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Beste vrienden van Radio Maria,
Van 12 tot en met 17 oktober zullen
de voorzitters en de programmadirecteurs van alle Radio Maria’s
ter wereld in Italië samenkomen
voor een driejaarlijks congres.
Ook Radio Maria België zal hieraan
deelnemen. Samen zullen we de
lijnen uittekenen die de komende
jaren belangrijk zullen zijn voor
ons project van evangelisatie zoals
Jezus het ons heeft gevraagd. “Ga
naar de uithoeken van de aarde en
verkondig het Evangelie”. Naast dit
werk zal het tevens een ervaring
zijn van broederlijkheid die eigen
is aan de gehele Kerk. Hetgeen ons
namelijk allemaal één maakt is
dezelfde liefde voor de Heer. Als er
iemand bij zo’n congres centraal
staat, dan is dat Jezus. Ook Maria,
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de allerheiligste Moeder waarvan
onze radio de naam draagt is een
hulp om onze eerste roeping, namelijk de liefde voor Christus, te
kunnen waarmaken. We hopen dat
ook onze luisteraars doordrongen
zijn van het besef dat we er niet
alleen voor staan. De Kerk in ons
land is namelijk een heel klein
deel van een groter geheel dat we
op mystieke wijze het Lichaam van
Christus noemen.
Vele gelovigen kunnen zich gemakkelijk terugvinden in de waarden die men kan vinden in het
Evangelie. Ook de persoon van
Jezus – zeker als mens – krijgt bij
de meesten een groot respect.
Doch, ons geloof reikt nog verder.
Het zou wenselijk zijn moesten wij
in Jezus het mysterie zien van God
die mens wordt, en die zijn leven
geeft voor ieder van ons opdat wij
zouden leven, niet alleen op deze
aarde, maar wel voor de eeuwigheid. Hierover gaat de evangelisatie die wij pogen te ondernemen
in de wetenschap dat Jezus zelf
ons aanstuurt. Toch klinkt er
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De Kerk heeft – weeral zoals haar
hoofd, Jezus – een zichtbare kant,
maar tevens een onzichtbare.
Zoals Jezus als mens zichtbaar is,
zegt ons geloof dat Hij tevens de
onzichtbare God is. Bij Jezus is dit
vrij gemakkelijk te aanvaarden,
omdat we in Hem alleen goedheid, mededogen en liefde zien. Bij
de Kerk daarentegen is het soms
moeilijker omdat we in het zichtbare niet altijd – en dat doorheen
de jaren van haar geschiedenis –
alleen maar mooie deugden kunnen opmerken. De reden hiervoor
is simpel, de Kerk is namelijk opgebouwd door u en mij, door mensen, die doorheen hun zwakheid
en zondigheid niet altijd gelijken
op degene naar wiens beeld wij
zijn geschapen. Dit zou ons niet
moeten beletten om tevens verder
te kijken, namelijk naar de onzichtbare zijde van de Kerk waarin de
scheppende hand van God schuil
gaat. Het is daarom dat we, ondanks het kwade dat we soms
zien, toch nog durven belijden dat

we geloven in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk. De
eenheid zien we met moeite, de
heiligheid is ook niet altijd zo op
te merken, het katholieke (universele) is moeilijk te vatten en het
apostolische (in navolging van de
apostelen die naar de uithoeken
van de aarde gaan om de boodschap van Christus te verspreiden)
accepteren sommigen niet zo gemakkelijk. Het is en blijft een mysterie, waar wij als gelovigen ons in
kunnen verdiepen door in de eerste plaats de Kerk -ondanks alles–
toch lief te hebben, en te bidden
opdat iedereen die behoort tot
dat volk van God, de roeping voelt
naar heiligheid. Deze roeping staat
gelijk aan het meer en meer gelijken op de stichter van dit grote
mysterie: Jezus Christus.

CATECHISMUS

OKTOBER

iedere dag behalve
op zondag kan u
om 9u50, na de
uitzending van
de Eucharistie,
luisteren naar een
andere catechese.
Deze catechese
wordt herhaald op de
volgende dag om 4u05
en de week nadien om
22u35.

Radio Maria is voor dit alles een instrument om ons te helpen de weg
te vinden naar Jezus, die uit liefde
zijn leven voor ons geeft. Blijf ons
daarom ondersteunen door uw gebed, en tevens door uw materiële
hulp. Bid zeker ook voor het congres van de grote familie die Radio
Maria in de wereld is, opdat ze ons
allen mag blijven gericht houden
op onze ware roeping naar heiligheid.

Thema
voor de maand
oktober
De Rozenkrans

door Pater Jan Meeuws

Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria

Oplossing van het
kruiswoordraadsel
van vorige maand
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PROGRAMMA IN DE KIJKER

dan af en toe een “maar”. “Jezus,
ja, maar de Kerk, nee.” Om hierop
te kunnen antwoorden moeten
we soms stilstaan bij hetgeen zelf
een mysterie is, namelijk de Kerk,
niet alleen als gemeenschap tussen broeders en zusters, het volk
van God – wat het zeker ook is –
maar ook als het mystieke lichaam
van Christus die, zoals haar hoofd,
Jezus, dezelfde weg gaat die uiteindelijk uitmondt in de eeuwige
zaligheid.
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Wees blij en juich
CATECHESE VAN PAUS FRANCISCUS

Een overzicht : deel 1

P

aus Franciscus
stelde op 19 maart
jl. een nieuwe apostolische exhortatie
over de roeping tot
heiligheid in de hedendaagse wereld
voor. Sinds juli is ook
de Nederlandstalige
versie beschikbaar.

De paus hoopt dat “deze
pagina’s van nut zullen zijn
opdat heel de Kerk zich
opnieuw toelegt om het
verlangen naar heiligheid
aan te wakkeren”. Vragen we
de heilige Geest bij het lezen
van dit artikel om een vurig
verlangen naar heiligheid
over ons uit te storten tot
meerdere eer en glorie van
God.

Philippe Van der Sande
Het document van paus Franciscus
is geen traktaat over heiligheid met
definities en analyses, noch een bespreking van de verschillende mogelijkheden om te groeien in heiligheid.
“Mijn bescheiden bedoeling is om
de oproep tot heiligheid opnieuw te
laten klinken en ingang te doen vinden in onze tijd, met al zijn risico’s,
uitdagingen en kansen”. “God wil dat
we heiligen zijn en dat we geen genoegen nemen met een kleurloos en
middelmatig bestaan. Vanaf de allereerste bladzijden van de Bijbel horen
we in velerlei toonaarden de oproep
tot heiligheid”.
In het licht van de Meester
De exhortatie is onderverdeeld in vijf
hoofdstukken :
1.
“Om heilig te worden is het
niet nodig bisschop, priester of religieuze te zijn. Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door
liefdevol te leven en een persoonlijk
getuigenis te geven in alles wat we
doen, op de plaats waar we zijn”.
2.
De paus vraagt aandacht voor
twee subtiele vijanden van heiligheid

die ons op een dwaalspoor kunnen
brengen, nl. gnostisisme en pelagianisme. “Het zijn twee dwaalleren van
de vroegste christelijke tijden die nog
verontrustend actueel zijn. In beide
gevallen is er geen interesse voor
Jezus Christus noch voor de anderen”.
3.
De paus stelt ons voor om
naar Jezus te kijken en te luisteren. In
het bijzonder worden de zaligsprekingen onder de loep genomen. “Ze zijn
als het ware de identiteitskaart van
een christen. Als iemand onder ons
zich afvraagt ‘wat moeten we doen
om een goed christen te zijn?’, is het
antwoord eenvoudig. We moeten elk
op onze eigen manier handelen naar
wat Jezus vertelde in de zaligsprekingen. Daarin vinden we het gelaat van
de Meester. Wij zijn geroepen om in
ons dagelijks leven dat gelaat te laten
doorschijnen”.
4.
In het vierde hoofdstuk legt
de paus de nadruk op enkele geestelijke houdingen die volgens hem
noodzakelijk zijn om “de levensstijl
waarin Jezus ons roept te verstaan”.
Hij staat stil bij vijf grote uitingen van
liefde voor God en de naaste die hij
heel belangrijk vindt gezien bepaalde risico’s en beperkingen eigen
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Maria, de heilige onder de heiligen
We zullen in dit en een volgend artikel nader ingaan op de inhoud van
“Gaudete et exultate”. We houden
het bij de woorden van de paus zelf.
De paus is dus zelf aan het woord.
Traditiegetrouw sluit hij zijn exhortatie af met een verwijzing naar onze
hemelse Moeder : “Het zou mij een
genoegen doen als Maria deze overwegingen bekroont, want zij heeft als

Maria is de heilige onder de
heiligen, gezegend boven
alle anderen. Zij leert ons
de weg van heiligheid en zij
vergezelt ons.
geen ander de zaligsprekingen van
Jezus beleefd. Zij verheugde zich in
de tegenwoordigheid van God, zij bewaarde alles in haar hart, zij liet zich
doorboren met een zwaard. Maria is
de heilige onder de heiligen, gezegend boven alle anderen. Zij leert ons
de weg van heiligheid en zij vergezelt
ons. Ze laat ons niet liggen als we vallen en soms draagt ze ons in haar armen zonder ons te veroordelen. Ons
gesprek met haar troost, bevrijdt en
heiligt ons”.
De oproep tot heiligheid
Heiligheid is het mooiste gelaat van
de Kerk. De heiligen die nu al thuis

zijn bij God, blijven met ons in liefde
verbonden. Het proces van een zalig-

Heiligheid is het mooiste
gelaat van de Kerk.
of heiligverklaring erkent de tekenen
van heldhaftigheid in de beoefening
van de deugden, het offer van het leven bij de martelaar en ook bepaalde
gevallen van totale zelfgave ten dienste van anderen, zelfs tot in de dood.
Dit zijn voorbeelden van de navolging
van Christus die de bewondering van
de gelovigen waardig zijn. Maar laten
we niet alleen denken aan hen die al
zalig of heilig verklaard zijn. De heilige Geest verspreidt de heiligheid
overal in Gods heilig en gelovig volk:
bij ouders die hun kinderen met zoveel liefde opvoeden, bij mannen en
vrouwen die hard werken voor het levensonderhoud van hun gezin, bij zieken en oudere religieuzen die blijven
glimlachen. Heel vaak is die heiligheid te vinden “naast onze deur”, bij
onze naaste buren, die in ons midden
wonen en daar Gods aanwezigheid
weerspiegelen. We zouden hen “de
middenklasse van de heiligheid” kunnen noemen.
Het Tweede Vaticaans Concilie stelt
klaar en duidelijk: “Bedeeld met zo
talrijke en zo verscheiden heilsmiddelen, zijn alle christenen, tot welke
levensvorm en -staat zij ook behoren,
elk langs zijn eigen weg, door de Heer
geroepen tot de volmaakte heiligheid, die niets anders is dan de volmaaktheid van de Vader zelf” (Lumen
Gentium, nr. 11).
Elk langs zijn eigen weg
We moeten ons dus niet laten ontmoedigen door modellen van heiligheid die voor ons onbereikbaar lijken.
Het belangrijkste is dat elke gelovige
zijn of haar eigen weg onderscheidt
en het beste van zichzelf, dat wat de
Heer heel persoonlijk in zijn of haar
hart heeft neergelegd, laat zien; in
plaats van hopeloos te zoeken om
iets te imiteren wat niet voor hem of

De Rots in de
branding
Een hedendaagse
getuigenis, in vier
uitzendingen, van
een jonge moslim
over zijn weg naar
Christus!
Het wondere verhaal
van Mamadou Adrien
Sawadogo!
“Mijn bekering is
geen triomf en ook
geen nederlaag,
maar het werk van
God…

PROGRAMMA IN DE KIJKER

Apostolische
exhortatie

aan de hedendaagse cultuur. Het gaat
om geduld en standvastigheid in het
goede, vreugde en zin voor humor,
stoutmoedigheid en vurigheid in de
verkondiging, gemeenschaps- en gebedsleven.
5.
Het leven als christen is een
voortdurende strijd. “Deze strijd is
wondermooi, want telkens opnieuw
kunnen we ons over de overwinning
van de Heer in ons leven verheugen”.
Het is ook een voortdurende strijd tegen de duivel. De paus vraagt ons te
bidden voor de gave van onderscheiding om te herkennen wat van God
komt en wat van de duivel.

Niemand kon immers
mijn islamgeloof doen
wankelen, maar Jezus
besliste anders !....
Ik stond alleen tegenover
mijn familie en mijn
enige innerlijke houvast
was de zekerheid dat ik
Jezus ontmoet had. “
Elke uitzending wordt
aangevuld met een
telefonisch interview
met hem zelf!
+++++
Uitzendingen: Elke
donderdag om 10u30
Herhalingen: zondag om
8u50 en zondag om 20u.
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CATECHESE VAN PAUS FRANCISCUS

Wees niet bang van de heiligheid
Ook jij dient de totaliteit van je leven als een zending
te zien. Probeer dit te doen door in gebed naar God te
luisteren en door de tekenen die Hij je geeft, te her-

Wees niet bang van de heiligheid. Ze
zal niets van jouw energie, vitaliteit of
vreugde afnemen. Integendeel, je zal
die mens worden die de Vader in gedachten had toen Hij jou schiep.
kennen. Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van jou
verwacht, op elk moment van je leven en bij iedere
keuze die je moet maken, om zo het belang ervan voor

je eigen zending te onderscheiden. Laat de Geest toe
om in jou het persoonlijke mysterie dat Jezus Christus
weerspiegelt in onze wereld, vorm te geven.
Wees niet bang van de heiligheid. Ze zal niets van jouw
energie, vitaliteit of vreugde afnemen. Integendeel, je
zal die mens worden die de Vader in gedachten had
toen Hij jou schiep. Je zal trouw zijn aan je diepste wezen. Afhankelijk zijn van Hem bevrijdt ons uit iedere
vorm van verslaving en doet ons onze persoonlijke
waardigheid onderkennen. Naarmate iedere christen
groeit in heiligheid, zal zijn of haar leven vruchtbaarder worden voor de wereld. Wij moeten onze rol van
zout der aarde en licht van de wereld opnemen overal
waar wij ons bevinden. Wees niet bang om een hoger
doel na te streven, om je door God te laten beminnen
en bevrijden. Wees niet bang om je te laten leiden
door de heilige Geest. Heiligheid maakt je niet minder
mens, want het is de ontmoeting tussen jouw zwakheid en de kracht van Gods genade.

zijn, tegen de bekoring om “zich verheven te voelen boven andere gelovigen”
Hedendaags pelagianisme: een wil zonder nederigheid
De macht die de gnostici toekenden aan
het intellect, begonnen de pelagianen
toe te kennen aan de menselijke wil, de
persoonlijke inspanning. Niet meer het
verstand maar de wil neemt de plaats
in van het mysterie en de genade. Men
vergat dat “het niet afhangt van de wil
of de inspanning van de mens, maar van
Gods ontferming” (Rom 9,16) en dat “Hij
ons het eerst heeft liefgehad” (1 Joh 4,19).
Diegenen die zich toevertrouwen aan dit
pelagiaans gedachtengoed vertrouwen
uiteindelijk alleen op hun eigen kracht
en wanen zich superieur tegenover anderen, omdat ze bepaalde normen naleven of omdat ze onwrikbaar trouw zijn
aan een bepaalde katholieke levensstijl.
Ze beseffen niet dat iedereen niet alles
kan en dat in dit leven de menselijke tekorten niet volledig en definitief genezen
worden door de genade. In ieder geval
is het zoals Augustinus het leerde: God
nodigt je uit om te doen wat je kan en
vraagt niet wat je niet kan. Als we onze
concrete en begrensde realiteit niet onder ogen zien, zullen we niet bekwaam
zijn om de reële en mogelijke stappen te
zien die de Heer op ieder ogenblik van
ons vraagt, nadat Hij ons met zijn gaven
toegerust en veroverd heeft.
Deze twee dwalingen nemen verschillende vormen aan volgens het temperament en het karakter van elk van ons.
Daarom spoor ik iedereen aan zich af te
vragen en te onderscheiden voor God
hoe zij zich in zijn of haar leven manifesteren.

Hedendaags gnosticisme: ijdele oppervlakkigheid
Het gnosticisme verheerlijkt ten onrechte de kennis
of een bepaalde ervaring en tegelijkertijd stelt het
dat zijn eigen visie op de werkelijkheid perfect is.
Wanneer mensen op alle vragen een antwoord hebben, is dit een teken dat ze niet op de goede weg zitten. Gnostici denken dat hun uitleg heel het geloof en
het Evangelie verstaanbaar kunnen maken. Zij verabsoluteren hun eigen theorieën en verplichten de an-

Vaak ontstaat er een gevaarlijke verwarring: geloven dat als we iets weten
of logisch kunnen uitleggen, we dan al
heilig, volmaakt en beter zijn dan de
“onwetende massa”.
deren zich aan de door hen gebruikte redeneringen te
onderwerpen. Een geest zonder God en zonder vlees;
veel beweging van de geest aan de oppervlakte, maar
de diepgang van het denken is en blijft onveranderd.
Misschien zijn ze valse profeten die de godsdienst gebruiken voor hun eigen doeleinden, in dienst van hun
eigen psychologische en intellectuele hersenspinsels.
God overstijgt ons oneindig en Hij zit vol verrassingen. We zijn niet degenen die beslissen wanneer en
hoe wij Hem ontmoeten, want het is niet aan ons om
tijd, plaats en omstandigheden van deze ontmoeting
te bepalen. Vaak ontstaat er een gevaarlijke verwarring: geloven dat als we iets weten of logisch kunnen
uitleggen, we dan al heilig, volmaakt en beter zijn dan
de “onwetende massa”. De Heilige Johannes Paulus II
waarschuwde hen die in de Kerk beter opgeleid

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND

7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans.
Het rozenkransgebed heeft een lange geschiedenis. In het christendom
gebruikten de woestijnvaders in de derde eeuw al geknoopte gebedstouwen bij het Jezusgebed. Dat bestaat uit de herhaling van één gebedszin:
Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar (of variaties daarvan).
Het bidden van 150 Onze Vaders (in het Latijn Pater noster) en later

LITURGISCHE KALENDER

haar bedoeld is. We zijn allemaal
geroepen om te getuigen, maar
er zijn vele manieren waarop
we dit kunnen doen. Binnen
deze verschillende vormen
is ook het “vrouwelijk genie”
te zien in vrouwelijke stijlen
van heiligheid, die onmisbaar
zijn om Gods heiligheid in deze
wereld te weerspiegelen. Dit moet ons
stimuleren en bemoedigen om alles te geven en om
in te gaan op het unieke en niet te evenaren plan dat
God voor elk van ons sinds mensenheugenis gewild
heeft: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos
Ik u uit; voordat u geboren werd, bestemde Ik u voor
Mij” (Jer 1,5).
Laat de genade van je doopsel vruchten dragen op de
weg naar heiligheid. Laat je niet ontmoedigen, want
de kracht van de heilige Geest stelt je in staat dit te
verwezenlijken. Heiligheid is tenslotte de vrucht van
de heilige Geest in jouw leven (cfr. Gal 5, 22-23). In de
Kerk, die heilig is en bestaat uit zondaars, zal je alles
vinden wat je nodig hebt om te groeien in heiligheid.
De Heer schonk haar vele gaven: zijn Woord, de sacramenten, heilige plaatsen, levende gemeenschappen,
getuigenissen van heiligen en een veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods liefde.
Iedere christen, iedere heilige dus, is een zending,
een plan van de Vader om op een bepaald moment
in de geschiedenis, een aspect van het Evangelie te
weerspiegelen en gestalte te geven. Deze zending
krijgt haar volle betekenis in Christus en kan alleen
maar vanuit Hem verstaan worden. Ten diepste betekent heiligheid dat wij de mysteries van ons leven in
verbondenheid met Hem beleven.

weesgegroetjes ontstond waarschijnlijk in de abdijen. De vader van het
kloosterleven, Benedictus (480-547), schreef in zijn regel voor dat monniken
wekelijks de 150 psalmen zouden bidden of zingen. Monniken die geen Latijn
kenden, hadden zo een alternatief voor het psalmgebed.
De praktijk om te mediteren over het leven van Jezus tijdens de rozenkrans
wordt toegeschreven aan de kartuizermonnik Dominicus van Pruisen (1382–
1461). Geïnspireerd door een visioen werd de Franse dominicaan Alanus de
Rupe (1428-1478) een vurige verspreider van het rozenkransgebed in de vorm
van 15 tientjes van telkens één Onze Vader en 10 weesgegroeten. Volgens
Alanus werd de rozenkrans aan de Kerk geschonken door de stichter van de
dominicanenorde Sint Dominicus (1170-1221). Die had een begin gemaakt met
deze devotie, maar in de loop van de voorafgaande eeuwen was ze steeds
meer in onbruik geraakt.
In het jaar 1571 werd het Europese christendom bedreigd door een Ottomaanse
invasie. Paus Pius V, zelf ook een dominicaan, riep daarom alle christenen op
om de rozenkrans te bidden. De Heilige Liga behaalde de overwinning in de
Slag bij Lepanto (7 oktober 1571). Daarop stelde paus Pius V het feest in van
Onze-Lieve-Vrouw van Overwinning. In 1573 veranderde paus Gregorius XIII de
naam van de feestdag in Feest van de Heilige Rozenkrans omdat de overwinning bij Lepanto bijzonder te danken was aan het bidden van de rozenkrans.
Paus Leo XIII wijdde twaalf encyclieken aan de rozenkrans, waardoor hij de
toepasselijke naam “rozenkranspaus” kreeg. Hij riep op om in de gezinnen het
rozenkransgebed of rozenhoedje te bidden. Hij breidde ook de viering uit naar
de hele maand oktober, die zo de Rozenkransmaand werd. In 1913 bracht Paus

Volgende maand lezen we opnieuw wat
paus Franciscus ons wil vertellen over
de heiligheid. We kijken dan naar Jezus,
staan stil bij de zaligsprekingen en bij
Mat 25, 31-46 en we leggen met de paus
de nadruk op vijf grote uitingen van liefde tot God en de naaste die niet meer
zo vanzelfsprekend te beleven zijn in de
hedendaagse wereld.
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Pius X de datum naar 7 oktober, als onderdeel van zijn werk om de viering van
de liturgie van de zondagen te herstellen. In 1969 gaf paus Paulus VI het feest
zijn huidige naam: het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans.
Het gebruik om het leven van Jezus en Maria in blijde, droevige en glorievolle geheimen te verdelen, die tijdens het bidden van de rozenkrans overwogen kunnen worden, gaat terug tot de 15de eeuw. Dit is zo gebleven tot
paus Johannes Paulus II van 2002 tot 2003 een Jaar van de Rozenkrans uitriep
vanwege zijn 25-jarig pontificaat. Bij die gelegenheid voegde hij de nieuwe
geheimen van het licht aan de rozenkrans toe.
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Patroonheiligen van de missies: deel 1

THEOLOGIE VAN DE HEILIGEN

Francisco de Yasu y Javier

O

ktober is niet
alleen de
rozenkransmaand.
Tijdens deze maand
wordt er ook speciale
aandacht besteed aan
de missie, de zending
van de Kerk. De Kerk
is missie. Het is haar
reden van bestaan. Ze
is verkondiging.

O

p 14 december
1927 werd de H.
Franciscus Xaverius,
de grote missionaris
van Azië samen met
de H. Theresia van
Lisieux, door paus
Pius XI respectievelijk
uitgeroepen tot
patroon en patrones
van de missies.
Twee modellen
om de missionaire
zending van de Kerk
te beleven: actie en
contemplatie.

Indiase christenen dragen het lichaam van de heilige Xaverius door de stad Goa. (2017)

Joris Abts

Uit het leven
van de heilige Franciscus Xaverius

Het leven van de heilige Franciscus
Xaverius doet sterk denken aan het leven
van de heilige apostel Paulus. Een rusteloos leven van reizen en rondtrekken. Op
aanvraag van de koning van Portugal werd
Franciscus in 1541 naar de nieuwe missiegebieden van Achter-Azië gezonden,
omdat diegene die men wilde sturen ziek
was. Veel tijd om zich te bedenken had hij
niet. De grote zeeschepen, driemasters
met hoge voor- en achtersteven lagen al
klaar. De matrozen en soldaten hadden
zich voorbereid op een lange vermoeiende zeereis. Velen hadden vooraf hun
testament laten maken, want de reis naar
Indië was vol gevaren en misschien keerden ze daarvan wel nooit weer. Franciscus
Xaverius werd missionaris bij toeval. Hij
werd gezonden omdat diegene die geschikter was niet kon. Hij had gelofte van
gehoorzaamheid afgelegd op de dag dat
hij was toegetreden tot het gezelschap
van Jezus. Zijn toetreden was echter niet
vanzelfsprekend geweest. Hij werd op 7
april 1506 geboren op het landgoed Javier
in Navarra in het Baskenland in Noord-

Spanje. Hij studeerde te Parijs met een
glanzende carrière in het vooruitzicht.
Maar een ontmoeting met zijn landgenoot
Iñigo (Ignatius) van Loyola zou van beslissende betekenis worden voor zijn leven.
Deze Ignatius probeerde Franciscus over
te halen tot zijn ideaal om ‘de zielen te
helpen’, mensen in hun geloof en gebed
te begeleiden en gelukkig te maken door
aandacht te besteden aan Gods werk in
iedere persoon. Met grote moeite liet
Franciscus zich hiervoor winnen. Tezamen
met nog acht anderen legden Ignatius en
hij in 1534 de geloften af dat ze hun verdere leven enkel en alleen in dienst van
God zouden stellen. Dat gebeurde in het
kapelletje van Montmartre, dat destijds
even buiten Parijs lag. In 1540 kregen ze
officieel toestemming van paus Paulus
III om een religieuze orde op te richten:
de Sociëteit van Jezus (‘jezuïeten’). Eerst
zouden ze naar het H. Land gaan om
daar in de voetstappen van Jezus te treden. Toen hun plannen werden gedwarsboomd door een oorlog tussen Turkije en
Venetië hadden ze besloten hun diensten
aan te bieden aan de paus in Rome. Ze
stelden zich toen tot doel in de Italiaanse
steden te prediken. Franciscus Xaverius
wijdde zich met hart en ziel aan
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willen brengen hoeveel mensen van de
hemel niet weten en ongelukkig blijven
door hun nalatigheid.” ...
“Zij zouden niet alleen de wetenschappen moeten bestuderen, maar ook voor
ogen moeten houden met welke bedoeling God hun deze talenten heeft
geschonken. Dan zouden zij zich vast
en zeker veel meer toeleggen op hun
gebedsleven; zij zouden God van meer
nabij leren kennen en een plaats geven
in hun leven; zij zouden alle neigingen in
hun leven afwegen en het goede weten
te kiezen, en zij zouden roepen: ‘Heer,
hier ben ik. Wat wilt u dat ik doe? Stuur
mij maar overal naar toe waar u wilt, al
was het naar Indië!’ Met hoeveel meer
vreugde in hun hart zouden zij dan leven...”
“De menigte, van hen die zich waar ik
hier ben tot het geloof in Christus bekeren, is zo groot dat vaak mijn armen moe zijn van het dopen en ik niet
meer kan spreken omdat ik zo vaak de
geloofsbelijdenis heb opgezegd... het
komt voor dat ik op één dag een heel
dorp doop...”
Van de molukken was Franciscus naar
Japan gereisd na een reis vol gevaren:
zware stormen, gespuis, veel zeerovers...
Hij werkt hard en kent geen vrees, hij is
zich ervan bewust dat we niets kunnen
doen zonder de wil van God en dat we
altijd en in elke omstandigheid op Hem
mogen vertrouwen. Nog verder wilde
Franciscus: naar China. Hij was ervan
overtuigd dat alle omringende culturen
het geloof zouden aannemen als China
voor het christendom kon worden gewonnen.
Op een onooglijk eilandje voor de
Chinese kust werd hij ziek en stierf. Zijn
relieken rusten sinds 1554 in Goa (India).
Een deel van zijn rechterarm die meer
dan 30.000 mensen heeft gedoopt werd
in 1615 overgebracht naar de Gesùkerk
te Rome. Franciscus heeft voorgeleefd
wat de zending van de kerk omvat. Zijn
leven toont ons hoe groot de opdracht
is die God ons geeft maar ook hoe groot
de oogst is als we bereid zijn te arbeiden
door ons te laten leiden door zijn wil.

MISSIEFEEST

ACTUEEL

deze taak, maar toen hij begon te oogsten, kreeg hij order alles te verlaten en
zich terug te trekken in verborgenheid
als privé-secretaris van Ignatius. Hij
besteedde daarop zijn beste krachten
aan de taak om in alle bescheidenheid
mee te werken aan de opbouw van de
grote geestelijke orde van de Jezuïeten.
En midden in dit werk kwam de nieuwe
opdracht: Indië.
Franciscus de invaller wordt de grootste
missionaris die de Kerk heeft gekend.
Eerst zette hij vanuit Goa in India koers
naar de oostkust dwars door het vasteland. In het voorbijgaan bezocht hij te
Madras het graf van de apostel Thomas.
Vandaar zette hij koers naar Malakka,
deed de Molukken aan, Ambon waar al
christenen woonden en Ternate, nog
volledig onbekend met de christelijke
godsdienst. Hij deed zelfs Molotai aan,
een eiland dat bekend staat om zijn
koppensnellers. Overal probeerde hij
met behulp van tolken mensen tot het
christelijk geloof te bewegen. Als hij
ook maar enigszins meende dat zij het
doopsel waardig waren, diende hij het
toe. Franciscus was gegrepen door de
persoon van Jezus en de liefde van zijn
Vader. Met zijn vurig Baskisch temperament leefde hij voor het evangelie. Keer
op keer schreef hij naar Europa om hulp,
om nieuwe missionarissen die Christus
in hun hart dragen en die vanuit de
vreugde van het geloof God willen uitdragen over de hele wereld.
Ruim een jaar na zijn aankomst in zijn
missiegebied schreef hij in volkomen
eenzaamheid vanuit een gehucht op
800 kilometer afstand van Goa, waar
zijn missie in India was begonnen:
“Velen worden in deze streken geen
christen omdat er niemand voor hen is
die zich met zo vrome en heilige zaken
bezig houdt. Dikwijls komt bij mij de gedachte op om over te steken en op de
hogescholen van uw landen als een gek
te roepen, vooral op de universiteit van
Parijs en op de Sorbonne, tot diegenen
die meer wetenschap hebben dan bereidwilligheid om er goed gebruik van
te maken. Ik zou hun aan het verstand

Op zaterdag 6 oktober om 17u zenden
we live de Plechtige
Eucharistieviering uit,
opgedragen door Mgr.
Lode Aerts, bisschop van
Brugge, vanuit de SintMartinuskerk te Moorslede.

Dit n.a.v. de 125ste verjaardag van het overlijden van
Pater Constant Lievens
(1856-1893), gewezen missionaris in India en de 25ste
verjaardag van de overbrenging van zijn lichaam
naar India.

In de uitzending van
de Rots in de Branding
van

Donderdag

27

september 2018 om
10u30 is er een interview met pastoor Bart
Geryl, postulator en
pastoor van de federatie Harelbeke.
Hij zal ons vertellen
over de feestelijkheden in Moorslede en
over de stand van het
proces tot zaligverklaring.
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DE WERELD VAN RADIO MARIA

Interview met Thomas Elsen,
voorzitter van Radio Maria

E

ind augustus is
traditioneel de
periode dat we
samenkomen met
de medewerkers
van Radio Maria en
met de vrijwilligers
voor een gezellig
samenzijn. Dit
jaar werd deze
bijeenkomst wat
ruimer opgevat. Na
de inwijding van de
nieuwe extra studio
te Kortemark waren
ook de aanwezige
luisteraars en
sympatisanten
van de radio
welkom voor een
gezamenlijke
maaltijd.
a afloop
van deze
bijeenkomst hadden
we een gesprek
met onze voorzitter
over enkele recente
ontwikkelingen bij
Radio Maria.

N

Redactie
Het schooljaar is opnieuw begonnen, bij Radio Maria is het nieuwe
werkjaar ook van start gegaan met
een vernieuwde programmatie. Hoe
stond Radio Maria er het afgelopen
jaar financieel voor?
Dankzij een grote hoeveelheid gewone giften én aangevuld met enkele
zeer uitzonderlijke giften zijn we er
in 2017 in geslaagd om alle kosten te
betalen en zelfs een deel van de opgebouwde schulden af te lossen. Dit
is heel goed nieuws en we zijn hier
heel dankbaar voor. In 2018 zijn de
gewone giften op hetzelfde peil gebleven. Ook dit is goed nieuws omdat we de invloed van het wegvallen
van de FM-frequenties vooraf moeilijk konden inschatten. Toch blijven we oproepen en hopen dat de
Voorzienigheid ons nog een handje
helpt, want de gewone inkomsten
volstaan niet om alle kosten te dragen. We spenderen dagelijks ongeveer 1800 euro aan kosten voor de
huur van de studio, personeelskosten, contracten met leveranciers, investeringen in technisch materiaal, ...
Dit is een hoog bedrag en we doen er
alles aan om onze kosten onder controle te houden. We blijven rekenen

op het gebed en de giften van onze
trouwe luisteraars om de boodschap
van God te kunnen blijven verkondigen.
Hoe zit het met DAB+ bereik in
Vlaanderen?
Sinds eind Augustus is het zenderpark volledig uitgebouwd en heeft
iedereen in Vlaanderen een goede
ontvangst. Om het onze luisteraars
makkelijk te maken zijn er sinds eind
2017 bijna 2000 DAB-radio’s verzonden vanuit onze studio. Zolang er
vraag naar is, blijven wij deze radio’s
versturen. DAB-radio’s zijn uiteraard
ook verkrijgbaar in een gewone elektronicawinkel.
Hebben we al nieuws rond de FMfrequenties?
Het blijft een spijtige zaak dat we
eind 2017 onze uitzendingen via FM
moesten stopzetten. We hadden
een goed dossier ingediend om FM
te kunnen behouden. Maar ten onrechte hebben we een lagere score
gekregen als een andere kandidaat.
Er zijn verschillende gegronde redenen waarom we hadden moeten
winnen. Om die reden hebben we na
grondig beraad besloten om een
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Een katholieke stem bij u thuis !

De familie Vanermen getuigt over
het bidden van de rozenkrans
in hun gezin.
We zijn een gezin met 6 kinderen tussen 28 en 16 jaar
oud, waarvan er ondertussen 4 op eigen benen staan.
24 jaar geleden (we hadden
toen reeds 3 kinderen) werd
het me met een slag duidelijk dat God bestaat en dat
Hij mij (en alle mensen) diep
bemint. Mijn zus, die veel
voor me gebeden had, heeft
me onmiddellijk attent gemaakt op het belang van de
sacramenten en het gebed. Mijn man en ik hadden het geluk in die periode een zeer genadevolle bedevaart te mogen meemaken, met een gebedsgroep waar het gebed met het hart,
zeker ook het Rozenkransgebed, de mooiheid van het Katholieke geloof en de liefde voor de
Kerk en de paus zeer levend wordt beleefd.
Sindsdien trachten we met vallen en opstaan dichtbij de Heer te blijven. Thuis proberen we
tijd te maken voor het gebed. Toen de kinderen klein waren was het wel gemakkelijker, maar
ook nu de uurroosters en het verschil in vertrek- en terugkomtijden het moeilijk maken,
zoeken we dagelijks een moment om even samen bij de Heer te zijn.
Het wekelijks samen live op Radio Maria bidden van de Rozenkrans om 19u30 is ondertussen een vaste waarde. Het is gebonden aan dag en uur en kan niet worden uitgesteld, wat
een voordeel is! Met degenen die thuis zijn bidden we als gezin. We bidden voor ons gezin,
voor alle gezinnen en voor de dingen die ons bezighouden. Natuurlijk bidden we ook met
de gezinnen onder de luisteraars en met iedereen die wil behoren tot het grote gezin van
Radio Maria. Het is slechts uitzonderlijk dat er iets tussenkomt en we moeten afzeggen. Ik
ben erg blij dat we als gezin samen bidden. Het belang van het gebed met het gezin en de
genaden die het meebrengt kunnen moeilijk worden overschat. Hopelijk kiezen steeds meer
gezinnen ervoor samen te bidden. Niet in elk gezin is het vanzelfsprekend, maar het loont
vervolg p. 14

Helpt u Radio Maria in haar missie het evangelie van Jezus
Christus te verkondigen in heel ons land?
Aarzel niet ons te steunen.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Luister naar
via de digitale radio
via
kanaal 912
of online op
www.radiomaria.be
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06:00
06:30
07:00
07:02
07:30
07:45
08:30
09:00

15:00
16:10
16:30
17:00

Meditatie (Pater Jan Bots)
Lezingendienst
Angelus
Rozenkrans
Muziek (maandag tot vrijdag) - Bijbellezing (zaterdag & zondag)
De ochtend bij Radio Maria (behalve op zaterdag en zondag)
Lauden
H. Mis
op zondag om 10u voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50
Catechismus

09:50

17:30

10:30
Maandag

De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag

Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)

Woensdag

Verhalen van Sint Jozef

Donderdag

De rots in de branding (Jos Decock)

Vrijdag

Herhaling van donderdag 20u

Zaterdag

Het inzicht (Marleen Caers)

11:30
12:00
12:05
12:15
12:40

Dinsdag

1e:
2e:
3e:
4e:

Donderdag

Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)

Vrijdag

Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)

Zaterdag

Herhaling van woensdag

Zondag

Herhaling van dinsdag 18u15

Maandag

Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Dinsdag

Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Woensdag

Nonkel Pater achterna (Jos Decock)

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Het archief (Kevin Colle)
De Kerkvaders (Nele Uyterhoeven)

1e en 3e:
2e en 4e:

Woensdag

De stem uit het Oosten (Pater Paulus Sati)

Donderdag

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Vrijdag

De week van Radio Maria (Nele Uyterhoeven)

Zaterdag

Radio Vaticaan*

Zondag

De week van Radio Maria* (Nele Uyterhoeven)

Angelus

Klassiekuur*
1e en 3e:
2e en 4e:

Het inzicht (Marleen Caers)
Missio werkt (Missio)

Woensdag

De Kerk leeft* (18u30)

Donderdag

Herhaling van maandag 13u

Vrijdag

Klassiekuur*

Zaterdag

Herhaling van dinsdag 13u

Zondag

Herhaling van donderdag 20u

19:30

Nie
programuwe
a’s en
aanpassm
ingen !

Rozenkrans

20:00

14:15

Vrijdag

Radio Vaticaan*

Dinsdag

Biofides (Vincent Kemme)
In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove)
Kerk in nood
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
Kathovisie (Marianne Hubin)
De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag

Maandag

Radio Maria op bezoek (Omer Laermans)
Gebedsgroep Biddende Moeders

Woensdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

18:15

13:00
1e en 3e:
2e en 4e:

Maandag

18:00

Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
Angelus
Middaggebed
Rozenkrans
Het heiligenverhaal van de dag

Maandag

Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
Lezingen uit Lezingendienst
Meditatie* (Pater Jan Bots)
Vespers

21:00
21:30
21:45
22:35
23:30

Om 13u45
Kathovisie (Marianne Hubin)
De wereld van Radio Maria (Nele Uytterhoeven)

Maandag

De rots in de branding*

Dinsdag

De Kerk leeft*

Woensdag

Gebed met Sant’Egidio

Donderdag
1e en 3e:
2e en 4e:

Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden)
Rijkdom van het geloof (Diane Kets)
vanaf november

Vrijdag

Radio Maria telefoneert* (Nele Uytterhoeven)

Zaterdag

Herhaling van woensdag 17u30

Zondag

Klassiekuur*

(Behalve op zondag)
Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door ‘Het Woord Spreekt’ *
Completen
Heiligen getuigen
Catechismus* (Maandag tot zaterdag)
Zondag: herhaling van donderdag 14u15
Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u ’s morgens hebben er herhalingen
van de verschillende programma’s plaats.
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* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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Trouwens, Onze Lieve Vrouw vraagt het gebed! Kijk maar wat ze in
Banneux, in Beauraing en overal zegt: bid, bid, bid! We moeten niet
bang zijn om op deze uitnodiging te antwoorden met het eenvoudige gebed van de Rozenkrans. Soms vraagt het een beetje innerlijke overwinning, maar hoe meer men bidt, hoe meer men ervaart
dat men het gebed nodig heeft en dat het onszelf verandert. Het is
nuttig, want ook rondom ons heeft men God en Zijn genade zozeer
nodig!
Toen Radio Maria in België kwam, bracht ik er toevallig een bezoek
en werd uitgenodigd mee de Rozenkrans te bidden, wat onmiddellijk
voelde als thuiskomen. Ook anderen van onze gebedsgroep vonden
de weg naar Radio Maria. We bidden o.a. regelmatig mee het middaggebed en de Rozenkrans en dragen naargelang wat er van pas komt
een steentje bij. We zijn heel blij een beetje te mogen meestappen
in een project dat zo duidelijk van Onze Lieve Vrouw is.
Ik ben erg gelukkig dat Radio Maria er is en een mooie plaats geeft
aan het gebed. Wat een zegen voor elk van ons en voor ons land!
Radio Maria staat bij ons thuis zowat de hele dag op. Altijd is er wel
iets moois te horen over de geloofswaarheden of over andere onderwerpen. En zoveel vreugdevolle muziek, gepast voor jong en oud,
maakt het helemaal af!

rechtszaak te beginnen om deze
fouten aan te tonen, recht te zetten
en verder te gaan met het uitzenden via FM. Deze rechtszaak loopt al
sinds eind 2017. We vermoeden dat
we rond het einde van het jaar een
uitspraak kunnen verwachten. We
rekenen op jullie gebed en houden
jullie zeker op de hoogte.

LUISTERAARS
AAN HET WOORD
Geachte,
Mijn medezuster zr. Benigna
is op haar 99ste overleden.
Ze leefde al 8 jaar op haar
kamertje en was er, ondanks
haar vele medische problemen,
heel gelukkig. Als je je lot kunt
aanvaarden dan ben je een
gelukkig mens, zei ze altijd.
Ze was vele jaren een trouwe
luisteraar van Radio Maria.
Ze wist heel goed welke
gebedstijden ze wilde volgen en
had er ook veel voldoening van.
Enkele weken voor haar
sterven vroeg ze ons of we haar
persoonlijk zakgeld, dat ze
bijeen gespaard had, na haar
dood aan Radio Maria wilden
geven. (...)
Mogen we vragen haar te
gedenken. We hopen dat u nog
lang via Radio Maria mensen
mag bemoedigen en geestelijk
steunen.

Kan Radio Maria deze extra kosten
dragen?
Zowel een rechtszaak als de uitbouw van een FM-zenderpark kosten veel geld. We hebben helemaal
geen overschot aan fondsen maar
toch denk ik dat het heel belangrijk is om te vertrouwen op de
Voorzienigheid bij deze grote investeringen, omdat ze ons rechtstreeks
helpen bij de Evangelische missie
van onze radio. Ik weet dat trouwe
luisteraars zeker de moeite hebben genomen om een DAB-radio
aan te schaffen, maar door de FMafschaffing bereiken we een aantal
belangrijke doelgroepen niet meer.
Dat zijn enerzijds de luisteraars in
de auto met enkel een FM-radio en
anderzijds de sporadische luisteraars die tijdens sommige momenten in hun leven nood hebben aan
de boodschap van Geloof, Hoop en
Liefde die onze radio wil verspreiden. Ook voor hen willen we zo
makkelijk mogelijk beluisterbaar
zijn. We zijn ervan overtuigd dat
met behulp van onze radio mensen op een laagdrempelige manier
een eerste stap kunnen zetten om
dichter bij God te komen. Ze kunnen
dan in de anonimiteit van een auto
of huiskamer naar onze boodschap
luisteren en zo dichter tot God komen.
We rekenen op het gebed en de
giften van onze luisteraars om in
de toekomst volop verder te gaan
met zowel DAB+ als FM zodat we iedereen kunnen bereiken met Gods
woord.

Een zuster uit Lennik
--Graag wou ik u speciaal
bedanken voor uw
uitzendingen van Klassiekuur:
echte pareltjes zijn het...
het geeft me ook een echt
familiegevoel. Omwille van
een chronische ziekte heb ik
veel beperkingen. Klassiekuur
bezorgt me zoveel mooie
momenten...
Griet

Dagelijkse Eucharistieviering om 09:00 (zondag om 10:00)
Angelus
07:00
12:00
18:00
24:00

Getijdengebed
06:30
08:30
12:05
17:00
21:30

Rozenkrans

Lezingendienst
Lauden
Middaggebed
Vespers
Dagsluiting

07:05
12:15
19:30
23:30

Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’
om 15:00 uur

Zijn er speciale plannen voor het
werkjaar 2018-2019?
Ik hoop dat één van de projecten
een uitbouw van het FM-zenderpark
zal worden. Daarnaast zijn we bezig met een nieuwe website die
overzichtelijker en toegankelijker
zal zijn voor onze luisteraars. Deze
nieuwe website zal enkele nieuwe
functies aanbieden en zal ook makkelijk raadpleegbaar zijn op zowel
een PC, tablet als smartphone.
In oktober organiseert Wereld
Familie van Radio Maria een internationale
bijeenkomst
in
Collevalenza - Italië? Wat wordt er
besproken? Gaat onze Radio Maria
ook deelnemen? Hoe is de relatie
met de Wereld Familie en andere
radio’s in de wereld?
Gedurende 5 dagen worden de
voorzitter en priester-directeur van
elke radio uitgenodigd om deel te
nemen aan een programma met
plaats voor gebed en bezinning. We
gaan bespreken hoe we op verschillende manieren meer mensen kunnen bereiken en een betere radio
kunnen zijn voor onze luisteraars.
Uiteraard gaan wij – vanuit België
- ook aanwezig zijn. Samen met Pr.
Karlo zal ik deelnemen en onze radio vertegenwoordigen in Italië. We
hebben een goede relatie met de
Wereld Familie. Dit is in het voorjaar van 2018 tot uiting gekomen
toen België gekozen werd om de
Europese bijeenkomst te organiseren. Ook de hulp die de luisteraars
vanuit Vlaanderen hebben geleverd
voor de opstart van een Radio Maria
in Erbil – Irak en een Radio Maria in
Andhra Pradesh – India wordt met
veel dankbaarheid aanvaard.

HET INZICHT

Methodescholen en Rudolf
Steiner

PROGRAMMA IN DE KIJKER

(vervolg van p. 11)
altijd de moeite het te verlangen, het aan de Heer te vragen en bij
een goede gelegenheid eens iets concreets voor te stellen.Alleszins
kan ieder zelf kiezen voor het gebed. Het gebed is noodzakelijk. Door
het gebed wordt je hart afgestemd op de golflengte van de Heer.
Binnen het dagelijks gebed neemt de Rozenkrans een onvervangbare plaats in. De Rozenkrans is in al zijn eenvoud zeer rijk. We overdenken het leven van Jezus, van bij het ‘Ja’ van Maria, tot Jezus’ dood
en verrijzenis en de kroning van Maria. We bidden het ‘Onze Vader’
dat Jezus ons leerde en herhalen de woorden die Elisabeth, vervuld
van de Heilige Geest, tot Maria sprak. Kan er iemand twijfelen aan de
genade die dit gebed meebrengt?

Methodescholen zijn in op-

mars. In 2015 volgden ruim
27 000 leerlingen les in een

methodeschool. Trouwens ie-

dereen die wil, kan een eigen
school starten. En dat gebeurt

inderdaad meer en meer. Eén
van de bekendste methodescholen zijn de Steiner scholen, geïnspireerd door de

Oostenrijker Rudolf Steiner. Wie
was die man? Waar staat antroposofie voor, de filosofie en wetenschap die aan de basis liggen van
Steiner scholen wereldwijd? Wat
moeten wij als katholieken weten
om voor onze kinderen een verstandige en juiste keuze te maken?
Het programma ‘Het Inzicht’ kan
u beluisteren iedere 1ste en 3de
dinsdag van de maand om 18u15
en tijdens de herhaling op de zondag nadien om 13u.
Een extra uitzending kan u beluisteren op zaterdag om 10u30.

Bedankt voor jullie vertrouwen!
Thomas Elsen
Voorzitter van Radio Maria
Email : thomas.elsen@radiomaria.be

14

15

Patroonheiligen van de missies: deel 2

THEOLOGIE VAN DE HEILIGEN

Thérèse de Lisieux

O

ktober is niet
alleen de
rozenkransmaand.
Tijdens deze maand
wordt er ook speciale
aandacht besteed aan
de missie, de zending
van de Kerk. De Kerk
is missie. Het is haar
reden van bestaan. Ze
is verkondiging.

O

p 14 december
1927 werd de H.
Franciscus Xaverius,
de grote missionaris
van Azië samen met
de H. Theresia van
Lisieux, door paus
Pius XI respectievelijk
uitgeroepen tot
patroon en patrones
van de missies.
Twee modellen
om de missionaire
zending van de kerk
te beleven: actie en
contemplatie.

Joris Abts
Uit het leven van de heilige Theresia van
Lisieux
Als men het levensverhaal van de heilige
Franciscus Xaverius leest en de grote daden ziet die God door deze heilige heeft
verricht kan men ontmoedigd raken omwille van de eigen zwakheid. Het gevaar
bestaat dan dat men het verlangen om
heilig te leven opgeeft. “Als ik me met
de heiligen vergeleek, moest ik jammer
genoeg ook altijd vaststellen dat zij en
ik net zoveel verschillen als een berg
waarvan de top tot in de hemelen reikt
en een zandkorreltje dat door voorbijgangers niet opgemerkt wordt en onder
hun voeten platgetrapt wordt”, schrijft de
Franse kloosterzuster, de heilige Theresia
aan haar overste Maria van Gonzaga.
(MC, 2v°-3v°) “In plaats van mijn moed te
verliezen, zei ik tegen mezelf: de goede
God zou geen verlangens ingeven die
niet in vervulling kunnen gaan. Ik kan
dus ondanks mijn kleinheid streven naar
heiligheid. Het is onmogelijk groter te
worden; ik moet mezelf accepteren zoals ik ben met al mijn onvolmaaktheden,
maar ik wil een manier zoeken om naar
de hemel te kunnen gaan via een mooi

recht en kort weggetje, een hele nieuwe
kleine weg.” Als Theresia van Lisieux, die
de kleine Theresia wordt genoemd om
haar te onderscheiden van de grote mystica en ordestichteres Theresia van Avila,
door de Kerk heilig is verklaard dan is
dat omwille van haar ontdekking van een
nieuwe kleine weg waardoor grote heiligheid toegankelijk wordt voor kleine en
zwakke mensen. Als ze door paus Pius XI
samen met de heilige Franciscus Xaverius
als patroon van de missie aan de Kerk
is gegeven is dit omdat ze zelf op haar
sterfbed heeft gezegd dat ze haar hemel
wou doorbrengen met goed te doen op
aarde. “Ik voel dat mijn zending gaat beginnen, mijn zending om aan te zetten
om de Goede God lief te hebben zoals ik
Hem liefheb, om mijn kleine weg te tonen aan de zielen. Als de Goede God mijn
verlangens verhoort, zal ik tot het einde
van de wereld mijn hemel doorbrengen
op aarde. Ja, ik wil mijn hemel doorbrengen met goed te doen op aarde.” (DE, CJ,
17/07/97)
De kleine weg van Theresia, die als kloosternaam ‘Theresia van het kind Jezus’
had gekozen, wordt ook wel de weg van
de geestelijke kindsheid genoemd. Het
is een kleine rechtstreekse weg om verenigd te leven met God.
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De kleine weg leert ons de realiteit van
onze kleinheid en zwakheid te erkennen zonder onze roeping om in volledige gemeenschap met God te leven op
te geven. We mogen durven geloven in
die oneindige Liefde waar ons hart naar
verlangt. We hoeven niet te wanhopen
ook als we onze eigen onmacht voelen.
Vanuit dit besef leert Theresia om te
vertrouwen op God, gedreven door
een oneindig en onbevreesd verlangen
waarvan God zelf de bron is, zonder ons
te laten ontmoedigen.
En ook om vol te houden om telkens
weer kleine stapjes te zetten om ons leven te ordenen en in overeenstemming
te brengen met het verlangen naar volledige gemeenschap met God. Wij weten dat enkel God de gemeenschap met
Hem tot stand kan brengen in ons. Toch
moeten we ook actief hier aan meewerken door onze vrijheid te richten op
deze weg.
Wanneer we in alle eerlijkheid zoeken
om antwoord te geven aan Gods liefde, wanneer we ons vertrouwen in zijn
oneindige liefde telkens opnieuw vernieuwen, mogen we het uiteindelijke resultaat van onze inspanningen aan Hem
toevertrouwen: Hij is met ons op deze
weg en Hij sluit zich bij ons aan daar

waar we ons bevinden. Onze vreugde
bestaat hierin dat we het leven dat hij
ons zomaar voor niets geeft, mogen
ontvangen. Ons antwoord hierop is dat
we onszelf altijd opnieuw aanbieden
als een offerande aan de Barmhartige
Liefde.
Het was op 9 juni 1895, twee jaar
voor haar dood, dat Theresia zichzelf aanbood als brandoffer aan Gods
Barmhartige Liefde. In de tekst van haar
offerande schrijft ze : “Op de avond van
dit leven zal ik met lege handen voor
U verschijnen. (...) Ik wil me met uw eigen rechtvaardigheid bekleden en van
uw Liefde verkrijgen Uzelf voor eeuwig
te bezitten. Ik wil geen andere troon
en geen andere kroon dan U, mijn welbeminde!” Theresia had in haar leven
grote verlangens gekoesterd. “Je bruid
zijn, Jezus, karmelietes zijn, door mijn
vereniging met u, de moeder van de
zielen zijn...” Toch voelde ze nog andere
roepingen: de roeping tot strijder, priester, apostel, leraar en martelaar. “De
hele wereld zou ik willen doorkruisen,
je naam verkondigen en in ongelovige
grond je glorierijke kruis willen planten. (...) En Ik zou niet alleen voor een
bepaalde tijd missionaris willen zijn,
maar vanaf de schepping der wereld
tot aan de voleinding der tijden.” In de
tekst van de H. Paulus over de liefde
(1Kor. 12-13) ontdekt ze hoe God ook
deze kinderlijke verlangens wil vervullen. Vol vreugde roept ze uit: “Eindelijk
heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de Liefde! (...) In het hart van
de Kerk, mijn Moeder, zal ik de Liefde
zijn en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn
droom in vervulling gaan.” (MsB, 3v°)
Door haar in 1997, 100 jaar na haar dood
uit te roepen tot kerklerares heeft paus
Johannes Paulus II nogmaals benadrukt
hoe betrouwbaar de kleine weg van de
kleine Theresia is voor de hele Kerk.
Heilige Theresia, gij die beloofd hebt
uw hemel door te brengen met het goede te doen op aarde, bid voor ons.

HH. Louis en Zélie Martin
Op 18 oktober 2015 werden de ouders van de H.
Theresia van Lisieux heilig
verklaard. Het is het eerste
echtpaar in de geschiedenis van de Kerk dat samen
werd heilig verklaard.
Het heilig echtpaar Louis
Martin en Marie-Azélie
Guérin beleefden de christelijke dienstbaarheid in
hun gezin door dag in dag
uit te zorgen voor een klimaat van geloof en liefde. Het
was de ideale voedingsboden
voor de roeping van hun dochters. Ze hadden samen 9 kinderen, waarvan er slechts vijf
de kindertijd overleefden. Alle
vijf dochters zijn kloosterzuster geworden, vier van hen zijn
ingetreden bij de karmelietessen te Lisieux. De jongste dochter Thérèse werd in 1925 heilig
verklaard. Een andere dochter
Léonie heeft de kleine weg van
haar jongste zus beleefd in het
klooster van de Visistatie te
Caën. Haar zaligverklaringsproces werd in 2015 geopend.

MISSIE EN GEZIN

In onze moderne gebouwen is het niet
meer nodig de trappen op te lopen omdat we gebruik kunnen maken van de
lift. Deze moderne heilige ging op zoek
naar een lift die hen die te klein zijn om
de zware trap van de volmaaktheid op
te lopen tot bij Jezus kan brengen. Ze
vond die in de Heilige Schrift: “Als iemand heel klein is, laat hem dan bij mij
komen” (Spr. 9,4) ; “Zoals een moeder
haar kind koestert, zo zal ik u troosten.
Ik zal u aan mijn boezem dragen en u
wiegen op mijn schoot!” (Js 66,13;12“De
lift die me tot de hemel moet brengen,
dat zijn uw armen, Jezus! Ik moet daarvoor niet groter worden; ik moet juist
klein blijven en steeds kleiner worden”.
(MC, 2v°-3v°)

OPROEP
Wenst u ook een extra
stimulans om vol te houden
om regelmatig met uw gezin
de rozenkrans te bidden?
Bid samen met je familie de
rozenkrans op Radio Maria.
Neem vrijblijvend contact op:
016 41 47 47
of stuur een mail naar:
info@radiomaria.be

INWIJDING
NIEUWE
EXTRA STUDIO
TE KORTEMARK

MISSIEMAAND

om te verkondigen

I

n onze Kerk is
oktober niet enkel
de maand van de
rozenkrans. Het is
ook missiemaand,
waarin de
verbondenheid
binnen de
wereldkerk extra
aandacht krijgt.
Wat betekent dat
precies? En wat
is de missie van
onze Kerk, van elke
gelovige? Deze
onderwerpen zijn
de hoofdtaak van
Missio.

Catherine De Ryck
Missio is een internationale kerkelijke organisatie. Missio geniet
een pauselijk statuut, vandaar
de volledige internationale naam
“Pauselijke Missiewerken”. Drie
verschillende missionaire initiatieven worden door deze benaming
gebundeld. Niet onbelangrijk is dat
er onder de stichters twee vrouwen zijn: Pauline Jaricot en Jeanne
Bigard. Ook twee mannen liggen in
de negentiende eeuw mee aan de
basis van wat in 1922 de Pauselijke
Missiewerken worden: Charles de
Forbin Janson en Paolo Manna. Tot
op vandaag vind je de drie verschillende initiatieven terug in de projecten die Missio steunt: steun aan
priesters (in opleiding), kerkopbouw
en kinderprojecten. We komen er later graag op terug. Vandaag is Missio
in zo’n 140 landen actief, zowat
overal waar een aanzienlijk deel van
de bevolking katholiek is. In al deze
landen zet Missio zich in voor ontmoeting, dialoog en solidariteit. Dat
zijn dan ook onze drie sleutelwoorden. Missio gelooft erin dat we enkel

zo, efficiënt het geloof kunnen verkondigen, verspreiden en beleven.
Doopsel
Deze sleutelwoorden zijn het hart
van de evangelische missie van
onze kerkgemeenschap. Die bestaat
er immers in de Blijde Boodschap te
verkondigen, het geloof aan anderen te leren kennen en te getuigen
van Gods liefde voor elk mens. Als
je “missie” op die manier verstaat,
begrijp je dat het helemaal geen
zaak van experts is. Al 99 jaar geleden wees paus Benedictus XV erop
dat elke gedoopte meewerkt aan
de missie van de Kerk: de liefde, de
genade die je ontving bij het doopsel moet je op jouw beurt doorgeven. In 2019 vieren we de 100-jarige
verjaardag van Maximum Illud, de
apostolische brief waarin hij dit uitwerkt, met een bijzondere missiemaand. Maar ook vandaag staat die
boodschap natuurlijk al centraal en
richt Missio zich tot elke gedoopte.
Iedereen kan een steentje bijdragen, elk op zijn of haar eigen manier.
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Woord en daad
Missio nodigt iedereen uit anderen
te ontmoeten. Niet enkel mensen
dichtbij, maar ook veraf. Niet enkel wie we al kennen, maar ook wie
vreemd is voor ons. We pleiten niet
voor een oppervlakkige ontmoeting,
maar vragen om echt de tijd te nemen voor elkaar. Om elkaar te leren
kennen, verschillen en gelijkenissen
te zoeken. Elkaar te aanvaarden en
van elkaar te leren. Dat is pas mogelijk door in dialoog te gaan, als gelijkwaardige partners. Zo groeit hoop
en kunnen we plannen smeden om
samen iets te doen: de handen in elkaar slaan om de Blijde Boodschap
in woord en daad te verkondigen.
En dat brengt ons bij solidariteit. Er
zijn immers middelen nodig om die
Boodschap te verkondigen. Niet elke
kerkgemeenschap heeft die in gelijke mate en die scheve situatie trekt
Missio recht. Elke kerkgemeenschap
draagt bij aan het solidariteitsfonds
van Missio én elke kerkgemeenschap kan de nodige steun ontvangen. Door mensen uit verschillende
kerkgemeenschappen te ontmoeten
en met hen in dialoog te gaan, leren
we de noden kennen en kunnen we
een duwtje in de rug geven.
Zichtbaar verbonden
De solidariteit van Missio is tweevoudig. Enerzijds is er spirituele solidariteit. We maken verbondenheid
zichtbaar. Besef jij dat miljoenen
christenen op zondag precies hetzelfde evangelie lezen of beluisteren? Sta je er tijdens de eucharistie
bij stil dat op dat moment honderden andere kerkgemeenschappen rond Gods tafel samenkomen?
Missio wil mensen bewust maken
van die verbondenheid. Het doet
deugd te weten dat je niet alleen
staat met je geloof. Eens te meer
nu geloof in onze maatschappij
meer naar de privésfeer verdwijnt.
Daarnaast kunnen we zoveel van
elkaar leren. In dialoog leer je je

eigen geloof beter kennen. En we
laten ons inspireren door goede
ideeën en praktijken van anderen.
Solidariteit is zo een wisselwerking.
Daarnaast is er natuurlijk materiële
solidariteit. Niet elke kerkgemeenschap heeft evenveel financiële
middelen. Terwijl we zeer goed weten dat er best wat geld nodig is om
een kerkgemeenschap draaiende te
houden én het als Kerk op te nemen
voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Daarom kunnen lokale
kerkgemeenschappen steun vragen
voor concrete projecten.
Klooster in Ivoorkust
Missio steunt pastorale projecten
van lokale kerkgemeenschappen. De
gemeenschap ter plekke is verantwoordelijk. Zij beheert het project,
weet wat de noden en prioriteiten
zijn. Onze projecten zijn erg divers.
Ten eerste helpt Missio de Blijde
Boodschap te verspreiden en het
geloof te beleven. Denk aan de bouw
van een kerk, zodat mensen samen
kunnen vieren. Of de aankoop van
bijbels, zodat een catechist vormelingen kan vertellen over de Blijde
Boodschap. Een bijzonder voorbeeld vinden we nu in Ivoorkust: de
Benedictinessen van Bouaké roepen
daar de hulp van Missio in om hun
klooster herop te bouwen. De muren van het klooster werden vernield door vuurgevechten tijdens de
recente burgeroorlogen en andere
sociaal-politieke conflicten. Wat later rukte een storm het dak van de
kapel en de sacristie. Het gevolg is
niet enkel dat de zusters geen veilig onderkomen meer hebben, maar
ook dat zij geen veilige haven meer
kunnen zijn voor mensen in nood.
Nu het binnen regent in de kerk,
valt ook de geloofsgemeenschap uit
elkaar. Missio wil graag helpen om
het klooster herop te bouwen, zodat de zusters hun pastorale taken
opnieuw ten volle kunnen uitvoeren
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Gezonden

Hoe Missio meewerkt
aan de opbouw van
de Kerk en hoe die
wereldkerk evolueert,
hoor je maandelijks
op Radio Maria! Elke
tweede dinsdag van
de maand om 18u15
verzorgt Missio er het
programma
Missio
Werkt. Elke aflevering
gaan we dieper in op
een actie van Missio
of een lokale kerkgemeenschap ergens ter
wereld. Centrale gasten
met kennis van zaken
brengen je heel wat nieuws.
Bouw mee aan Gods Rijk

Neem kerkgemeenschappen wereldwijd op in je
gebed. Bid voor de wereldkerk, voor vrede en verzoening. En steun de talrijke
lokale projecten, die Gods
liefde tastbaar maken en zo
zijn Blijde Boodschap verkondigen in woord en daad.
Steun hen via Missio met
een gift op www.missio.be.
Meer weten over Missio,
onze projecten, onze oktobercampagne?
• Bezoek de website:
www.missio.be
• Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief (via www.
missio.be of nieuwsbrief@
missio.be)
• Schrijf je in voor ons gratis
driemaandelijks tijdschrift
Suara (via www.missio.be,
suara@missio.be, 02 679 06
42 of Vorstlaan 199 – 1160
Brussel)
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Kerkelijke verantwoordelijken
Ten tweede steunt Missio de vorming van kerkelijke verantwoordelijken: priesters, religieuzen, catechisten. Het is belangrijk dat
zij de nodige bagage hebben om
te vertellen over het geloof en
anderen te helpen hun geloof te verdiepen. Enerzijds
bestaat deze actie uit de
steun aan priesters in opleiding en seminaries. In
landen waar een groot
deel van de bevolking
straatarm is, spreekt het
voor zich dat ook heel wat
priesterkandidaten het niet
breed hebben. Een jarenlange priesteropleiding is dan
geen mogelijkheid, terwijl ze niets
liever willen dan antwoorden op de
roeping die ze van God ontvingen. Onze Kerk
heeft priesters nodig en enkel goed opgeleide mensen kunnen de liturgische en pastorale taken goed
invullen. Daarom vindt Missio de steun aan priesterkandidaten én permanente vorming van priesters en pastorale verantwoordelijken belangrijk.
Anderzijds krijgen ook seminaries op zich onze steun.
Bijvoorbeeld door een deel van het loon van docenten te voorzien, want in veel landen in Azië of Afrika
krijgen priesters geen loon van de overheid, ook niet
wanneer zij lesgeven aan het seminarie. Lokale parochies of bisdommen hebben niet altijd genoeg om
hun priesters te ondersteunen. Seminaries in Afrika
helpen we ook met ICT-materiaal. Met degelijke computers en een internetverbinding kan de meest recente informatie het seminarie binnenstromen. Een
wereld van verschil met bibliotheken die al gauw 10
tot 20 jaar oud zijn en dus niet meekunnen met de
laatste wetenschappelijke studies en evoluties.
Kinderen
Ten derde hebben we bijzondere aandacht voor projecten voor kinderen. Zij zijn immers de toekomst en
bovendien een erg kwetsbare groep. Daarom steunt
Missio scholen, weeshuizen, opvang voor straatkinderen … De liefdevolle aandacht en zorg van de
kerkgemeenschap is voor hen van groot belang. Zo
krijgen ze weer eigenwaarde, voelen ze dat ze bemind zijn. Door God, door ons, door de hele Kerk.

Opnieuw biedt de Kerk van Ivoorkust een bijzonder
voorbeeld. Lokale parochies gaan er op zoek naar
manieren om zelf geld te genereren. In Adzopé, in
het zuidoosten van Ivoorkust, startten parochies
daarom met een kippenkwekerij. Zo kunnen ze ten
eerste zelf op eigen benen staan en arme
gezinnen ondersteunen. Maar ten
tweede kunnen ze kinderen ook
de bijzondere ervaring bieden
om deel te nemen aan diocesane geloofsactiviteiten
met leeftijdsgenoten. We
weten allemaal hoe belangrijk het voor hen is
het geloof te delen met
leeftijdsgenoten en een
geloofsgesprek op hun
eigen niveau te voeren.
Oktobercampagne
Het is niet toevallig dat we nu
voorbeelden uit Ivoorkust aanhalen. Dit land staat immers centraal in
onze oktobercampagne van dit jaar. Elk jaar
grijpen we de missiemaand aan om verbondenheid
binnen de wereldkerk extra in de verf te zetten en
aan te moedigen. Dat komt tot een hoogtepunt op
Missiezondag, dit jaar op 21 oktober. In de hele Kerk,
overal ter wereld, staat men dan stil bij onze missie
als Kerk en gelovigen en de solidariteit die daaruit
voortkomt. De collecte van elke kerkdienst, in elk
land, komt in het internationale fonds van Missio terecht en gaat naar projecten van lokale kerkgemeenschappen.

In onze Belgische oktobercampagne staat de
Kerk van Ivoorkust centraal, die elke dag werkt
aan vrede in het land. Dat is nodig, na twee burger-

oorlogen. Ook vandaag escaleren conflicten makkelijk. Bovendien heeft de Kerk van Ivoorkust begrepen
dat jongeren heel wat te bieden hebben. Jongeren
worden actief betrokken bij de kerkgemeenschap,
omdat zij bepaalde dingen in vraag durven stellen
en alternatieven aanbieden. Hun vaardigheden met
bijvoorbeeld sociale media zijn natuurlijk handig
meegenomen. Dat is tegelijk de oproep die Missio
in België wil lanceren: ga in gesprek met jongeren,
sla de handen in elkaar. We moeten niet mokken dat
jongeren niet meer naar de kerk komen. Want dat
doen ze wél, misschien gewoon niet op de manier
die wij verwachten. We moeten op zoek gaan naar
manieren op nieuwe initiatieven een kans te geven,
zonder de oude tradities overboord te gooien. Op
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zoek gaan naar nieuwe manieren
om onze verhalen, tradities, waarden – kortom, de schat van ons geloof – over te brengen. Radio Maria
is daar een mooi voorbeeld van,
met een mengeling aan programma’s, onderwerpen en stemmen. Is
dat geen mooie weerspiegeling van
onze maatschappij en kerkgemeenschap?
Missio werkt het hele jaar
Natuurlijk werkt Missio ook buiten
oktober. Het hele jaar lang maken
wij mensen bewust van hun zending, hun missie, als gedoopte; en
vragen wij hen waar mogelijk financieel bij te dragen aan de universele missie van onze Kerk. Op
bepaalde momenten van het jaar
organiseren we bijzondere acties.
Twee daarvan situeren zich in januari, meer bepaald rond het Feest
van de Openbaring. Op de eerste
zondag van het jaar coördineert
Missio de Afrikadag, een conventie
tussen onze Belgische bisschoppen en de bisschoppenconferenties van Burundi, de Democratische
Republiek Congo en Rwanda. Zij
krijgen financiële steun voor hun
pastoraal beleid. De tweede januari-actie, het Sterzingen, richt zich op
kinderen en jongeren. Die kruipen
dan in de huid van de Drie Wijzen:
een vrolijke groep die verkondigt
dat Jezus is geboren tot heil van ons
allen! Ze trekken daarvoor van huis
tot huis. Wie wil, stopt hen geld toe,
dat de kinderen schenken aan de
kinderprojecten van Missio. Onze
andere acties, evenementen en oproepen hebben misschien geen vast
moment, maar zijn zeker niet minder waardevol. Allemaal helpen ze
immers bouwen aan de wereldkerk
én een rechtvaardige wereld, steeds
meer gelijkend op de wereld die
God voor ogen heeft. Het is een eer
daaraan te mogen meebouwen en
dat mogen we allemaal.

HORIZONTAAL
2. gebed tot de H. Maagd Maria 11. klein hert 12. vloeibaar
gesteente dat uit een vulkaan stroomt 13. hesp 14. het verbreiden van het christelijke geloof 17. niet droog 18. pels van
de stinkmarter 19. Te koop (afk.) 20. opnieuw (muziekterm)
21. isolatieschuim - polyurethaan (afk.) 22. strook langs
de zee 23. tiende maand 27. kelner 28. wees gegroet in het
latijn 29. lage vrouwenstem 31. dier met kieuwen - christelijk
symbool 32. international bankaccountnumber 33. zending
34. Denemarken (afk.) 35. ora (latijn) 36. gulden (afk.) 40. wat
je niet mag verklappen 41. binnen 42. electriciteitsdraad 44.
Audio Frequency (Afk.) 45. pepermuntmerk 46. eerste noot
van de toonladder 47. gedachte 48. mondiaal 49. zuiver
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KRUISWOORDRAADSEL

en de geloofsgemeenschap weer samen eucharistie kan vieren.
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VERTICAAL
1. oud Hollands muntje 2. huidknobbeltje 3. onbepaald lidwoord
4. Europese Economische Gemeenschap 5. Bijbelse priester, opvoeder van Samuel 6. soort brandstof 7. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 8. om afscheid te nemen 9. patrones van de missie
10. klein hapje 15. afgebakend gedeelte 16. niet donker 20. treurig
21. onverwacht en snel 22. bolletje, deel van een rozenkrans 24.
kleine hoendersoort 25. dun metaal 26. opdracht, missie 29. Ante
meridiem (latijn) (Afk.) 30. aanroepingen met vast refrein 34. inbreker 37. betaalmiddel 38. bijenhouder 39. dringend verzoek 40.
met spoed 41. kruisopschrift: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 43.
personage in een film of toneelstuk 47. idem (afk.)

(Oplossing in het volgende nummer van Porta Fidei)
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AL HAD IK ELKE FOUT
Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven,
dan nog behield ik steeds hetzelfde
vertrouwen. Want ik weet al te goed dat
die hoeveelheid aan fouten een druppel
blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt.
Geef me een hart dat brandt, dat verteerd
wordt van liefde, een hart tot steun en
kracht dat altijd blijft branden, dat altijd
mij bemint, tot in mijn zwakheid mij
liefheeft, dat steeds over mij waakt, bij
dag, bij nacht mij leidt.
Nooit eerder was een mens zo vervuld
door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij
zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen,
mijn God, die mens werd op aarde en die
geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer.
Al wat wij doen voor U, zelfs de mooiste
der daden, is werkelijk wat waard,
wanneer het de liefde van uw Hart uit kan
stralen. Dus mijn doen en mijn laten, ik
leg het in uw hart dat steeds van liefde
brandt.
Ach, niemand is in staat heel uw wet na te
leven. Maar levend als Uw kind, ontvang ik
Uw zegen en zo ben ik in staat U heel mijn
leven te geven. Mijn heiligheid zijt Gij, Uw
liefde leeft in mij.

Nooit eerder was een mens zo vervuld
door de liefde dat hij zijn leven gaf, mij
zozeer beminde. Geen mens dan Hij alleen,
mijn God, die mens werd op aarde en die
geleden heeft, mijn broeder en mijn Heer.
Al had ik elke fout, elke misdaad bedreven,
dan nog behield ik steeds hetzelfde
vertrouwen. Want ik weet al te goed dat
die hoeveelheid aan fouten, een druppel
blijkt te zijn die in een vuur verdwijnt.
Uit de gedichten
van de H. Theresia van Lisieux
Beluister
het levensverhaal van
de heilige Theresia van Lisieux
De luisterbestanden
van het boek ‘Mijn
levensverhaal’ kan u
downloaden op de website
van Radio Maria:
www.radiomaria.be
via de knop:
Luister & Download.

U kan de luister-bestanden terugvinden
onder de rubriek ‘Boeken’

