort giften.
Voor wie onder u behoort een van deze drie dingen
niet tot zijn mogelijkheden? Wie doet alsof dat talent
van de school begraven is? Alsof ze helemaal niet
bestaat? Zoals Kris zegde: het wordt tijd dat men
komt, ziet én deelneemt! Vlaamse Katholieken, staat
op en handelt!
Ja, mijn dierbaren, zoals paus Pius XI zegde:
“Oportet omnes esse apostolos! Elke christen moet
een apostel zijn!” Wij moeten ons op al die vlakken
waar Kris voor God werkte, inzetten. Iedereen moet
aan de Katholieke Actie deelnemen. Wij mogen niet
zeggen: dat of dat gaat me niet aan. Dat zou verkeerd zijn. Een katholiek vraagt niet: “Ben ik de be
waarder van mijn broeder?” Een katholiek is toch
geen Kaïn! De katholieke man of vrouw is iemand
die leeft met de talenten waarover hij beschikt, ermee
woekert en ermee winst maakt! Dat zijn, tenslotte, de
woorden van de overledene die ik u diende over te
brengen.
In Christus beminden, zetten we Kris' wens in werkelijkheid om en blijven we op grond van rechtvaardigheid, dankbaarheid en naastenliefde voor de zielenrust van Kris bidden en offeren.
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Dit zijn de door Kris vijf gewonnen talenten, naar
chronologisch verloop van zijn aardse loopbaan:

“Heer, vijf talenten hebt Gij mij gegeven, zie, andere
vijf heb ik erbij gewonnen! - Goede en getrouwe
knecht, ga binnen in de vreugde van uw Heer!” 10
Amen. □

Op zondag 12 november 2017 heeft Mgr Fellay, Algemeen Overste van onze Broederschap Sint-Pius X een
verzoeningsritus voltrokken en nadien een pontificale
hoogmis opgedragen. Hierdoor wordt de SintWillibrordkerk te Utrecht één van de mooiste kerkgebouwen bediend door priesters van dezelfde Broederschap. Vierhonderd gelovigen hadden we verwacht, vijfhonderd zeventig zijn er geteld.
In de jaren 60 kwam de kerk op de slooplijst staan. In
1980 besliste de Raad van State dat de kerk een monument bleef. Pater Kotte heeft de verdienste deze kerk in
de traditionele staat te behouden. Meerdere stichtingen
zorgden voor werking en financies. Na zijn dood zijn de
echte moeilijkheden begonnen. In 2014 organiseert de
culturele stichting in de kerk een toneelstuk, de katholieke moraal onwaardig. Hierop onttrekt het bisdom de
kerk aan de eredienst.
Het hoofddoel van de overkoepelende Willibrordstichting was juist deze kerk voor de Katholieke Eredienst te
behouden, op termijn.
Vanaf 30 december 2015 begint Pater de Beer er geregeld de Traditionele Mis op te dragen. Op 29 juni 2017
wijst de Stad Utrecht deze kerk toe aan de FSSPX.
Nu kon een datum geprikt worden om de reconciliatieritus te voltrekken: de zondag na het feest van Sint- Willibrordus. Foto bovenaan.
Ondertussen geeft de kardinaal aan de Paters de Beer en

Proficiat aan de christengelovigen, die even moedig als
de Maccabeeën, gehandeld en gereageerd hebben, ieder
op zijn manier, op heiligschennende werken.
Te Borgloon werden in de maand november twee heiligschennende tentoonstellingen georganiseerd, die het H.
Kruis, hoogste christelijk symbool, onteerden.
Tot grote verontwaardiging van het volk, kwam de overheid - zowel kerkelijk als burgelijk - niet tot stopzetten
van dit blasfemisch gebeuren.
Gelovigen hebben meerdere keren getracht - op hun
manier - hieraan een einde te maken.
Op zondag 19 november had Vox Populi ter plaatse een
eerherstellend gebed georganiseerd - foto onderaan.
“Het is de katholieke leer dat niet alles mag gedaan of gezegd
worden!” Uit de Encykliek Libertas.
Meer, juiste info der feiten in de volgende Monstrans.
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Eerherstel
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Kerstmis

Kerstmis

Antwerpen - Hemelstraat

Kerstkampen
Zondag
20 maart2017
2016

0.00 Middernachtmis

Wo 27 dec. 9u - vr 30 dec. 18u

8.30 Dageraadsmis
10.00 Hoogmis

Gent - Sint-Amanduskapel

Jongens
Info: Hoofdleider Wim / 0497 74 30 90

0.00 Middernachtmis

Meisjes

9.00 Dageraadsmis

Info: E. H. De Clercq / 0499 69 29 02

10.00 Hoogmis

Liturgische
Maandkalender 2018

Nieuwjaarsreceptie
en presentatie
van de 1ste schooltrimester
Zondag 21 januari 2018
12u

volgens het missaal van 1962,
verkocht ten bate van ons jeugdapostolaat
2 formaten: groot A3 - 8 € / klein A4 - 6
Per post: België: + 2 € / Nederland: + 3 €

Gebed voor het Vaderland
17 december - 28 januari
15u00 - 17u30

Bestellen per overschrijving op rekening
van de Priorij, BE84 4062 0609 1159
met vermelding: 'Kalender 2018'

Hemelstraat - H. Hartzaal

Sinterklaas
zondag 3 december 2017
12u Picknick - 13u Aankomst Sinterklaas
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