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Beste vrienden,
Voor velen is de Eucharistie een
belangrijke ontmoeting met God
en met elkaar. Gelovigen hebben dan ook vaak de gewoonte om minstens wekelijks de
Eucharistie bij te wonen. De gewoonte maakt ons echter soms
niet meer bewust van de rijkdom die de Eucharistie inhoudt.
Wanneer men echter niet meer
wekelijks of zelfs dagelijks naar
de Mis kan gaan, en dus wanneer
we zonder het te willen, de gewoonte doorbreken, dan komt er
een gemis tevoorschijn dat men
vaak niet voor mogelijk hield. Op
zo’n momenten is het goed om
de diepte van de Eucharistie terug na te gaan, om nog meer te
waarderen wat we missen, en
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tegelijkertijd wat we terug zullen aanleren als een gewoonte.
Zij het dan misschien met meer
begrip en achting.
In de eerste plaats is de
Eucharistie een uitnodiging van
God die naar de mensen toe komt.
Ten tweede is de Eucharistie ook
een actie van de Kerk die deze
uitnodiging van God ontvangt en
hierop ingaat. Het is dus voor de
mensen het middel bij uitstek
om in gemeenschap met God te
komen, en te blijven. Wanneer
men naar de Mis gaat, dan gaat
men – bewust of onbewust – in
op de uitnodiging van God. Elke
Mis heeft dus een goddelijk aspect, en een menselijk aspect.
Het goddelijke schuilt in de uitnodiging die van God komt, zoals we in het Evangelie kunnen
lezen: “Wij hebben lief omdat
God ons het eerst heeft liefgehad” ( 1 Joh 4, 19). Wanneer we
dit erkennen, en op deze liefde
en uitnodiging ingaan, dan komt
er een menselijk aspect naar
boven. Dit aspect is gekenmerkt
door een tijd en een plaats. Het
BE49 7333 7333 7771
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is in de tijd van ons leven dat
wij – op een bepaald moment
– gehoor geven aan de uitnodiging van God. En tevens heeft
het betrekking op een bepaalde
plaats, vermits wij ons begeven
naar een plaats waar we de ontmoeting met God het beste kunnen beleven. Wanneer we echter
niet meer naar een plaats kunnen gaan voor het vieren van de
Eucharistie, dan worden we een
gemis gewaar, en beseffen we
misschien nog meer dan anders
dat het hart het belangrijkste is.
Dit hart moet daarom ten allen
tijde worden voorbereid op de
ontmoeting met de Heer.
Een doel van de Eucharistie, en
de schoonheid ervan, is om de
wereld naar God toe te keren,
die dan op haar beurt gevoed
wordt door God die zich geeft
in zijn Woord en in zijn Brood.
Schoonheid kan dus echt wel
gebruikt worden om God te bereiken. Alles in de kerk moet
ons als het ware in staat stellen onze ontmoeting met God
te vergemakkelijken. Daarom is
het goed dat er in onze vieringen een grote plaats is voor het
Woord van God en voor de stilte.
Stilte leidt tot contemplatie, tot
een meer innerlijk leven, gericht
op God. Het Woord stelt ons in
staat de uitnodiging van de Heer
te ontvangen en te begrijpen.
Uiteindelijk zullen we binnentreden in de schoonheid van Gods
liefde die de Heer op een unieke
manier uitdraagt voor éénieder
van ons.
Het is daarom, dat na het aanhoren van Gods Woord, en na de
stilte van de bezinning, wij binnentreden in het Eucharistische
gebed waarin we de Vader loven
door de gedachtenis aan zijn
Zoon levendig te houden. Wij nemen op een mysterieuze – of beter gezegd mystieke – wijze deel
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aan het enige offer van Christus.
We zeggen God dank voor zijn
wonderdaden, voor de gave die
Hij ons schonk van zijn Zoon die
ons in staat stelt te leven met
het vooruitzicht op de hemel. De
Eucharistie is de beste manier
om het hemelse leven reeds te
proeven. Dit gebeurt bijna letterlijk wanneer we ook de communie kunnen ontvangen, het
Brood des levens. De eenheid
met Jezus die zichzelf aan ons
geeft onder de gedaanten van
brood en wijn, helpt ons zo te komen tot een intiemer leven met
de Heer. Op aarde geeft het ons
de mogelijkheid om ons voor te
bereiden op de ware ontmoeting
met God die in de eeuwigheid
geen einde meer zal kennen.
Laten we de Eucharistie dus zeer
hoog achten. Het is waarlijk een
bron van levenszin, en een hoogtepunt van onze week. Het stelt
ons in staat om niet enkel en alleen maar het wereldse te zien
als een doel, maar om onze ware
roeping als christen te beleven,
namelijk het uitkijken naar “den
hoge”, naar het hemelse, naar
God.
Ik wens ook nog iedereen te
danken voor de grote steun en
voor het overvloedige gebed dat
wij van jullie mogen ontvangen.
Het geeft ons bij Radio Maria
veel voldoening door elke dag
opnieuw getuigen te mogen zijn
van de genaden die God aan ieder van ons geeft doorheen de
werking van de radio. Moge de
Heer jullie allen blijvend vergezellen!
Zeer genegen in Jezus en Maria,
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voorrang van het leven van allen op het zich toeeigenen van de goederen door enkelen.” Dat betekent solidariteit. Het is niet slechts een kwestie van de anderen te helpen – dat doen is goed,
maar het is meer – het gaat om rechtvaardigheid.
Om de onderlinge afhankelijkheid solidair te laten zijn en vrucht te laten dragen, moet die stevig
geworteld zijn in het menselijke en in de natuur
die geschapen is door God, en moet die respect
hebben voor de mensheid en voor de aarde.

CATECHESE VAN PAUS FRANCISCUS

DE WERELD GENEZEN

P

aus Franciscus
vervolgde op 2
september 2020
tijdens de generale
audiëntie op het
Sint-Pietersplein de
catechesereeks over
de sociale leer van de
Katholieke Kerk.

D

e paus rijkt de
sociale leer van
de Kerk aan als
inspiratiebron ter
overwinning van de
coronacrisis.
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Dierbare broeders en zusters, goedendag!
Na vele maanden hernemen we
onze ontmoeting van aangezicht
tot aangezicht en niet langs het
scherm. Van aangezicht tot aangezicht. Dat is mooi! De huidige
pandemie heeft onze wederkerige
afhankelijkheid scherp gesteld: we
zijn allen verbonden, de enen met
de anderen, zowel ten goede als
ten kwade. Bijgevolg moeten wij,
om beter uit deze crisis te komen,
het samen doen. Samen, niet afzonderlijk, samen. Niet afzonderlijk
want dat kan niet! Of we doen het
samen of we doen het niet. Samen
moeten we het doen, allen samen,
solidair.
Vandaag zou ik dat woord
willen benadrukken:
solidariteit.
Als menselijk gezin hebben
we onze gemeenschappelijke
oorsprong in God. We wonen
in een gemeenschappelijke
woning, de planeet-tuin, de
aarde waarop God ons heeft
geplaatst en in Christus hebben we een gemeenschappelijke bestemming.

Wanneer we dit alles vergeten,
dan verliezen we de harmonie van
wederkerigheid in solidariteit. Zo
groeit ongelijkheid en uitsluiting.
Het sociale weefsel verzwakt en het
milieu vervalt. Het is telkens dezelfde gang van zaken.
En toch is het beginsel van de solidariteit, zoals de heilige Johannes
Paulus II heeft geleerd meer dan
ooit noodzakelijk. In een verbonden
wereld ervaren we wat het betekent
in hetzelfde “wereldwijde dorp” te
wonen. Dit is een mooie uitdrukking: de grote wereld is niets anders dan een wereldwijd dorp, want
alles is verbonden. Maar niet altijd
veranderen we deze wederzijdse afhankelijkheid in solidariteit. Het is
een lange weg van wederzijdse afhankelijkheid naar solidariteit. De
egoïsmen – individuele, nationale
en van machtsgroepen- evenals
de ideologische starheid voeden
integendeel de “structuren van de
zonde.” “Het woord ‘solidariteit’ is
wat versleten en soms wordt het
slecht geïnterpreteerd. Maar het
houdt meer in dan enkele sporadische daden van edelmoedigheid.
Het vraagt om de schepping van
een nieuwe mentaliteit die denkt in
termen van gemeenschap, van
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Château de Guédelon

CATECHESE
OVER DE SOCIALE LEER
VAN DE KERK

Vanaf het begin waarschuwt de Bijbel. Laten we
aan het verhaal van de Toren van Babel denken.
Dat beschrijft wat er gebeurt als we trachten de
hemel te bereiken – ons einddoel – maar de band
vergeten met het menselijke, met de schepping
en met de Schepper. Het is een manier om te zeggen: dit gebeurt telkens wanneer iemand wil opklimmen, opklimmen, zonder rekening te houden
met de anderen. Ik alleen! Laten we aan die toren
denken. We bouwen torens en wolkenkrabbers,
maar vernietigen de gemeenschap. We brengen
gebouwen en talen bijeen, maar breken de culturele rijkdommen af. We willen heren der Aarde
zijn, maar richten de biodiversiteit en het ecologisch evenwicht ten gronde. In een andere audiëntie heb ik jullie verteld over de vissers van San
Benedetto del Tronto die dit jaar hier gekomen
zijn en mij hebben gezegd: “We hebben uit de
zee 24 ton afval opgehaald. De helft daarvan was
plastiek.” Welke idee! Zij vangen niet slechts vissen, maar ook afval en brengen die aan land om
de zee te reinigen. Afwezigheid van solidariteit
met de aarde en met het ecologisch evenwicht,
vernietigt de aarde.
Ik herinner mij een middeleeuws verhaal dat dit
“syndroom van Babel” – wanneer er geen solidariteit is – beschrijft. Dit middeleeuwse verhaal
zegt dat tijdens de bouw van een toren, wanneer
een man viel – het waren slaven - en stierf, niemand de stem verhief of ten hoogste zei: “Sukkel,
hij heeft zich vergist en is gevallen”. Maar, wanneer een steen viel, begonnen allen te jammeren. En als iemand schuldig was, werd hij gestraft!
Waarom? Een steen was duur om te maken, om
voor te bereiden, om te bakken. Er was tijd en arbeid nodig om een steen te maken. Een steen was
meer waard dan een mensenleven. Laat elk van
ons denken aan wat vandaag gebeurt. Ook vandaag kan iets dergelijks gebeuren. Als de geldmarkt wat afbrokkelt – we hebben het de voorbije
dagen in de kranten gelezen – is dat nieuws voor
alle agentschappen. Als duizenden mensen sterven door honger en ellende zegt niemand een
woord.
Pinksteren staat lijnrecht tegenover Babel. We
hebben het gehoord bij het begin van de audiëntie. De Heilige Geest die in wind en vuur uit den

hoge komt, daalt neer op de gemeenschap die in
de bovenzaal is opgesloten, en stort over haar
de kracht van God uit, dwingt hen naar buiten te
gaan en aan alle mensen de Heer Jezus te verkondigen. De Geest schept eenheid in verscheidenheid, schept eensgezindheid. In het verhaal
van de Toren van Babel is er geen eensgezindheid. Alleen de drang om vooruit te gaan en te
verdienen. Daar was de mens een louter werktuig,
louter “arbeidskracht”. Hier, met Pinksteren, is ieder van ons een hulpmiddel, een gemeenschapsinstrument dat zich geheel inzet voor de opbouw
van de gemeenschap. Sint Franciscus van Assisi
wist het goed. Bewogen door de Geest gaf hij
aan alle mensen, ja aan alle schepselen de naam
broeder of zuster. Ook broeder wolf, zo herinneren we ons. Met Pinksteren komt God aanwezig
en wakkert het geloof aan van de gemeenschap
verenigd in verscheidenheid en in solidariteit.
Verscheidenheid en solidariteit eensgezind verenigd, dat is de weg. Solidaire verscheidenheid
bezit de “antilichamen” zodat de eigenheid van
ieder – dat is een gave, enig en onherhaalbaar
– niet ziek wordt door individualisme, door egoïsme. Solidaire verscheidenheid bezit ook de
antilichamen om structuren en sociale ontwikkelingen te genezen wanneer ze ontaard zijn tot
systemen van onrechtvaardigheid en onderdrukking. Bijgevolg is solidariteit vandaag de weg naar
een wereld na de pandemie, naar genezing van
onze interpersoonlijke en sociale ziekten. Er is
geen andere. Ofwel bewandelen we de weg van
de solidariteit ofwel wordt het nog erger. Ik wil
het herhalen: uit een crisis komt men niet onveranderd. De pandemie is een crisis. Uit een crisis komt ofwel beter ofwel slechter. Wij moeten
kiezen. Solidariteit is precies de weg om beter
uit de crisis te komen, niet door oppervlakkige
schermutselingen, met wat opsmuk en alles blijft
onveranderd. Neen. Beter!
Midden in de crisis stelt een solidariteit geleid
door het geloof ons in staat de liefde van God
te vertalen in onze wereldwijde cultuur, niet door
torens en muren te bouwen – en hoeveel muren
worden vandaag niet gebouwd – die scheiding
brengen en dan instorten, maar door gemeenschappen te stichten en groeiprocessen te steunen die echt menselijk en stevig zijn. Daartoe
helpt de solidariteit. Ik stel een vraag: denk ik aan
de noden van de anderen? Laat ieder in zijn hart
antwoorden. Midden in crisis en stormen, daagt
de Heer ons uit. Hij nodigt ons uit die solidariteit
op te wekken en actief te maken die stevigheid
geeft, steun en zin nu alles schijnt schipbreuk te
lijden. Moge de creativiteit van de Heilige Geest
ons aanmoedigen nieuwe vormen uit te vinden van familiale gastvrijheid, van vruchtbare
broederlijkheid en van universele solidariteit.
Dankjewel.
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toch zwijgen de woede van God verdient”. Zoals de andere apologetische vaders worden de geschriften
van Justinus gekenmerkt door een
dubbele bezorgdheid: enerzijds de
verdediging van het christendom
tegenover vooroordelen en anderzijds ook een missionaire zorg om
het christendom bekend en begrijpelijk te maken voor tijdgenoten.
Voortaan zou hij als leek zijn leven
wijden aan het verdedigen en onderwijzen van het christendom.

DE KERKVADERS

De heilige Justinus martelaar

O

p 1 juni gedenkt
de Kerk de
heilige Justinus. Hij
is een kerkvader
uit de tweede
eeuw, een periode
die bekend staat
omwille van de
apologetische
geschriften
waarin christelijke
schrijvers de
christelijke leer
uitleggen aan de
heidense wereld die
hen omringt door
gebruik te maken
van de termen en
concepten van de
heidense filosofie.

Justinus werd aan het begin van de
11e eeuw (100-110) geboren in Flavia
Neapolis, in het hart van Palestina
in een familie van heidense kolonisten, waarschijnlijk Romeinen.
Wat we over zijn leven weten komt
grotendeels uit zijn eigen geschriften. Hij werd onderwezen en opgevoed in het heidendom en kwam als
kind niet in contact met het jodendom en het christendom. Hij voelde
zich wel van jongs af aangetrokken
tot de filosofie. In zijn Dialoog met
Trypho, een geschrift in de literaire
vorm van een intellectuele conversatie met de Joodse geleerde
Trypho, beschrijft Justinus hoe hij,
uit grote belangstelling voor de
wijsbegeerte, zijn licht opstak bij filosofen. De een na de ander, eerst
een stoïcijn, dan een aristotelicus,
vervolgens een pythagoreeër, stelde hem teleur. Uiteindelijk komt hij
bij een platonist terecht wiens onderricht hem wel kon bekoren. Hij
trok zich een tijd in eenzaamheid
terug bij de zee om te ‘genieten’
van de waarheid die hij in het platonisme, in het beschouwen van de
ideeën, dacht te hebben gevonden.

Nele Uytterhoeven

Justinus vertelt in zijn dialoog met
Trypho hoe een mysterieuze persoon, een oude man die hij langs
het strand van de zee ontmoette,
hem de beperkingen van de filosofie
en het platonisme aantoonde door
hem te wijzen op het onvermogen
van de mens om op eigen kracht
het verlangen naar het goddelijke
te vervullen. Daarna verwees deze
man hem naar de oude profeten en
naar het onderricht van Christus tot
wie hij zich moest wenden om de
weg van God en de ‘ware filosofie’
te vinden. Bij zijn afscheid spoorde
de bejaarde man hem aan tot het
gebed: “Jij moet vooral bidden dat
de deuren van het licht voor je worden geopend, want niemand kan
zien en begrijpen als God en zijn
Gezalfde hem niet in staat stellen
om te verstaan”.
Justinus kwam naar eigen zeggen
vrij gauw tot het besluit dat ‘deze
christelijke filosofie de enige betrouwbare en vruchtbare filosofie
is’. Na zijn doop werd hij een ijverige dienaar van deze nieuwe filosofie. Hij was ervan overtuigd dat
“de waarheid kunnen zeggen en
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Zijn bekering moet plaatsgevonden
hebben rond het jaar 130 want rond
135 was hij in Efese waar hij een gesprek had met de jood Trypho die
hem stof opleverde voor zijn latere
grote werk: de Dialoog met Trypho
die hij schreef rond het jaar 155. Hij
is tijdens zijn leven minstens twee
keer in Rome geweest. Hij zou er
zelfs regelmatig verbleven hebben
tijdens het tweede deel van zijn leven. Hij opende er een school waar
de christelijke leer onderwezen
werd en waar de vroegchristelijke
schrijver Tatianus leerling was.
Waarschijnlijk was hij ook in Rome
wanneer hij zijn beroemde ‘Apologie
aan Keizer Antonius Pius’ schreef
ter verdediging van de christenen.
In een andere apologie maakte hij
op een bepaald moment een allusie
op Crescens, die aanhanger was van
de cynische filosofie en door wie
hij later werd aangeklaagd. Deze
aanklacht leidde uiteindelijk tot
Justinus’ onthoofding in 165 tijdens
de regering van Marcus Aurelius,
de keizer filosoof tot wie Justinus
zich ook al had gericht in zijn eerste
apologie. Over Justinus werd gezegd
dat hij voor zijn marteldood al een
vurige apostel en een heilige was,
gekendmerkt door een oprecht en
warm karakter.
Het levenseinde van de Heilige
Justinus wordt verhaald in de authentieke martelaarsakten die de

Kerk ieder jaar leest op zijn feestdag 1 juni:
“In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst
werden in stad en land goddeloze
decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de
afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en
voorgeleid bij Rusticus, de prefect
te Rome. Toen zij voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen
Justinus: “Onderwerp u aan de goden en gehoorzaam aan de keizer.” Justinus antwoordde: “Wie de
geboden van onze Verlosser Jezus
Christus naleeft, verdient blaam
noch straf.” Rusticus zei: “Welke leer
belijdt gij?” Justinus zei: “Alle wijsgerige systemen heb ik bestudeerd
en ik heb mij aangesloten bij de
ware leer van de christenen, hoewel
die niet in de smaak valt bij mensen, die zich door een dwaalleer laten misleiden.” “Arme man! Die leer
bevalt jou?” Justinus zei: “Ja, want ik
beschouw haar als de juiste opvatting.” De prefect zei: “Wat houdt die
leer in?” Justinus zei: “Wij vereren de
God van de christenen, die wij beschouwen als de enige maker vanaf
het begin en de bouwheer van heel
de schepping, de zichtbare en de
onzichtbare dingen. En wij vereren
de Heer Jezus Christus, Zoon van
God, die door de profeten is aangekondigd als de komende heraut
van de verlossing van het mensengeslacht en de leermeester van uitmuntende leerlingen. Maar ik ben
slechts een mens en ik denk dat ik
nauwelijks iets kan zeggen dat past
bij zijn oneindige godheid. Ik erken
dat dit een taak is voor profeten,
want over Hem die ik genoemd heb,
is voorspeld dat Hij de Zoon van God
is. Ik weet immers dat de profeten
vooraf gesproken hebben over zijn
komst onder de mensen.” Rusticus
zei: “Zijt gij dan christen?” Justinus
zei: “Ja, ik ben christen.” De prefect
zei tegen Justinus: “Luister, gij die

CATECHISMUS

1 - 12 juni
De Kerk

door E.H. Pierre François

14 - 19 juni
God ontdekken in het
Oude Testament
door E.P. Patrick Lens

21 - 29 juni
Het Testament van Jezus
door E.P. Gerard Denys

1 - 16 juli
Abraham, Mozes,
koning David, Jesaja,
Johannes de Doper,
Jezus

door E.H. Arthur Janssens

17 juli
Rituelen

door prof. Herman De Dijn

19 juli - 6 augustus
Symbolum

door E.H. Daniel Dewitte

Uitzendingen:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
om 9u50
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Luisteraar in de kijker

doorgaat voor een geleerde en meent de ware
leer te kennen. Wanneer ik u laat geselen en onthoofden, zijt gij er dan van overtuigd dat gij naar
de hemel zult gaan?” Justinus zei: “Ik hoop dat ik
zijn woning zal bereiken, als ik dit doorstaan heb.
Want ik weet dat allen die zo hebben geleefd, bij
de voltooiing van de hele aarde de goddelijke genade wacht.” De prefect zei: “Gij veronderstelt dus
dat gij naar de hemel zult gaan en een beloning
zult ontvangen?” Justinus antwoordde: “Ik veronderstel het niet alleen, maar ik weet het en het is
mijn vaste overtuiging.” De prefect zei: “Maar wij
moeten terugkeren naar de voorgelegde zaak, die
ons bezighoudt. Komt samen hier en brengt eensgezind een offer aan de goden.” Justinus zei: “Geen
rechtgeaard mens verlaat het geloof voor het ongeloof.” Rusticus zei: “Als jullie niet gehoorzamen,
worden jullie onverbiddelijk gestraft.” Justinus zei:
“Het is onze wens voor de zaak van onze Heer Jezus
Christus kwellingen te doorstaan om gered te worden. Want zo zullen wij het heil ontvangen en vertrouwen hebben, wanneer wij verschijnen voor de
verschrikkelijke, universele rechterstoel van onze
Heer en Heiland.” Zo spraken ook de overige martelaren: “Ga uw gang; wij zijn christenen en aan afgodsbeelden offeren wij niet.” Rusticus sprak het
vonnis uit en zei: “Omdat zij weigeren te offeren
aan de goden en niet willen gehoorzamen aan het
bevel van de keizer, moeten zij gegeseld worden
en daarna weggevoerd om volgens het voorschrift
van de wet de doodstraf te ondergaan.” De heilige
martelaren prezen God en gingen naar de gebrui-

kelijke plaats. Zij werden onthoofd en voltooiden
hun martelaarschap, terwijl zij hun Verlosser prezen.”
Werk en theologie
Justinus schreef in het Grieks. Van zijn hand zijn
er meerdere werken bewaard. De bekendste zijn
de twee verdedigingsgeschriften, de beide apologieën. In zijn eerste apologie, gericht aan keizer
Antoninus Pius, verdedigde hij het christendom
tegen de beschuldigingen van godloochening, incest, kannibalisme, domheid, etc. Ook legt hij op
positieve wijze het leven van de christenen uit;
hij stelt dat het christelijk leven hoogstaander is
dan wat het heidendom te bieden heeft. De eerste apologie is ook van grote betekenis voor de
liturgiegeschiedenis omdat deze een uitvoerige
beschrijving bevat van het doopsel en vooral ook
van de Eucharistieviering. Justinus geeft de oudste
uitvoerige beschrijving van de liturgische viering
van de Eucharistie.
Zijn tweede apologie is een kort maar hartstochtelijk protest tegen de terechtstelling van mensen
enkel omdat ze christenen waren.
Een derde geschrift dat bewaard is gebleven is de
Dialoog met Tryhpon waarin hij een gesprek neerschrijft met de joodse geleerde Tryphon. Tryphon
verweet de christenen dat ze gebroken hadden met
de joodse wet en een mens vereerden. Justinus baseerde zijn argumenten op de Hebreeuwse Bijbel
die volgens hem juist van Christus getuigde.
(vervolg p. 13)
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Een katholieke stem bij u thuis !

DE KERKVADERS

Francine Vandesteene
Francine Vandesteene is luisteraar van Radio Maria. Ze getuigt over haar innerlijke bekering
in Medjugorje. Haar volledige getuigenis was te horen op Radio Maria tijdens het programma ‘Radio Maria telefoneert‘ op 21 april ‘21.
Ik ben dertien jaar vrijwilligster geweest in het
RVT Regina Caeli om mensen naar de kapel te
brengen en om de communie te brengen naar
de mensen die niet naar kapel konden komen.
Ik heb ook jarenlang de was gedaan voor de aalmoezenier van het RVT.
Het geloof heb ik van thuis uit meegekregen.
Mijn zus is ingetreden bij de Zusters van Liefde
te Heule. Maar enkele voorvallen in de parochiekerk hebben gemaakt dat ik achttien jaar niet
meer naar de kerk ben geweest. Ik was ook verbitterd en opstandig geworden door de sterfgevallen in onze familie. Mijn vader was gestorven
op 69-jarige leeftijd. Mijn twee broers op dezelfde dag, maar met vijf jaar tussen, op 41 en 42
jaar. Het was heel zwaar voor mijn moeder. Het was voor mij heel moeilijk haar zo bedroefd te
zien. Ik was de jongste. Ik ben 13 jaar jonger dan mijn zus. We waren met vier kinderen. Maar een
moeder vergeet nooit haar kind. Mijn lieve Hemelse Moeder was mij ook niet vergeten. Op een
dag kwam mijn zus op bezoek vanuit het klooster en gaf me een boekje met een uitnodiging
voor een bedevaart naar Medjugorje. Na dit bezoek - ik was juist stof aan het afnemen - kwam ik
het boekje weer tegen maar legde het dadelijk weg op de schouw terwijl ik een beetje geërgerd
zuchtte. Maar het boekje viel eraf. Ik was een beetje verwonderd en legde het boekje terug. Maar
het boekje viel opnieuw van de schouw. Voor mij was dit een teken met de opdracht om het
boekje te lezen om te zien wat erin stond. Ik legde mijn stofvod aan de kant, zette mij in de zetel
en begon te lezen. Het begon te kriebelen bij mij tot ik op een moment zei: “Daar zou ik toch wel
eens naartoe willen gaan.” Het boterde niet zo goed tussen mij en mijn man. Mij zus wist dit en
ze had er groot verdriet over. Er was net een dia-avond over Medjugorje. Ik ging er de volgende
dag naartoe en gaf de opdracht aan mijn man om voor mijn mama te zorgen die bij ons verbleef
omdat ze half verlamd was door een trombose. Na een familieraad had ik besloten mijn werk
op te geven om voor mijn mama te zorgen, uit dankbaarheid voor alles wat ze voor mij en mijn
kinderen had gedaan. De dag na de dia-avond heb ik de telefoon genomen om me in te schrijven.
Ik zei tegen mijn man: “Ik ga op reis, ik heb beslist om naar Medjugorje te gaan. En jij gaat voor
mama zorgen. Als de dokter komt voor mama, zullen we een briefje vragen voor omstandigheids(vervolg p. 12)

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 behalve op woensdag (Radio Vaticaan ‘LIVE’) en op zondag (H. Mis)

09:50

17:30

10:30
Maandag

De Kerk leeft (Nele Uytterhoeven)

Dinsdag

Mystieke Lectuur (E. H. Paul Verstuyft)

Woensdag

Verhalen van Sint-Jozef

Donderdag

De rots in de branding (Jos Decock)

Vrijdag

Herhaling van donderdag 20u

Zaterdag

11:00: Talitakoem*

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

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

Donderdag

Radio Vaticaan*

Woensdag

Talitakoem (Zuster Marie-Jeanne)

Donderdag

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

Vrijdag

De week van Radio Maria (Kevin Colle)

Zaterdag

Radio Vaticaan*

Zondag

De week van Radio Maria*

Angelus

Dinsdag

In gesprek met een priester (Patrick Vandenhove)
De Leeswijzer (Kevin Colle)
Kerk in nood
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)

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

Dinsdag

Maandag

Biddende Moeders
1e:
2e:
3e:
4e:

Radio Vaticaan (Kevin Colle)

18:15

13:00
Dinsdag

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

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

In gesprek met een religieuze (Patrick Vandenhove)
Het zorgportret (Joris Abts)

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

Het inzicht (Marleen Caers)
Missio werkt (Missio)

Woensdag

De Kerk leeft* (18u30)

Donderdag

Herhaling van dinsdag 13u

Vrijdag

Klassiekuur*

Zaterdag

Herhaling van woensdag 13u

Zondag

Herhaling van donderdag 20u

19:30

Rozenkrans

20:00
Maandag

Gebed met Sant’Egidio

Klassiekuur (Marc en Marie-Christine Van Hoorick)

Dinsdag

De rots in de branding*

Vrijdag

Kruisweg (aansluitende programmatie: zie vrijdag 14u15)

Woensdag

Gebed met Sant’Egidio

Zaterdag

Herhaling van maandag 18u15

Zondag

Herhaling van dinsdag 18u15

Maandag

Vivendo (Marianne Hubin)

Donderdag
1ste week:
2e week:
3e week:
4e week:

Religieuze Poëzie (E.H. Dirk Van der Linden)
Openbaring (Diane Kets)
Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft)
Hagiografische Lectuur (Martine d’Hollander)

Dinsdag

Radio Maria telefoneert (Nele Uytterhoeven)

Vrijdag

Gebed met Sant’Egidio

Woensdag

Langs de blauwe Donau (Jos Decock)

Zaterdag

Mystieke Lectuur (E.H. Paul Vanderstuyft)*

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

Zondag

Klassiekuur*

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

Vrijdag

Vivendo*

Zaterdag

Langs de blauwe Donau*

Zondag

Radio Maria telefoneert*

14:15

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

* Herhaling van eerder uitgezonden programma

10

(Behalve op zondag)
Het heiligenverhaal van de dag, gevolgd door ‘Het Woord Spreekt’ *
Completen
Heiligen getuigen
Catechismus* (maandag tot zaterdag)
Zondag: De kerkvaders (1ste, 3de en 5de week) - Het archief (2de en 4de week)
Rozenkrans

Tussen middernacht en 6u ’s morgens hebben er herhalingen
van de verschillende programma’s plaats.
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(vervolg van p. 8)

(vervolg van p. 9)

verlof. Je zal dan ook beter beseffen wat ik hele dagen doe.” Omdat
het niet goed ging tussen ons dacht ik: “Misschien dat ik niet meer
terugkom”. Toch had ik compassie met mijn man en kocht alvorens
te vertrekken nog een nieuwe vest voor hem, het was juist solden.
Er was maar één persoon die me zou kunnen tegenhouden, mijn
mama, van haar kon ik geen afscheid nemen. Mijn neef bracht mij
naar de bus. Maar de duivel was ermee gemoeid, we zaten bijna in
Brussel in plaats van in Halle. Ik ben toegekomen juist op het nippertje voor de eucharistie. Nog maar net toegekomen kreeg ik een
kwetsende opmerking over het kruisje dat ik droeg en ik vroeg me
af of het op die manier de hele reis zou doorgaan. Ik had me op de
achterste plaats gezet voor de eucharistie, zo benauwd was ik om
weer weggestuurd te worden. Pater Sylvain droeg samen met pater
Staf de mis op. De pater droeg zo mooi de eucharistie op, ik was
zo gegrepen. Van dan af had Jezus me al terug in zijn handen. Ik
ben beginnen wenen, wenen en wenen. Ik ben beginnen vergeving
vragen, ik had zoveel berouw. “Mijn Jezus, wat heb ik gedaan om u
zo alleen te laten? Dat kan toch niet echt zijn, dat moet een droom
zijn,” zei ik telkens in mijzelf.
Op de bus werd mij een plaats gegeven naast Wieske. Er was dadelijk
een klik tussen ons. We waren meteen aan de praat over kantklossen, onze gezamenlijke hobby. Ik had iedereen de opdracht gegeven
mij gerust te laten tijdens de reis. Zelfs als mijn moeder zou sterven
hoefden ze me niet te storen. Ik maakte me geen zorgen over haar
eeuwige bestemming. Toch was ik niet om te bidden meegegaan. Ik
was vertrokken om een andere man te zoeken. Dat was de waarheid.
Toen we in Medjugorje toekwamen zijn we dadelijk naar de kerk
gegaan om Maria te groeten. Ik knielde neer en keek naar het
Mariabeeld. Maria keek mij met zo’n indringende ogen aan. Ik heb
toen geweend en geweend. Ik was al snel gekend om mijn wenen.
Maar ik kon niet stoppen. Vier dagen en vier nachten heb ik daar
geweend. Mijn kamergenoot bleef vol medelijden bij mij tijdens de
kruisweg. Halverwege de berg was ik begonnen stenen op te rapen,
niet van de lichtste, tot ik boven was. Moeizaam raakte ik de berg
op. We kwamen aan bij een groot kruis. Daar heb ik al die stenen
die ik meegesleurd had achtergelaten. De ballast die ik al heel mijn
leven meesleurde heb ik daar achtergelaten. Ik ben op mijn knieën
gegaan en intens beginnen bidden. Op dat moment voelde ik me zo
gelukkig dat ik spontaan begon te zingen.
			www.radiomaria.be/radio-maria-telefoneert

LUISTERAARS
AAN HET WOORD
Veel dank wil ik bij deze betuigen
voor een aantal programma’s
die ons meer inzicht geven,
ons versterken, voeden, leiden
op Gods wegen, waarheid en
wijsheid brengen, ja die ons zelfs
genezing brengen. Allereerst wil
ik daarom het programma “het
inzicht” prijzen. De catecheses van
eerwaarde Pierre François zijn ook
bijzonder voedend!
e-mailbericht van Maria

Ik wil jullie heel erg bedanken,
door jullie heb ik terug zin in
het leven, ervaar ik steun, en
kan ik de moeilijke tijden terug
aan. Dankjewel allemaal. Mijn
kinderen luisteren mee naar
de bijbelverhalen van zuster
Marie-Jeanne. Mijn geloof wordt
sterker en er valt een last van
mijn schouders. Als vader van
een dochter met een mentale
beperking en met een echtgenote
die kampt met een zware depressie
kan ik het allemaal terug plaatsen.
Door naar jullie te luisteren, krijg
ik heel veel energie en voel ik de
kracht van Moeder Maria en alle
heiligen en weet ik weer dat ik
mijn levenspad moet bewandelen
met mijn levenslessen en weet
ik dat ik mijn ‘levensrugzak’ kan
ledigen met behulp van God en
Jezus en alle engelen.
Dankje wel.
Bericht op de webpagina van
Radio Maria

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
12

Op literair vlak zijn de geschriften van Justinus een beetje chaotisch. Hij maakt vaak uitweidingen
en keert dan weer terug naar zijn
oorspronkelijke doel. Ook zijn stijl
is niet erg elegant maar getuigt wel
van een grote eenvoud en vurigheid.
In zijn geschriften wil Justinus vooral tonen hoe het goddelijk plan van
de schepping en van het heil zich in
Jezus-Christus voltrekt. Justinus is
vooral bekend gebleven omdat hij
als eerste het filosofische concept
van de ‘Logos’ heeft verchristelijkt.
De ‘logos’ is een concept binnen de
Griekse filosofie om het vermogen
van de menselijke rede en het ordenend principe van het universum
aan te duiden. Justinus vereenzelvigt dit concept met de ‘Logos’, het
‘Woord’ uit het Johannes-evangelie.
Justinus wil de filosofen met filosofische argumenten overtuigen
waarom het christendom de ‘ware
filosofie’ is.
Paus Benedictus XVI vat in een catechese uit 2007 de leer over de
‘Logos’ van de heilige Justinus samen: “Justinus vereenzelvigt de
Logos met Jezus Christus, Hij is het
eeuwige Woord, de eeuwige Rede,
de scheppende Rede. Als redelijk
schepsel heeft elke mens deel aan
de ‘Logos’, draagt er in zichzelf een
‘zaadje’ (logos spermatikos) van,
waardoor hij de schemering van
de waarheid kan waarnemen. Zo
heeft de ‘Logos’, die zich in profetische gestalte heeft geopenbaard
in de joodse wet, zich deels ook als
‘zaden van waarheid’ geopenbaard
in de Griekse filosofie. Welnu, zo

concludeert Justinus, omdat het
christendom de historische en persoonlijke openbaring is van de hele
‘Logos’, volgt daaruit dat ‘al wat er
aan moois tot uitdrukking is gebracht door wie dan ook, tot ons,
christenen, behoort’.
Op deze wijze oriënteert Justinus,
hoezeer hij ook in de Griekse filosofie haar contradicties bestrijdt,
heel beslist elke filosofische waarheid op de ‘Logos’, en motiveert zo
vanuit het oogpunt van de rede de
‘pretentie’ van waarheid en van universaliteit van de christelijke godsdienst. (...) Dat is de reden waarom
de Griekse filosofie zich niet tegen
de evangelische waarheid kan verzetten, en de christenen er met
vertrouwen uit kunnen putten als
uit iets goeds dat van hen zelf is.
Daarom omschreef mijn vereerde
voorganger, Paus Johannes Paulus
II, Justinus als “pionier van een positieve ontmoeting met het filosofisch denken, ook al was het in het
teken van een voorzichtige onderscheiding”. Want Justinus, “al behield hij ook na zijn bekering grote
achting voor de Griekse filosofie,
stelde toch met kracht en in alle
duidelijkheid in het christendom
‘de enige zekere en nuttige filosofie’ te hebben gevonden”.
Justinus, en met hem de andere
apologeten, onderschreven de duidelijke keuze van het christelijk geloof vóór de God van de filosofen
en tegen de valse goden van de
heidense religie die deel uitmaakte
van de cultuur van die tijd.
In een tijd als de onze, getekend
door het relativisme in het debat
over waarden en over de godsdienst - zoals trouwens ook in de
interreligieuze dialoog - leert de
heilige Justinus om in elke cultuur
te behouden wat goed is maar te
verwerpen wat ingaat tegen de
waarheid die ons wordt geopenbaard in Christus.

De H. Justinus martelaar
over de eucharistie

Wij noemen dit eten
Eucharistie [dankzegging];
en niemand mag eraan
deelnemen behalve hij die
gelooft dat onze leer waar
is en die gewassen is in het
wassen dat ter kwijtschelding van de zonden en ter
wedergeboorte dient [het
doopsel], en die daardoor
leeft zoals Christus heeft
bevolen. Want niet als gewoon brood of gewone
drank ontvangen wij deze
[het brood en de wijn]; maar
net als Jezus Christus onze
Heer, die vlees is geworden
door het Woord van God,
zowel vlees en bloed had
voor ons heil, zo ook zijn wij
onderwezen dat het eten
dat gezegend wordt door
het gebed van Zijn woord,
en waardoor ons bloed en
vlees wordt gevoed door
de verandering, zowel het
vlees als het bloed van die
vleesgeworden Jezus is.
Justinus, Eerste Apologie.
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O

p 19, 20 en
21 mei ging
de internationale
Mariathon door voor
de noden van de
Wereldfamilie van
Radio Maria. In de
komende pagina’s
willen we u laten
meeproeven hoe
de Mariathon op
de verschillende
plaatsen in
de wereld
georganiseerd
wordt. We zullen
enkele van de
vele projecten van
de Wereldfamilie
van Radio Maria
toelichten en
natuurlijk geven we
ook een verslagje
over onze eigen
actie.

De wereldwijde inzameling wil voorzien in de middelen voor de uitbreiding
of de opstart van een bepaald radiostation. Dit jaar werd de Mariathon in
ons land gehouden voor de opstart van een radiostation in Puerto Rico.
Vele luisteraars hebben de oproep beantwoord met hun steun en gebed.
Een internationale Mariathon houdt een sterke verbondenheid in met de
verschillende radiostations wereldwijd. De Mariathon is een vreugdevol
gebeuren, het is meer dan zomaar een inzameling, het is een geestelijk gebeuren en een feest voor Radio Maria wereldwijd. Een feest voor medewerkers en vrijwilligers maar ook voor de luisteraars. Velen getuigen dat ze
deze drie dagen mee bidden, misschien af en toe mee zingen en alles mee
beleven tot laat in de avond. Als luisteraar voelen ze zich betrokken om
door hun gebed of financiële steun Radio Maria mogelijk te maken.
Vittorio
Vicardi
(voorzitter van de
Wereldfamilie van
Radio Maria): “Het
is een grote vreugde
om verenigd te zijn met
alle luisteraars gedurende deze
Mariathon. Het is een belangrijk
moment waarop we delen wat we
doen, waar we allen samen in dienst
van de Kerk betrokken zijn over de
grenzen heen met alle mensen, met
de grote familie van de Kerk. Het is
de gelegenheid om de verschillende projecten van Radio Maria toe te
lichten, maar meer nog is het een
uitwisseling van de geestelijke rijkdom bijvoorbeeld door het gebed

waardoor we deelnemen aan de
missie van Onze-Lieve-Vrouw. Door
de financiële steun werken we concreet hieraan mee.”

Enkele belangrijke
projecten van de
Wereldfamilie
ZUID-SOEDAN
Priester John Benboja: “Het evangelie is het woord van God. We zijn
Gods kinderen, we moeten naar Zijn
Woord luisteren. Zelfs in de moeilijke situatie zoals we die hier meemaken in Zuid-Soudan is God er
altijd om ons nabij te zijn. De Kerk
verkondigt dat Jezus altijd bij
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Zondag 12 september

FEEST VAN DE H. NAAM VAN MARIA
Start van het jubeljaar met plechtige eucharistie
gevolgd door een receptie

Zondag 3 oktober

OPENBEDRIJVENDAG
Radio Maria opent zijn deuren voor alle
bezoekers

Woensdag 17 november
Donderdag 18 november

MARIATHON

Zondag 12 december

10 de VERJAARDAG VAN RADIO MARIA
Plechtige eucharistieviering
gevolgd door een receptie

2 maart tot 16 april

VASTENACTIE

Zaterdag 30 april
Zondag 1 mei

GEZINSWEEKEND
ism de Gemeenschap ‘Moeder van Vrede’

Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei

MARIATHON

Dinsdag 31 mei

BEDEVAART NAAR BANNEUX
Plechtige afsluiting van het jubeljaar
met toewijding van Radio Maria
aan Onze-Lieve-Vrouw

10 JAAR RADIO MARIA
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Eén van hart
samen met Maria
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PORTUGAL
Nog maar kort geleden, op 13 mei 2021, op de verjaardag van de verschijningen te Fatima zijn de
eerste uitzendingen vanuit Fatima van start gegaan.
P. Marco Fernando da Silva Luis:
“Radio Maria heeft haar hoofdkantoor in Lissabon. Er is ook een
aanwezigheid in het heiligdom
van Fatima om de uitzendingen
vanuit Fatima te verzorgen en om
de pelgrims op te vangen. Op 13 mei werd om 16
uur de rozenkrans uitgezonden vanuit het heiligdom en deze rozenkrans werd in het kader van de
spirituele bedevaart van de Wereldfamilie wereldwijd uitgezonden op alle radiostations van Radio
Maria. Wereldwijd worden er op Radio Maria iedere dag vier rozenhoedjes gebeden. Onze-LieveVrouw vraagt ons om dagelijks de rozenkrans te
bidden. De rozenkrans is belangrijk voor Radio
Maria en voor de gehele Kerk. Dankzij de giften,
de offers en de gebeden van vele luisteraars van
Radio Maria is Radio Maria Portugal kunnen van
start gaan. Dit is niet alleen betekenisvol voor
Portugal maar ook voor de wereldkerk. Dagelijks
zal de eucharistie en de rozenkrans vanuit Fatima
worden uitgezonden.”
CONGO

Mr. Jean-Paul Kayihura: (Continentaal afgevaardigde van Radio
Maria voor Afrika): “Door de
maatregelen die genomen werden naar aanleiding van de coronabesmetting ligt de economie
volledig plat. Vele luisteraars en weldoeners van
Radio Maria zijn hierdoor geraakt. De inkomsten
voor Radio Maria daalden. Voor velen is Radio
Maria onmisbaar geworden. Door de verschillende epidemieën in Afrika zijn de luisteraars en de
weldoeners in Afrika gestegen. De andere problemen zoals hongersnood en oorlog wegen door de

wereldwijde pandemie nog zwaarder op de arme
bevolking. Alle radio’s in Afrika hebben kunnen
blijven uitzenden dankzij de hulp vanuit Europa.
De werken voor de uitbreiding van Radio Maria in
Congo gaan gestadig verder.”

Projecten waarvoor in het veleden
uw steun werd gevraagd
INDIA
De Mariathon van 2019 werd gehouden ten voordele van het project van Radio Maria in de ZuidOost gelegen deelstaat Andhra Pradesh.
Joseph Nasar: (Continentaal afgevaardigde van Radio Maria voor
Azië en Oceanië): “De bouw van
het gebouw voor Radio Maria is
nog niet aangevat op het nieuwe
terrein dat door het bisdom werd
beschikbaar gesteld na moeilijkheden met de
bouwvergunning op een eerder door het bisdom
aangeboden terrein. Eerst werd er gewacht op de
nodige offertes alvorens van start te gaan. Ook
de ‘corona-besmetting’ heeft voor vertraging gezorgd, nadat twee medewerkers waaronder de
voorzitter besmet werden.”
IRAK
In 2017 hebben onze luisteraars het project gesteund voor de opstart van Radio Maria in Erbil
(Irak). Velen herinneren zich wellicht hoe moeilijk
de opstart was omwille van de oorlogssituatie.
Uiteindelijk startte de radio in 2019, na het bekomen van de nodige FM-frequenties. De radio kon
snel uitbreiden zodat christenen in de hele vlakte
van Ninive nu Radio Maria kunnen beluisteren.
De hoop is om ook in de hoofdstad Bagdad een
radiostadio te kunnen openen. Dit op vraag van
Kardinaal Sako, de aartbisschop van Bagdad.
RADIO MARIA WALLONIË
pr. Karlo Tyberghien (programmadirecteur RM
Vlaanderen): “Op dit moment wordt er gewacht
op het vrijkomen van een licentie om te kunnen
uitzenden op DAB+. Van zodra er een frequentie
vrijkomt zal er door Radio Maria een kandidatuur
geplaatst worden bij de overheid. Bij de opstart
van een nieuwe radio zijn er altijd moeilijkheden
en dat heeft ook te maken met de geestelijke strijd
waarvoor ook ons gebed wordt gevraagd.”
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Hoe beleven andere radiostations de
wereldwijde Mariathon?
ZAMBIA
In tegenstelling met de Europese landen waar de
Mariathon gespreid is over enkele dagen gaat het
er in Afrika of Zuid-Amerika heel anders aan toe.
In Zambia is de Mariathon gespreid over een hele
maand.
Inonge Mutukwa: “Als Radio Maria
koesteren we de waarden van
Radio Maria en willen we het
christelijke geloof brengen bij alle
mensen, ongeacht de kleur of de
achtergrond. Het is ook onze bedoeling om het land als een geheel te omarmen, om
het noorden, het zuiden en het westen van het land
bij elkaar te brengen.”
In Zambia is er natuurlijk ook een priester-directeur. Daarnaast is er het technisch team, het redactieteam, de administratie en zij die de vele
vrijwilligers aansporen. Er zijn vele diverse taken.
Er zijn honderdvijftig vrijwilligers verspreid over
de verschillende stations en daarnaast nog zo’n
achttien medewerkers. Radio Maria is aanwezig
in het aartbisdom Lusaka, maar daarnaast zijn er
nog verschillende andere frequenties. In Afrika is
er in elk bisdom waar Radio Maria aanwezig is een
aparte studio. Dit heeft te maken met het gegeven dat men in Afrika uitzendt in de verschillende
lokale talen. In Zambia is de voertaal het Engels,
maar daarnaast zijn er nog verschillende lokale
talen. In voorbereiding op de Mariathon wordt er
in de parochies langs gegaan, er worden omslagen
uitgedeeld waarin de mensen hun gift kunnen steken en in de parochie kunnen afgeven.
Zoals op vele plaatsen in Afrika zijn de parochies
heel sterk verbonden met de werking van Radio
Maria. De Mariathon is er een groot evenement.
Zo was er op het Afrikaanse continent ook een
wedstrijd om de beste jingle te maken voor de
Mariathon van dit jaar. Radio Maria Zambia behaalde de derde plaats. Radio Maria Togo de tweede plaats en Radio Maria Tanzania was de winnaar
van deze Radio Maria Jingle Contest 2021.
WERELWIJD
De Wereldfamilie wil met deze Mariathon voor een
totaal bedrag van vijf miljoen zeshonderddertig-

duizend euro investeren in de vele projecten zoals
Malawi, Zuid-Soedan, Congo en Gabon in Afrika,
Brazilië en Puerto Rico in Zuid-Amerika, PapoeaNieuw-Guinea, Libanon en vele anderen.

Het project waarvoor dit jaar uw steun
werd gevraagd

PUERTO RICO
Met de steun van de luisteraars tijdens de
Mariathon zal de opstart van Radio Maria in Puerto
Rico worden mogelijk gemaakt. Puerto Rico is een
arm land dat de hoop die het evangelie brengt
broodnodig heeft.
Luis Colon (voorzitter van Radio
Maria Puerto Rico): “Het gebouw
van Radio Maria is goed zichtbaar, gelegen op de hoofdstraat
van het stadje Kaje gelegen in het
midden van het eiland. We hebben
gekozen voor een locatie in het centrum omdat we
willen kunnen uitzenden over het hele eiland.”

DE WERELD VAN RADIO MARIA

ons zal zijn, zeker ook in de moeilijkheden. Vele
christenen hebben niet de mogelijkheid naar de
kerk te komen, maar door de radio kunnen we dag
en nacht spreken om verzoening te brengen door
de boodschap van het evangelie en de kracht van
de H. Geest. Enkel zo kan er iets veranderen aan
de situatie.”

Pater Michel Coppin (missionaris): “Puerto Rico is een katholiek land maar een land dat heel
wat meegemaakt heeft. het is de
oudste kerkgemeenschap op het
Amerikaanse continent. In 1512 had
San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico, reeds
haar eerste bisschop. Op dat moment leefden er
de Taino Indianen. Aanvallen van Britse piraten en
Hollandse zee- en kooplui zullen de verdere evangelisatie, die snel op gang was gekomen, belemmeren. Heiligenbeelden en Puerto Ricaanse kerken
werden vernield of beschadigd door Britse en
Hollandse protestanten. Het is wachten op de 17de
eeuw alvorens er een Puerto Ricaanse geloofsgemeenschap onstaat met een eigen cultuur, die
gekenmerkt wordt door de vermenging van invloeden uit de verschillende culturen die de geschiedenis heeft samengebracht op het eiland.”
Drie dagen lang brachten we u tijdens onze
Mariathon nieuws en vele getuigenissen vanuit
de Wereldfamilie van Radio Maria. Dank voor uw
verbondenheid en gebed waarmee u deze actie
hebt ondersteund. Dankzij uw giften bracht deze
Mariathon 54.604 euro op voor het project ‘Puerto
Rico’ van de Wereldfamilie van Radio Maria.
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Vertrouw op je gevoel
geschreven door Pater Nikolaas Sintobin
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Tijdens de voorbije Mariathon hebben
vele luisteraars van Radio Maria hun
hart laten spreken en met hun gebed en
hun steun bijgedragen aan de opstart en
uitbouw van Radio Maria in Puerto Rico.
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herbeluister alle voorbije afleveringen op:
www.radiomaria.be/de-leeswijzer

Het eerste boek, waarnaar u reeds in de Porta
Fidei van mei een verwijzing kon vinden, werd geschreven door mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop
van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. In
de meimaand vestigt mgr. Vanhoutte, hoe kan het
ook anders, onze aandacht op de heilige maagd
Maria met zijn boek ‘Maria, wie ben je’, uitgegeven
bij Uitgeverij Halewijn.
In het boek verkent mgr. Vanhoutte zeven ‘titels’ of
eigenschappen van Onze-Lieve-Vrouw en schetst
op deze wijze een spirituele identiteitskaart van
de Moeder van God. Het mag ons aanmoedigen
om aan Maria een voorname plaats te geven in
ons geloofsleven en op vertrouwelijke wijze met
haar om te gaan.
Zeven keer houden we in dit boek halt om zo een
opvallend kenmerk van haar persoonlijkheid te
overwegen en zo Maria beter te leren kennen.
Laat u leiden door de nieuwtestamentische getuigenissen en de suggesties die mgr. Vanhoutte
bijeensprokkelt. Zo spoort hij ons aan naar het
voorbeeld van Maria te leven.
Het boekje besluit met een meditatie op het
‘Weesgegroet’ en zo groeit het antwoord op de
vraag: Maria, wie ben je?

Het tweede boek brengt ons op het spirituele pad van
de stichter van de Jezuïeten. Pater Nikolaas Sintobin,
SJ schreef recent het boek: ‘Vertrouw op je gevoel. –
Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola.’, uitgegeven bij Lannoo.
Kan je vertrouwen op je gevoelens? Hoe kan je uit je
ervaring leren wat belangrijk is voor jou? Hoe doe je
dit bij het opvoeden, als je in crisis bent, boos, of in
de zevende hemel? Kan jouw persoonlijk geloof een
plaats krijgen bij het maken van keuzes? Welke rol
speelt het verstand hierbij?
De jezuïeten hebben een eeuwenoude expertise in
aandachtig en luisterend in het leven staan. Dit noemen zij ‘onderscheiden’. Dit boek ontsluit deze schat
voor het brede publiek. Honderd herkenbare voorbeelden maken er een praktische en laagdrempelige
gids van.

Auteur: Mgr. Koen Vanhoutte
Uitgever: Halewijn
Uitvoering: Paperback, 52 p.
Kostprijs: € 8.50
ISBN: 9789085286073

Auteur: Nikolaas Sintobin, SJ
Uitgever: Lannoo
Uitvoering: Hardback, 155 p.
Kostprijs: € 19.99
ISBN: 9789043536011

De Vlaamse Amsterdammer Nikolaas Sintobin is jezuïet en werkt als internetpastor. Hij is expert in ignatiaanse spiritualiteit en de man achter de populaire
podcast ‘Bidden onderweg’. Ook schrijft hij een veelgelezen blog onder de titel ‘In alle dingen’.

Radio Maria dankt alle
luisteraars voor hun
gebed en steun
tijdens de
voorbije
Mariathon
op 19, 20
en 21 mei!

Maak de
puzzel weer
volledig en zoek met
welk puzzelstukje de lege
vakjes overeenkomen.
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Plaats de overeenkomstige
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dat we zoeken te vinden.
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Maria, wie ben je?
geschreven door Mgr. Koen Van Houtte
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In de maand mei mochten we in De Leeswijzer
opnieuw twee boeken aan u voorstellen:

N

N

SMS de oplossing naar 0465/07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk. De
oplossing vindt u in het komende nummer van Porta Fidei of vanaf 1 juni op www.
radiomaria.be/puzzeljuni2021

Winnaars van de puzzel van de maand mei: Petra Vloemans uit Wiekevorst wint een DAB+ radio, Maria Van
Gorp uit Hasselt en Jan Vanduffel uit Overpelt winnen elk een noveenkaars met logo van Radio Maria
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