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GLÆDELIG PÅSKE...!
Omend den 40 dage lange fastetid kan forekomme som en
meget lang bodstid, så vil fasten og boden hurtigt blive glemt
når vi sammen kan fejre Påsken, som for os kristne, uden sammenligning, er årets største fest.
Boden afløses af glæde idet Herrens opstandelse viser os
hvilket stort håb vi kristne ser frem til at få del i. Påskefesten viser
os, at vort håb ikke er forgæves, og at vore trængsler her på
jorden er korte ift det som Påsken giver os. Kristus har nemlig,
med sin død på korset, åbnet os vejen til det evige liv i Himlen.
Glædelig påske til alle vores læsere...!

REQUIEM FOR P. AUGUST ZIGGELAAR SJ
Gennem en hel menneskealder tjente den hollandske Jesuit,
p. August Ziggelaar, menigheden inde i Stenosgade. Han var
ikke alene kendt og værdsat som præst af mange katolikker,
men også en velanskreven videnskabshistoriker, som bl.a. forskede i salige Niels Steensens værk og spiritualitet.
I de senere år, efter at han var kommet tilbage til Holland,
og tilbragte sine sidste år på et plejehjem i Nijmegen, fik han
besøg af flere danske katolikker, herunder fra den traditionelle
gruppe ved Jesu Hjerte kirke. Søndag den 13. februar 2022
blev p. Ziggelaar kaldt hjem til Herren.
Der vil blive fejret en requiemmesse særligt for p. Ziggelaar i
den traditionelle messeform, tirsdag den 5. april kl. 18:30.

"Jeg dør for alle mennesker", sagde Herren, "at alle må
have liv gennem mig. Ved mit kød har jeg forløst alle
menneskers kød. For ved min død vil døden dø, og den
faldne menneskenatur vil genopstå med mig". Jeg blev
menneske som I, en efterkommer af Abraham, at jeg
kunne blive mine brødre lig i et og alt.
Også Paulus forstod dette, da han sagde: "Da nu børnene har del i kød og blod, fik han også på lignende
måde del deri, for at han ved sin død kunne gøre ham
magtesløs, der havde dødens magt, nemlig djævelen".
Der var ingen anden måde, hvorpå han, der havde
magten over døden, kunne tilintetgøres, og dermed
også døden selv. Kristus måtte hengive sig for os. Én
måtte være forløse for alle, for han var alles hoved. Han
siger derfor et andet sted, nemlig i Salmerne, da han gav
sig selv til Gud sin Fader som et lydefrit offer for vores
skyld: "Til slagt- og afgrødeoffer har du ej lyst, du gav mig
åbne ører, brænd- og syndoffer kræver du ikke. Da
sagde jeg: Se, jeg kommer".
Han blev korsfæstet på alles vegne og for alles skyld,
for at alle kunne leve i ham, når én var død for alle. For
det var umuligt for ham at blive besejret af døden, eller
at en, der af natur er livet selv, skulle overvindes af forkrænkeligheden. Kristi egne ord beviser, at han ofrede sit
kød for at give verden liv: "Hellige Fader, bevar dem", og
et andet sted: "Jeg helliger mig selv for dem". Han sagde:
"Jeg helliger mig selv", og dermed mente han: "Jeg indvier og frembærer mig selv som et lydefrit offer, en liflig
duft for Gud". For det der ofres på alteret, blev helliggjort
og kaldtes helligt, som Loven siger.
Derfor hengav Kristus sit legeme for at give alle liv, og
ved sit legeme gengav han os livet. Jeg skal forklare
dette, så godt jeg kan: Da Guds livgivende Ord tog bolig
i det menneskelige kød, genskabte han det til det gode,
som var hans eget, nemlig livet. Ved på denne enestående måde at blive ét med vort kød, gjorde han det til
en kilde til liv, ligesom han i sig selv er det. Således giver
Kristi legeme liv til dem, der har del i det. Ved at være
blandt dem, der er dødelige, uddriver hans legeme døden. Hans legeme fjerner forkrænkeligheden ved i sig
selv at frembringe det, der fuldstændigt tilintetgør forkrænkeligheden.
Kommentar til Johannesevangeliet,
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