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”Welnu, gij zijt het lichaam
van Christus, en ieder van u
is een lid van dit lichaam.”
1 Kor. 12, 27
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Het nieuwe werkjaar gaat vaak gepaard met een vernieuwing. Ook bij
Radio Maria zullen we de komende
weken enkele verschuivingen kennen binnen de programmatie, en
verwelkomen we een paar nieuwe
programma’s. De diepere inhoud van
onze boodschap blijft echter altijd dezelfde omdat ze doorheen de jaren telkens
teruggaat op Jezus Christus, dezelfde vandaag, gisteren en morgen.
Radio Maria wenst doorheen haar boodschap een uitdrukking te zijn
van hetgeen de Kerk is, namelijk universeel, ongeacht cultuur of taal,
maar één door de liefde van de Heer.
Het is dus van groot belang dat we af en toe de vraag stellen: wat is
de Kerk? Soms kijken we naar de Kerk als hetgeen dat zich afspeelt
in de dorpskern. En natuurlijk is dat van zeer groot belang. Toch, ook
naast die dorpskern gebeurt er heel veel. Als we zouden geloven dat
de Kerk werkelijk het mystieke lichaam van Christus is, en als we weten dat die Christus verrezen is, dan weten we dat dat lichaam leeft.
De Kerk is levend! Om de Kerk van Christus te begrijpen is het een
noodzaak om verder te kijken dan alleen maar naar onze eigen kring,
eigen parochie, eigen bisdom of eigen land. In onze contreien hoort
men vaak een wanhopige stem die ons probeert in te geven dat de
Kerk ten dode is opgeschreven. Elke zondag ziet men minder en minder mensen in de Kerk. Dit mag misschien nog waar zijn in onze streken, maar in de gehele Kerk is dit zeker niet het geval. Het is eigen
aan Christenen om toch altijd hoop te hebben en die hoop te leggen
in de levende Christus die nog altijd werkbaar is in de harten van de
vele mensen met wie wij onszelf verbonden mogen weten dankzij het
antwoord dat we geven aan de liefde van God.
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Radio Maria plaatst zich ten volle in die Kerk die zich verbindt met
haar hoofd, Jezus Christus. Natuurlijk gebeurt het dat we ook eens
iets minder vrolijke momenten moeten belichten, het merendeel
aan informatie dat wij kunnen verspreiden behoort evenwel tot
de vreugdevolle boodschap van het Evangelie. We verkondigen
de verrezen Christus die met ons begaan is en te allen tijde ons
begeleidt. Het is net daarin dat de diepere bestaansreden zit van
de Kerk. Hetgeen ons dus nog het meest moet gerust stellen is de
wetenschap dat Jezus zijn Kerk nooit in de steek laat. Zij het een
gemeenschap of parochie in Afrika, in Amerika of Azië, of bij ons
in het oudere door Christus gewortelde continent, telkens weer
brengt de Geest van God iets nieuws, om de aloude boodschap
van de Verrijzenis aan de mensen over te brengen opdat zij, in
gehele vrijheid en persoonlijk, een antwoord zouden kunnen bieden aan God die elkeen van ons wil redden.
Ik wens jullie allen zeer hartelijk te danken voor jullie steun en gebed. Het klopt dat Radio Maria telkens weer op jullie rekent. We
weten dat we ook in de toekomst dit zullen kunnen blijven doen.
Ondertussen gaan we verder met hetgeen de Heer van ons
vraagt: via de radio het Evangelie verkondigen opdat men waar
dan ook – thuis, in de wagen, op een sterfbed… – zich nooit alleen
moet voelen, maar zich verbonden weet met alle christenen van
ons land en met de gelovigen van de gehele wereld.
Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Directeur Radio Maria
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DAB+ radio van Lenco
Lenco DAR-010 radio met:
* DAB+ en FM
* 10 presets
* radiowekker
met dual alarm en snoozefunctie
* 3 W luidspreker
* 2,6’’ LCD display
* hoofdtelefoonaansluiting
* inclusief stroomadapter
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H. Gregorius de Grote, paus
en krkl.
Drieëntwintigste zondag
door het jaar
Maria geboorte, feest
H. Petrus Claver, pr.
Vierentwintigste zondag
door het jaar
H. Naam van Maria
H. Guido
H. Johannes Chrysostomos,
b. en krkl.
Kruisverheffing, feest
O.L.-Vrouw van Smarten,
gedachtenis
H. Cornelius, paus
en H. Cyprianus, bisschop
en martelaar
H. Robertus Bellarmino,
bisschop en kerkleraar
H. Hildegard va Bingen,
mgd. en krkl.
Vijfentwintigste zondag
door het jaar
H. Januarius, b. en mrt.
HH. Koreaanse martelaren
H. Matteüs, apostel en
evangelist
H. Pius van Pietrelcina,
priester
Zesentwintigste zondag
door het jaar
HH. Cosmas en Damianus,
mrt.
H. Vincentius de Paul, pr.
H. Wencesclaus, martelaar
HH. Michaël, Gabriël en
Rafaël, aartsengelen
H. Hiëronymus, pr. en krkl.
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Catechesereeks over Sint-Jozef als steun en gids
Algemene audiëntie 5 januari 2022

Laten we als Sint-Jozef de
komst van een kind op ons
nemen.

Broeders en zusters,
goedendag!
Vandaag zullen we ons
bezinnen over de Heilige
Jozef als vader van Jezus.
De evangelisten Matteüs en
Lukas stellen hem voor als
voedstervader van Jezus en
niet als biologische vader.
Matteüs is nauwkeurig. Hij
spreekt niet over schonk het
leven aan – zoals hij doet
voor alle voorvaderen in de
stamboom van Jezus. Hij
omschrijft Jozef als de man
van Maria en uit haar werd
Jezus geboren (1,16). Terwijl
Lucas zegt dat Jozef de vader
van Jezus was in de opvatting
van de mensen (3,23), hij leek
zijn vader.
Leviraat
Om het toegekende of
wettelijke vaderschap van

Jozef te verstaan, moet men
voor ogen houden dat in
het oude Oosten adoptie
veel vaker gebeurde dan
op onze dagen. Men denke
aan de verspreide praktijk
van het ‘leviraat’ in Israël. In
Deuteronomium wordt het als
volgt verwoord: Wanneer twee
broers bij elkaar wonen en
een van hen komt te sterven
zonder een zoon na te laten,
dan mag de vrouw van de
overledene niet huwen met
een man buiten de familie.
Haar zwager zal gemeenschap
met haar hebben, haar
tot vrouw nemen en het
zwagerhuwelijk met haar
sluiten. De eerste zoon die zij
hem schenkt, zal op naam
van zijn overleden broer staan,
zodat diens naam niet uit
Israël verdwijnt. (25,5-6). Met
andere woorden, de verwekker
van dit kind is de zwager,
maar de wettelijke vader blijft
de overledene, die aan de
pasgeborene alle erfrechten
schenkt. Het doel van deze wet
was dubbel: de overledene
een nakomeling schenken en
de erfenis veiligstellen.
Als officiële vader van Jezus
oefent Jozef het recht uit
de naam aan de zoon te

Vertaling uit het Italiaans: Marcel De Pauw msc

geven en hem zo wettelijk te
erkennen. Wettelijk is hij de
vader, maar niet de verwekker,
hij heeft hem niet het leven
geschonken.
Naam
In de oudheid was de naam de
samenvatting van de identiteit
van een persoon. Je naam
veranderen betekende jezelf
veranderen. Zoals in het geval
van Abram. God veranderde
zijn naam in Abraham wat
betekent vader van velen,
immers, zo zegt Genesis, Ik
heb u vader gemaakt van
vele volken (17,5). Zo ook met
Jakob die de naam Israël krijgt
wat betekent gij hebt met
God gestreden. Hij had met
God gestreden opdat Hij hem
zou zegenen (cf. Gen 32,29;
35,10). Bovenal betekende aan
iemand of iets de naam geven:
het eigen gezag over het
benoemde duidelijk maken,
zoals Adam deed toen hij
alle dieren een naam gaf (cf.
Gen 2,19-20).
Weesschap
Jozef weet dat voor het kind
van Maria reeds door God een
naam bereid is – de naam
wordt aan Jezus gegeven

4

door zijn ware vader, God. De
naam Jezus betekent de Heer
redt zoals de engel aan Jozef
verklaart: Want Hij zal zijn volk
redden uit hun zonden (Mt
1,21). Deze eigenaardigheid
van de figuur van Jozef
laat ons toe vandaag een
beschouwing te wijden aan
vaderschap en moederschap.
Ik denk dat dit zeer belangrijk
is: over het vaderschap
denken vandaag.
We leven immers in een tijd
van opvallend ‘weesschap’.
Dat is eigenaardig. Onze
samenleving is enigszins
wees.
Men voelt dat, dit wees zijn.
De figuur van de Heilige Jozef
helpt ons verstaan hoe om
te gaan met dit gevoel van
weesschap dat ons vandaag
zoveel leed doet.
Adoptie
Het volstaat niet een kind op
de wereld te zetten om te
beweren dat men vader of
moeder is. Vader wordt men
niet geboren. Men wordt het.
En men wordt het niet slechts
doordat men een kind op de
wereld zet, maar omdat men
er op verantwoorde wijze zorg
voor draagt. Telkens iemand
verantwoordelijkheid opneemt
voor het leven van een ander,
oefent men in zekere zin
vaderschap uit ten zijnen
opzichte (Apostolische brief
Patris corde, Met het hart van
een vader).
Ik denk hierbij vooral aan
diegenen die openstaan
om langs adoptie leven
te onthalen. Dat is een
edelmoedige en mooie
houding.
Jozef toont ons dat een
dergelijke band niet

tweederangs is, het is geen
uitweg. Dit soort keuze is een
van de hoogste vormen van
liefde en van vaderschap
en moederschap. Talloze
kinderen in de wereld kijken uit
naar iemand die voor hen zorg
opneemt! En vele echtparen
wensen vaders en moeders te
worden, maar slagen er niet
in om biologische redenen.
Of wensen, ook al hebben ze
al kinderen, de gezinsliefde te
delen met wie ervan verstoken
bleef. Men moet niet bang
zijn de weg van de adoptie
te gaan, het ‘risico’ te lopen
van het onthaal. Vandaag
gaat met die kinderloosheid
een zeker egoïsme gepaard.

Onlangs sprak ik over de
demografische winter die
vandaag bestaat. Men wil
geen kinderen of hoogstens
één en niet meer. Vele
echtparen hebben geen
kinderen omdat ze niet willen
of ze hebben er slechts één
omdat ze er geen andere bij
willen. Maar ze hebben wel
twee honden, twee katten … Ah
ja, honden en katten nemen
de plaats in van de kinderen.
Ik versta dat dit doet lachen,
maar het is wel werkelijkheid.
Dit afwijzen van het
vaderschap en het
moederschap, maakt ons
minder, ontneemt ons
menselijkheid.
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Op het ogenblik dat hen een kind werd
toevertrouwd, werd erbij gezegd: We weten niet
hoe het met de gezondheid zal zijn. Misschien
heeft het wel een of andere ziekte. En hij zei:
Als je me dit had gezegd vóór ik binnenkwam,
misschien had ik dan wel neen gezegd. Maar
nu ik het gezien heb, zeg ik: ik neem het mee.
Dat is de wil om vader te zijn, om moeder te zijn,
ook bij adoptie. Hebt hiervoor geen angst.

Zo wordt een beschaving ouder en zonder
menselijkheid omdat ze de rijkdom van
Ouderlijke liefde
vaderschap en moederschap verliest. Een
Ik bid dat niemand zich beroofd zou voelen van
maatschappij zonder kinderen lijdt. Met enige
een band van ouderlijke liefde. En zij die ziek zijn
humor zei iemand: En wie zal nu belastingen
aan kinderloosheid dat zij verder gaan zonder
betalen voor mijn pensioen, als er geen
dat zo negatieve gevoel. Moge de Heilige Jozef
kinderen zijn? Wie zal voor mij zorgen? Het was
zijn bescherming en zijn hulp schenken aan
humoristisch bedoeld, maar het is de waarheid.
de wezen. Dat hij ten beste spreekt voor de
Ik vraag aan de Heilige Jozef de genade de
echtparen die naar een kind verlangen. Hiervoor
gewetens te wekken en hieraan te denken:
bidden we samen:
kinderen hebben.
Vaderschap en moederschap zijn de vervulling
GEBED
van een menselijk leven. Denkt daaraan.
Er is spiritueel vaderschap en moederschap
Heilige Jozef,
van wie zich aan God toewijdt. Maar wie in
Gij die met vaderlijke liefde Jezus hebt bemind,
de wereld leeft en huwt, moet eraan denken
wees de vele kinderen nabij die geen gezin
kinderen te hebben, het leven te geven, want
hebben en verlangen naar een vader en een
het zijn zij die je de ogen zullen sluiten, die om
moeder. Steun de echtparen die geen kinderen
je toekomst bekommerd zijn. Bovendien, als
kunnen hebben, help hen, doorheen dit
je geen kinderen kunt hebben, denkt dan aan
lijden, een groter project ontdekken. Zorg dat
adoptie. Het is een waagstuk, zeker. Een kind
niemand een thuis moet missen, een band,
hebben, biologisch of door adoptie, is steeds
een persoon die voor hem of voor haar zorg
een waagstuk. Maar nog groter waagstuk is het
draagt; en genees het egoïsme van wie
er geen te hebben. Het is een groter waagstuk
zich afsluit voor het leven, zodat het hart
het biologisch of spiritueel vaderschap,
openbreekt voor de liefde.
moederschap af te wijzen.
Een man en een vrouw die gewild de zin van
vaderschap en van moederschap niet
ontwikkelen, missen iets voornaam, iets
DE GEBEDSINTENTIE VAN DE HEILIGE VADER
belangrijk.
TOEVERTROUWD AAN ZIJN WERELDWIJDE
Denkt hieraan asjeblieft. Ik wens dat de
GEBEDSNETWERK
instellingen steeds klaar staan om te helpen
bij adoptie, door te waken over de ernst
SEPTEMBER
ervan, maar ook door de noodzakelijke weg
te vereenvoudigen om de droom van vele
Voor de afschaffing van de
kleinen die een gezin nodig hebben waar te
doodstraf.
maken. De droom ook van vele echtparen
We bidden dat de doodstraf,
die zich in liefde willen geven. Enige tijd
die de waardigheid van de
geleden heb ik het getuigenis gehoord
menselijke persoon aantast, in elk land
van iemand, een arts – belangrijk in zijn
wettelijk afgeschaft mag worden.
beroep – die geen kinderen had en met zijn
echtgenote beslist had er een te adopteren.
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Pelgrim in eigen land
Stadhuis Antwerpen

Iedere
donderdag
om 20u30
met heruitzending
op vrijdag om 10u30
en op zondag
om 8u50

Klokketoren
Sint-Martinuskerk, Burcht

Kasteel van Wissekerke

Temse,
geboortehuis pr. Poppe

Moerzeke,
Grafkapel pr. Poppe
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Anno Domini

Iedere maand brengt dit programma een
greep uit de opvallendste gebeurtenissen uit
de wereldgeschiedenis van de Kerk. Zo hoort u
in een dwarsdoorsnede verhalen uit de grote
familie van gelovigen doorheen de tijd.
Anno Domini is te beluisteren iedere eerste
week van de maand op dinsdag om 13u, op
woensdag om 20u15 en op zondag om 4u45.

VRAAG VAN DE MAAND
Michaël Rodenbach

Wie lag aan het begin van onze
jaartelling voor en na Christus?

Onze huidige jaartelling voor en na Christus, vaak afgekort als v.C. en n.C., ligt uiteraard
bij de uitzonderlijke verandering die de komst van Jezus Christus heeft gehad op de
wereldgeschiedenis. De belofte aan stamvader Abraham ging in vervulling. Het lange
wachten van het Joodse volk, de aankondigingen van de profeten van de komende
Messias werden bekroond met de verlossing van de hele mensheid. Alleen, wie begon deze
jaartelling vanaf de geboorte van Jezus?
De monnik Dionysius Exiguus, de
nederige, zou aan de oorsprong liggen
van deze jaartelling. De traditie spreekt
bij deze tijdrekening van het Jaar des
Heren, of in het Latijn Anno Domini. In
ieder geval gaan de bronnen terug
tot in de zesde eeuw - de tijd van de
eerste koning van de Franken Clovis en
de Byzantijnse keizer Justinianus. Tot
in de tijd telden christelijke geleerden
de jaren op grofweg drie manieren.
Ten eerste de naam van de huidige
consul of keizer. In die zesde eeuw
was het West-Romeinse Rijk echter
ontbonden. Ten tweede de anno
mundi jaartelling, met berekeningen
op basis van de openbaringen in de
Heilige Schrift vanaf het ontstaan van
de wereld en de schepping. Ten derde
anno martyrum, vanaf de laatste
grote christenvervolging onder keizer
Diocletianus, daarom ook wel anno
Diocletianus geheten, afgekort AD.
Waarschijnlijk werd deze derde manier
van tellen het vaakst gebruikt.
Een belangrijke schakel in de
omwenteling naar de Anno Domini
jaartelling bracht de monnik Dionysius
Exiguus. Geboren aan een oever van de
Zwarte Zee, in het huidige Roemenië,
groeide de geestelijke uit tot, volgens
sommigen, de grootste geleerde
in het Rome van zijn tijd. Hij sprak
vloeiend Grieks en Latijn en schreef
met een grote liefde voor precisie en

wiskunde. Naar huidige maatstaven
waren de berekeningen van de monnik
misschien niet heel precies. Maar voor
zijn eigen tijd, een tijd van verval, van
verschrikkingen en van verwezing van
geletterdheid - doet de onderneming
van deze monnik aan als licht brengen
in de duisternis. Er is voldoende bewijs
voorhanden dat monnik Dionysius
met de jaartelling vanaf de geboorte
van Christus drie problemen wilde
verhelpen. De duisternis in verschillende
berekeningen om Pasen vast te stellen,
want die brachten vele twistgesprekken.
Daarnaast de duistere herinnering
die verder leefde in de telling anno
Diocletianus, want die bewees eer aan
een keizer die christenen fel vervolgde.
De anno mundi jaartelling volgens
sommige berekeningen zou in de zesde
eeuw het einde der tijden inluiden. Er
waren in die tijd veel onheilsprofeten.
Om deze uiteenlopende problemen het
hoofd te bieden, bracht de Anno Domini
jaartelling, sinds de incarnatie van Jezus
Christus, een helder ankerpunt om orde
te scheppen in de wereldgeschiedenis.
Het zou overigens nog duren tot Beda
Venerabilis, een al even buitengewone
Angelsaksische geleerde monnik, haast
twee eeuwen later, tot de Anno Domini
jaartelling algemeen ingang vond.
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HEILIGE VAN DE MAAND

Heilige Guido,
de arme
van Anderlecht
† ca. 1012
gedachtenis 12 september
Guido werd geboren in een eenvoudige
boerenfamilie. Een legende verhaalt
dat wanneer Guido zijn ploeg verliet om
een naaste te helpen, engelen de ploeg
bestuurden. Op het heiligdom van OnzeLieve-Vrouw van Laken vroegen ze hem als
sacristein. Hij veegde er de kerk schoon,
bekleedde het altaar, onderhield de liturgische
gewaden, luidde de bel tijdens de Eucharistie
en vespers en zorgde voor de bloemen. Zijn
karig loon deelde hij met de armen.
Toen een koopman hem overtuigde dat hij
in Brussel meer kon verdienen om de armen
te ondersteunen, nam hij de raad aan.
Gaandeweg verwierf Guido zo bekendheid
als handelaar. Eens liep een belangrijke
investering helemaal fout. De lading aan
boord van een schip zonk tot de bodem
van de haven. Guido zag erin een teken om
boete te doen voor zijn sterk afgenomen
vrijgevigheid. Hij nam de pelgrimsstaf op
naar Rome. Daarna reisde de Brabander
verder naar Jeruzalem en bezocht de heilige
plaatsen. Op zijn terugtocht, ontmoette hij in
Rome de toenmalige deken van Anderlecht,
Wondulphus. Het vele reizen had de kracht
van Guido kwetsbaar gemaakt. Toch was hij
bereid om zijn deken te begeleiden naar het
Heilig Land. Wondulphus werd bij aankomst
ziek en schonk Guido zijn ring met de opdracht
terug te keren naar Brabant en er zijn dood te
melden.

Zeven jaren waren verstreken toen Guido
opnieuw voet zette in Anderlecht. Een
priester zou hem aan de ring van de deken
herkent hebben en hartelijk in huis hebben
opgenomen. Guido overleed echter diezelfde
nacht aan dysenterie. Hij kreeg eeuwige
rustplaats bij de Sint-Pieterskerk van
Anderlecht. Pas na verloop van tijd verwierf
Guido enige bekendheid. Een paard zou zijn
hoef aan het graf hebben gestoten. Talrijke
mirakels vonden daarna plaats bij het graf
van Guido en Anderlecht groeide uit tot
bedevaartsoord. Zijn overblijfselen bracht het
kapittel over naar een crypte. Door het paard
ontstond de traditie door de eeuwen heen dat
koetsiers met hun paarden naar Anderlecht
pelgrimeerden.

De heilige ‘arme man van
Anderlecht’ prijkt tevens op
het wapenschild van zijn
geboorteplaats.
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Nieuws
uit de ‘Wereldfamilie’ van Radio Maria
Marianne Hubin

RADIO MARIA ENGELAND
Een nieuwe medewerkster voor Radio Maria Engeland! Izzy zal
werken in de nieuwe studio’s van Radio Maria in Londen, in de Saint
Dominic’s Church.
De Sint Dominicuskerk is het Diocesane heiligdom van Onze-LieveVrouw van de Rozenkrans, een parochie die is gevestigd in een
van de grootste katholieke kerken van Londen. Als Mariaheiligdom
is het een centrum voor katholieke cultuur en gedachte, en een
brandpunt van liturgische schoonheid.
RADIO MARIA IERLAND
Het team van Radio Maria Ireland is op uitstap gegaan!
Ze zijn Glendalough gaan bezoeken en in het bijzonder de Saint
Kevin’s Parish Church. Een mooie parochiekerk waar ze ook samen
als team de Heilige Mis hebben gevierd.
RADIO MARIA KROATIË
Een mooi foto genomen in de studio van Radio Maria Kroatië.
Tijdens een programma werden er boeken voorgesteld, onder
andere het boek ‘Naar het land van Karmel heb Ik je gebracht’.
De karmeliet Marko Maglic presenteerde de uitzending en zuster
Marina van de heilige drie-eenheid was te gast!

RADIO MARIA ROEMENIË
Mooie uitzending vanuit de Calvariekerk in Satu-Mare, in Roemenië.
Een groep gelovigen hebben er live de rozenkrans gebeden op
Radio Maria!
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RADIO MARIA OOSTENRIJK
Drukke maar gezegende
dagen voor Radio Maria
Oostenrijk!
Elke zomer, in de maand juli,
is er een groot festival. Eerst
gericht op de jongeren,
daarna op de gezinnen. Dit
jaar was het groot feest,
want het festival bestaat nu
30 jaar!
De jongerenontmoeting in
Pöllau (Steiermark) is een
katholieke - charismatische
week voor jongeren, altijd
aan het begin van de
zomervakantie. Een vol
dagelijks programma
voor de jongeren:
aanbidding, lofprijzing,
Heilige Mis, conferenties,
biechtgelegenheid,
catecheses, sport en
spel, theater… en Radio
Maria Oostenrijk heeft live
uitgezonden!
Na de jongerenontmoeting,
die één week heeft
geduurd, kwamen meer
dan 160 gezinnen naar deze
katholieke samenkomst.
Bijtanken, groeien als gezin,
versterken in het huwelijk,
dat was het verlangen
dat in het hart van elke
deelnemer te vinden was.
Het waren prachtige,
gezegende dagen.
WERELDFAMILIE VAN RADIO MARIA
In het kader van de geestelijke bedevaart met Radio Maria,
was er op zaterdag 16 juli 2022 een live gebedsmoment
uitgezonden op alle Radio Maria’s wereldwijd! De rozenkrans
werd uitgezonden vanop de Berg Karmel in Israël, in het
Heiligdom van Stella Maris. Een mooi gebedsmoment dat u
ook heeft kunnen meevolgen op onze radio.
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Basiliek
Onze-Lieve-Vrouw
van Kortenbos

Op
parochie
bezoek

Joris Abts

De geschiedenis van Kortenbos wordt sinds 1636 beheerst door
een klein potaarden beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van amper
18,5 cm groot. Sinds 1639 wordt de Heilige Maagd er aanroepen
met de titel ‘Behoudenis der kranken’ nadat velen op haar
voorspraak er wonderlijk werden genezen.
Misschien was dit Mariaheiligdom u tot nu toe onbekend, maar
reeds in 1873 werd Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos door de
bisschop uitgeroepen tot patrones van Limburg. Het beeldje
kreeg in 1898 een pauselijke kroning en in 1936 kreeg de kerk,
die in 1644 werd gebouwd om de bedevaarders te ontvangen,
de eretitel van basiliek. En tijdens het heilig jaar 2000 werd
de basiliek van Kortenbos door Mgr. Paul Schreurs, bisschop
van Hasselt, aangeduid als een van de jubileumkerken in het
bisdom.
Een sportieve fiets van een wielertoerist,
geleund tegen de muur van het kerkgebouw,
vertelde ons bij het binnengaan dat deze kerk
altijd open staat om er enkele ogenblikken bij
het miraculeuse beeldje van onze Hemelse
Moeder door te brengen. De pastoor, E.H. Luc
Michiels, met wie we hadden afgesproken
nam ons mee naar de sacristie achter het
hoofdaltaar. Een rustige plaats voor een
gesprek, maar wat ons opviel, met veel ruimte
voor het opbergen van misgewaden en
gewijde voorwerpen, een plaats waar heel wat
misdienaars, lectoren en priesters zich kunnen
voorbereiden op het vieren van de liturgie.
Het verwonderde ons dan ook niet dat priester
Michiels tijdens ons gesprek getuigde over
de waarde van een mooie verzorgde liturgie
waardoor hij ook mensen probeert aan te
trekken naar de kerk van Onze-Lieve-Vrouw
van Kortenbos om hen zo te brengen tot een
dieper geestelijk leven.
Voor de pastorale zone Sint-Trudo, waar
Kortenbos deel van uit maakt zijn er op dit
moment drie priesters. Pastoor Michiels is vast
verbonden aan de kerk van Kortenbos, maar
brengt ook heel wat tijd door buiten Kortenbos
voor zondagsvieringen, doopsels en kerkelijke
begrafenissen.
Kortenbos telt 1200 inwoners. Mede omdat
de kerk het enige Mariaheiligdom is van
Haspengouw trekt de kerk heel wat mensen
aan van buiten Kortenbos, die vaak ook
wekelijks de eucharistie bijwonen en sterk

verbonden leven met deze kerkgemeenschap.
Dagelijks wordt in de basiliek de eucharistie
gevierd en jaarlijks komen er ook heel wat
bedevaarders individueel of per autocar om
het miraculeuze beeldje te vereren.
VAN ONVEILIGE PLEK TOT MARIAAL HEILIGDOM
In het begin van de 17de eeuw was de streek,
gelegen tussen Sint-Truiden en Hasselt vrijwel
onbewoond en sterk bebost. Bovendien werd
dit gebied beschouwd als zeer onveilig en
gevaarlijk. De Dertigjarige Oorlog (1618-1648),
waar de meeste Europese mogendheden bij
betrokken waren, zorgde overal voor een grote
beweging van voorbijtrekkende huurtroepen
en er zwierven in deze streek nogal wat
deserteurs rond uit de oorlog van Spanje tegen
de Verenigde Provincies. Reizigers werden
overvallen en beroofd en daardoor kreeg de
weg, die Sint-Truiden met Hasselt verbond,
zelfs de bijnaam ‘moordpad’ of ‘moordsteeg’.
Elisabeth van Oeteren uit Sint-Truiden, weduwe
van Christiaan Renaerts, had te Kortenbos
het vruchtgebruik van een aanzienlijk goed,
het leen ‘de Nachtegael’. Op deze plaats
had zij ook nog het vruchtgebruik van het
‘Cappuintjesbos’. Zij klaagde haar nood bij
minderbroeder Franciscus de Menjoey van
Sint-Truiden toen de uitbaters van haar hof te
lijden hadden onder baldadigheden van de
‘Gezellen van de Nachtegael’, een roversbende
die zich in de omgeving ophield. Pater
Franciscus raadde haar aan haar toevlucht
te nemen tot de Moeder Gods. Zo kwam zij
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tot het besluit het kleine potaarden
Mariabeeldje, dat ze eens van hem
gekregen had, met de hulp van
lekenbroeder Ghislenus van Tienen
en schrijnwerker Librecht Verjansen
in een eikenboom te plaatsen. De eik
stond in het ‘Cappuintjesbos’, op de
hoek van de weg naar Kozen en de
weg Sint-Truiden - Hasselt. Al spoedig
groeide de verering voor ‘OnzeLieve-Vrouw ten Nachtegael’. Nogal
wat mensen kwamen er de Moeder
Gods aanroepen om genezing te
bekomen: onder hen veel zieken met
koorts, kreupelen en breuklijders.
Toen E.H. Laurentius Cloets, pastoor
van Ellikom, in het jaar 1639 van een
zeer pijnlijke breuk genezen werd,
stelde hij een Latijnse lofzang op ter
ere van O.-L.-Vrouw van Kortenbos.
Daarin gaf hij haar voor het eerst de
titel ‘Salus lnfirmorum’ (Behoudenis
der kranken), titel waaronder zij nog
steeds aangeroepen wordt. In de
jaren tussen 1637 en 1651 werden 32
genezingen als wonder erkend.

van Averbode een voorstel tot
benoeming van een pastoor mocht
doen, de abdij de pastoor en de kerk
moest onderhouden, maar ook de
inkomsten van de parochie ontving.
Sinds 1625 was Paulus Van Hove,
norbertijn van Averbode en geboren
te Diest, er pastoor. Hij was de broer
van Elisabeth Van Hove, gehuwd
met Jan Berchmans, schepen van
Diest, en moeder van de H. Johannes
Berchmans. Nadat de aanvraag
voor de bouw van een nieuwe en
grotere kapel door de prins-bisschop
was goedgekeurd, vond de eerste
steenlegging plaats op de 12de
augustus 1641 en in 1644 is de bouw
van de kerk voltooid, op de toren na.
In aanwezigheid van Servatius Vaes,
abt van Averbode, en Hubertus van
Suetendael, abt van Sint-Truiden,
werd op de 1ste mei 1648 de kerk
plechtig ingewijd door Mgr. Richard
Pauli-Stravius, hulpbisschop van Luik.
De bedevaartkerk werd in 1842 ook
parochiekerk.

Om het Mariabeeldje in de eikenboom
te beschermen tegen gure weersomstandigheden, werd de boom
omringd met een uit graszoden
gebouwde muur, bedekt met een
strodak, later omgevormd tot een
lemen kapel. Op de 2de juli 1639 werd
er de eerste H. Mis opgedragen
door de pastoor van Kozen. Nog
in datzelfde jaar kwam de prinsbisschop van Luik, Ferdinand van
Beieren, persoonlijk naar Kortenbos
om hier tot de Moeder Gods te bidden.
De bisschop toonde een bijzondere
voorliefde voor Onze-Lieve-Vrouw
van Kortenbos en hield nooit op
om zich om de bedevaartplaats
te bekommeren. Zo besloot hij
tijdens zijn bezoek dat de lemen hut
zou vervangen worden door een
bakstenen kapel.
Door de grote toeloop en de
gebedsverhoringen groeide gestadig
de faam van de bescheiden
bedevaartplaats en de bouw van
een grotere kerk werd noodzakelijk.
Op kerkelijk gebied behoorde
Kortenbos bij Kozen, waarvan de
Premonstratenzerabdij van Averbode
sinds 1230 het patronaatsrecht
bezat. Dit recht hield in dat de abt

MEIMAAND BEDEVAARTMAAND
De basiliek van Kortenbos is zeker
een van de merkwaardigste
kerkgebouwen in Haspengouw. Bij
ons bezoek werden we verrast door
het zeer weelderige barokinterieur,
wat de eerder sobere buitenkant niet
laat vermoeden. Naast de jaarlijkse
meibedevaarten van de parochies uit
de streek worden er ook bedevaarten
georganiseerd naar Kortenbos door
allerle verenigingen zoals SAMANA,
OKRA en KVLV. Tijdens de meimaand
is er een extra eucharistieviering
op zaterdag en worden op
zondagnamiddag de vespers
gebeden tijdens het lof. Dit gebeurt
ieder jaar op één van de zondagen
in mei ook heel plechtig met Latijnse
zang door de Norbertijnen van
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Averbode. Tijdens deze
‘Mariavespers’ wordt er
op voorspraak van Maria
gebeden voor roepingen
tot het priesterschap en het
religieuze leven. Daarnaast
biedt het bedevaartcomité
in samenwerking
met de Geschied- en
Heemkundige Kring een
eigen bedevaartprogramma
aan. Zo is er op de tweede
zondag van mei de jaarlijkse
processie die vertrekt om
15u. aan de basiliek tot bij
de kapel van Onze-LieveVrouw van Vrede. Er is de
jaarlijkse ziekenbedevaart en
de bedevaart voor fruittelers
en landbouwers. Tijdens de
ruiterbedevaart worden niet
alleen de paarden en hun
ruiters gezegend, maar ook
alle dierenliefhebbers zijn
welkom met hun huisdier
voor de speciale zegen. Deze
zegening heeft buiten de
eucharistieviering plaats op
de bedevaartweide naast
de basiliek. De auto- en
fietsenzegening gebeurt na
een korte gebedswake voor
de verkeersveiligheid en de
verkeersslachtoffers.

Norbertijn Luc Michiels
“Ik ben in 1975 ingetreden in de abdij
van Averbode. Na mijn opleiding ben
ik vrij vlug in de parochiepastoraal
terechtgekomen. De parochiepastoraal
behoort wezenlijk tot de roeping van de
Norbertijn. Dit was zo sinds de stichting
door Sint-Norbertus. Als bisschop van
Maagdenburg in Duitsland nam SintNorbertus medebroeders mee om de
gebieden boven de Elbe te kerstenen.
In het nabijgelegen Kozen waren er al sinds 1200 Norbertijnen
actief. De eerste zeven jaar ben ik onderpastoor geweest in
Berchem, in de Sacramentsparochie, de parochie van de
Groenenhoek die gesticht was vanuit Averbode. Er was een
heel sterk verenigingsleven. Ik was er graag en ben er gebleven
tot in 1992. Daarna ben ik een vijftal jaar pastoor geweest in
Aarschot alvorens naar Kortenbos te verhuizen. Kortenbos is
sinds de zeventiende eeuw een heiligdom waar Norbertijnen
van Averbode dienst hebben gedaan. Voor de Franse Revolutie
waren er hier een drietal medebroeders werkzaam. Op het
moment dat de abt mij opdroeg om naar hier te komen viel het
mij een beetje zwaar om Aarschot te verlaten, maar ondertussen
ben ik hier wel graag.
Ik maak er een punt van om als priester mijn geestelijk leven
te verzorgen. De morgenuren zijn voor mij heel belangrijk. Wat
men in de abdij doet wil ik ook hier doen. Het is voor een priester
belangrijk om niet opgeslokt te worden door allerlei activiteiten
en eigenlijk geestelijk arm wordt. Mijn breviergebed, de meditatie,
de rozenkrans vormt het vaste programma voor elke dag. Wat
je zelf niet bezit, kan je niet doorgeven. Door het gebed wordt
het leven anders. Je bezwijkt niet onder de moeilijkheden, die je
tijdens het gebed aan de Heer toevertrouwd. De Heer geeft je
kracht, om te volharden.
Het geloof was bij ons thuis heel vanzelfsprekend. Mijn vader en
mijn moeder waren geen geleerde mensen, maar diepgelovig.
Zij hebben het geloof altijd voorgeleefd aan ons. We waren met
vier broers. Omdat mijn vader orgelist was in Geel hadden we
thuis een sterke band met de priesters. Mijn vader nam mij vaak
mee naar de kerk.
Op verschillende dagen doorheen het jaar worden we verwacht
in de abdij zoals op het feest van Sint-Norbertus en SintAugustinus, bij inkledingen en priesterwijdingen. Toen ik een
cursus Latijn gaf aan de jongere medebroeders in opleiding was
ik wekelijks in de abdij. Onze abdij bestaat sinds 1134, het is mooi
om daarvan deel te mogen uitmaken. Er is een sterke band met
de abdij, het is uw thuis, ook al woon ik niet permanent in de
abdij. Met de medebroeders deel je hetzelfde ideaal. Een aantal
oudere confraters, die ondertussen overleden zijn, zijn voor mij
echte leermeesters geweest in het geestelijk leven.”
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EVANGELISATIE
De verschillende bedevaarten bieden de mogelijkheid
om mensen persoonlijk te ontmoeten en met hen
een geestelijk gesprek aan te gaan. Een bijzonder
aandachtspunt voor pastoor Michiels, blijkt uit ons
gesprek. Na de weekeucharistieviering blijft hij ook
meestal nog enkele uren in de basiliek, terwijl hij zijn
breviergebed verricht, om mensen de kans te geven voor
een biechtgesprek of om de individuele bedevaarders
te onthalen. Pastoor Michiels deelt de bekommernis van
de deken en ook van de andere medewerkers van de
pastorale eenheid om in te zetten op evangelisatie bij
de bediening van de sacramenten. Binnen de groep van
kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie
of het H. Vormsel zijn er altijd ouders die gevoelig zijn
voor het geloof. Daarom is het belangrijk om deze ouders
samen te brengen en hen in te leiden in het geloof.
Dikwijls is de onwetendheid heel groot. Ook het jaarlijkse
bezoek aan de ouders van de Eerstecommunicanten
grijpt pastoor Michiels aan om een persoonlijk
geloofsgesprek aan te knopen: “Als priester vindt ik het
heel belangrijk om mensen tot een dieper geestelijk leven
te brengen. We zijn vaak veel te veel bezig met allerlei
dingen. We moeten terug naar het essentieële om van
het essentiële te leven.” De priester is heel dankbaar
getuige te mogen zijn dat er in de parochie een aantal
jonge gezinnen zijn die echt vanuit hun geloof leven. Ook
de kinderen zijn bijvoorbeeld als misdienaar betrokken bij
het leven van de parochie.
FATIMA-GEBEDSGROEP
De bekommernis om de persoonlijke geestelijke
groei ligt ook aan de basis van de opstart van de
Fatima-gebedsgroep die nu al vele jaren maandelijks
samenkomt in de basiliek. De Fatima-dag begint
telkens om 11u30 met de eucharistieviering. Na een
broodmaaltijd met soep wordt om halftwee in de
namiddag de rozenkrans gebeden. Hierna volgt een
geloofsondericht telkens over een ander thema met
ruimte voor persoonlijke vragen en uitwisselingen. Soms
wordt er een externe spreker uitgenodigd. Na een kop
koffie volgt een moment van eucharistische aanbidding
met biechtgelegenheid.
Na ons gesprek kregen we een rondleiding in de
bedevaartskerk. Terwijl we een aantal foto’s maakten
werd de pastoor aangesproken door een bezoeker
die omwille van haar interesse voor heemkunde en
geschiedenis naar het heiligdom was gekomen. “Oog
hebben voor het belang van de bedevaartsplaatsen”
zei de priester ons nog zonet toen we
ons gesprek afsloten. Inderdaad het
kunnen echte ontmoetingsplaatsen
zijn waar mensen, vaak met
belangrijke levensvragen, zorgen
of twijfels naartoe gaan. De
aanwezigheid van een priester kan
hen op dat moment het nodige
geestelijke voedsel aanbieden.

LUISTERAARS AAN HET WOORD
“Beste Vrienden,
Dank U zo zeer voor de mooie
meditaties, zoals deze vroege
morgen ook;
Wanneer ik in Belgie ben,
dan luister ik graag naar uw
uitzendingen.
Daarom wou ik U oprecht
bedanken.
Moge God U allen Zegenen en
beschermen en U behouden
brengen naar het Hemels
Vaderhuis.”

Kris

*****
“Lieve mensen,
Vanmorgen weer de eucharistie
meegevierd met jullie. De priester
had mooi gesproken over het
doen van de wil van God. Ook
over hoe God onze zonden
verwijst naar het diepst van de
zee. Uit de profeet Micha. Toen
lukte het mij iemand die mij diep
gekwetst had, te vergeven. Ik
ben daar zeer dankbaar voor. Zo
groeit het rijk van God.
Wilt u mijn bericht aub aan deze
priester doorsturen. Dat ik kon
vergeven door de genade van
deze eucharistie was voor mij een
wonder.”
Een dankbare luisteraar
*****
“Een panne met de wagen
zorgde enkele dagen geleden
voor de toevallige ontdekking
van Radio Maria. Het was de
vervangwagen en de uitgebreide
lijst van zenders, waardoor we
deze ontdekking konden doen. De
autopech zorgde logischer wijze
voor wat onrust en net op dat
moment was er Radio Maria.
De hemelse muziek en de
lezingen zorgden meteen voor
een heldere geest. Alsof alles
terug zacht en vredig werd.
Dankbaar en vriendelijke groeten.”
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NIEUW
op het programma
MENSLIEVEND
Elke 1ste woensdag van
de maand:
-van 13u tot 14 u:
‘live’ verslag van het
bezoek
- 14u: ‘live’
uitzending van de
eucharistieviering
Ook daarna kan u
op verschillende
momenten
luisteren naar een
verslaggeving van
ons bezoek aan het
rusthuis:
Vanaf september kan u elke eerste woensdag van de maand
een bijzondere live uitzending volgen op Radio Maria. We gaan
op bezoek in een rusthuis of woonzorgcentrum van Armonea.
Een fijne samenwerking dat een mooi nieuw programma
brengt op Radio Maria: ‘Menslievend’.
U kan luisteren naar gespreken met bewoners, met
verzorgenden, vrijwilligers, verantwoordelijken… We gaan tevens
met de bewoners de Eucharistie vieren. Alles live uitgezonden
op Radio Maria!
Elke eerste woensdag van de maand kan u het programma
beluisteren van 13u tot 15u. Tussen 13u en 14u hoort u
verschillende interviews, om 14u kan u de Heilige Mis samen
met de bewoners vieren. We zullen de uitzending van
‘Menslievend’ telkens afsluiten met een mooie blog van Leen,
een medewerkster bij Armonea.

NONKEL PATER

in diezelfde week:
- vrijdag om 20u15
- zaterdag om 13u
in de vierde week van
de maand
- woensdag om 13u
- vrijdag om 20u15
- zaterdag om 13u

in samenwerking met

r

wee

ACHTERNA

U leest het goed! Nonkel Pater is terug!

Ook pater Jules De Wolf, de oudere broer van Jozef, was scheutist in het
verre Chinese Mongolië.
Hij vertrok voor de eerste maal op maandag 11 september 1899 vanuit de
havenstad Marseille met de stoomboot van de ‘Messageries Maritimes’,
de Polynésien.
Reeds na enkele maanden in China vluchtte hij met 14 confraters, op bevel
van zijn bisschop, martelaar Ferdinand Hamer, langs de Gobiwoestijn
terug naar huis toen de Boxersopstand uitbrak.
En ook, hij laat ons delen, met zijn meer gevoelige aard, in zijn belevenissen
en getuigenissen.
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“Benedicam Domino in omni tempore. Ik dank de Heer uit ganser harte en
gijlieden zeker ook, dat Hij ons de onschatbare genade en sterkte gegeven
heeft om ons wederzijdse offer te voltrekken… Zoals aan Abraham heeft
hij uwen oudste zoon gevraagd. Wat zal Hij u dan weder gunnen hier en
hierna…
Toen ik vanuit de trein, Brugge uit het oog verloor, was mijn eerste
gedachte mijn brevier open te slaan en te bidden om God te bedanken
dat hij mij zulke christenouders en bloedverwanten gegeven had.
Blijven wij dus malkander beminnen en genegen zijn in dit christelijke
geloof. Geen afstand zal mijn liefde doen verminderen, maar integendeel
meer en meer doen groeien als nog mogelijk.
En gij ook blijf steeds één van harte elkander stichten door godsvrucht,
deugdzaamheid en gedienstigheid.
Laat ons altijd veel vertrouwen hebben in de Goddelijke voorzienigheid
en zeggen : “Wat God bewaart is wel bewaard.”
Brief van 4 september 1899

Nonkel Pater weer achterna

In de 2de en 4de week
van de maand:

• op woensdag om 14u15
• op zaterdag om 14u15

GROOTOUDERS AAN HET WOORD
Elke eerste dinsdag van de maand kan u
om 10u30
luisteren naar het programma
‘Grootouders aan het woord’.
Tony en Myriam Laureys, zelf grootouders,
brengen dit nieuwe programma
over grootouders en over kleinkinderen.

Waarom een programma over en voor grootouders?
Wel, Grootouders zijn belangrijk. En kleinkinderen zijn
belangrijk. En generaties zijn belangrijk. Wij geloven
dat het geloof doorheen de generaties doorgegeven
wordt.
Paus Franciscus zei het onlangs: “het is cruciaal dat
kleinkinderen dicht bij hun grootouders blijven, die
als het ware de wortels zijn waaruit ze het sap van
menselijke en spirituele waarden kunnen putten.”
Met dit programma willen we jou als grootouder
helpen om:
• zonder pretentie, een steentje bij te dragen om
jouw unieke, God-gegeven rol in het leven van jouw
kleinkinderen ten volle in te vullen
• om je levenswijsheid en geloof aan hen door te
geven.
• zodat jouw kleinkinderen stappen zetten om
gelovige mensen en goede burgers en medemensen
te worden die hun rol in maatschappij en wereld
opnemen.

Grootouders aan het woord
elke 2de woensdag van de
maand om 10u30.
Het wordt herhaald op:
• de dag erna,
op donderdag om 19u30
• twee weken later:
- op woensdag om 10u30
- op donderdag om 19u30

Bezoek aan Radio Maria
Medjugorje
Op zaterdag 6 augustus ‘22 bezochten enkele medewerkers van Radio Maria samen met broeder
Dirk van de gemeenschap ‘Moeder van Vrede’ de studio van Radio Maria Medjugorje. Ze werden er
hartelijk ontvangen door de medewerkers van Radio Maria Medjugorje, Dario en Petar, die beiden ook in
Medjugorje wonen.
De studio en ook allerlei technisch materiaal staat ter beschikking van medewerkers van Radio Maria
van over de hele wereld die naar Medjugorje komen om er de boodschap te horen en door te geven aan
de luisteraars. In Bosnië-Herzegovina zijn er nog drie andere radiostations van Radio Maria gevestigd.

Puzzel:

Zoek de vijf verschillen tussen beide foto’s!

B.
C.

A.
D.

G.

Welke drie puzzelstukjes rechts naast de foto zijn niet
overgenomen uit de puzzel hierboven?
SMS de letters alfabetisch naar:
0465 07 26 27 en maak kans op een mooi geschenk!

E.
H.

F.
I.

Oplossing puzzel juli 2022

Oplossing puzzel van de maand juli:
ABIL
Winnaars van de puzzel van de maand juli:
Dhr. Stef Peeters uit Wommegem ontvangt een
DAB+radio
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Boecat

Gebed Sant’Egidio

PROGRAMMA 		
MAANDAG 29/8
7:45

Boecat

Kerk in Nood

29 augustus - 4 september 2022
DINSDAG 30/8

7:45

Pelgrim in eigen land

WOENSDAG 31/8

Boecat

7:45

De ochtend bij Radio Maria

DONDERDAG 1/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

9:50

Radio Vaticaan live

9:50

Catechismus

10:30

De Kerk leeft

10:30

Religieuze Poëzie

10:30

Verhalen van Sint-Jozef

10:30

De rots in de branding

13:00

Biddende Moeders

13:00

Kerk in Nood

13:00

Anno Domini

13:00

Klassiekuur

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Muziek

14:15

De wereld van Radio

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van Radio

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Radio Vaticaan

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

De rots in de branding

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Het Inzicht

20:15

Radio Maria telefoneert

20:30

De Kerk leeft

20:15

Kerk in Nood

20:30

Pelgrim in eigen land

Maria

PROGRAMMA 		
MAANDAG 5/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

5-11 september 2022
DINSDAG 6/9

7:45

Maria

WOENSDAG 7/9

De ochtend bij Radio Maria

7:45

De ochtend bij Radio Maria

DONDERDAG 8/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

9:50

Radio Vaticaan live

9:50

Catechismus

10:30

De Kerk leeft

10:30

Religieuze Poëzie

10:30

Verhalen van Sint-Jozef

10:30

De rots in de branding

13:00

Biddende Moeders

13:00

Anno Domini

13:00

Menslievend

13:00

Klassiekuur

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Eucharistie

14:15

De wereld van Radio

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van Radio

17:30

Talitakoum

17:30

Radio Vaticaan

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

De rots in de branding

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Het Inzicht

20:15

In gesprek met een religieuze

20:30

De Kerk leeft

20:15

Anno Domini

20:30

Pelgrim in eigen land

Maria

PROGRAMMA 		
MAANDAG 12/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

12-18 september 2022
DINSDAG 13/9

7:45

Maria

WOENSDAG 14/9

De ochtend bij Radio Maria

7:45

De ochtend bij Radio Maria

DONDERDAG 15/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

9:50

Radio Vaticaan live

10:30

De Kerk leeft

10:30

Mystieke lectuur

10:30

Grootouders aan het woord 10:30

De rots in de branding

13:00

Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00

Kerk in Nood

13:00

Het zorgportret

13:00

Klassiekuur

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

De wereld van Radio Maria

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van Radio

17:30

Talitatakoum

17:30

Radio Vaticaan

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

De rots in de branding

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Grootouders aan het woord

20:15

Kathovisie

20:30

De Kerk leeft

20:15

De Leeswijzer

20:30

Pelgrim in eigen land

Maria

9:50

Catechismus

20

Radio Vaticaan

Vivendo

VRIJDAG 2/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

Jeugdcatechese

ZATERDAG 3/9

ZONDAG 4/9

7:30

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

8:50

Pelgrim in eigen land

10:30

Pelgrim in eigen land

11:00

Jeugdcatechese

10:00

Eucharistieviering

13:00

Kruisweg

13:00

Anno Domini

13:00

Kathovisie

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Muziek

14:15

Vivendo

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

De week van Radio Maria

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Vivendo

19:30

De wereld van Radio

20:15

Anno Domini

20:30 Religieuze Poëzie

20:30

Klassiekuur

VRIJDAG 9/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

Dagelijks
op Radio Maria

ZATERDAG 10/9
Bijbellezing

7:30

6:30 Lezingendienst
7:00

Angelus

7:02 Rozenkrans
8:30 Lauden
9:00 H. Mis
(Zondag om 10u)
Maria

9:50 Catechismus
11:30 Het Woord
spreekt:
lezing en
bezinning van de
H. Schrift

ZONDAG 11/9

7:30

6:00 Meditatie

12:00 Angelus

Bijbellezing

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

8:50

Pelgrim in eigen land

10:30

Pelgrim in eigen land

11:00

Talitakoum

10:00

Eucharistieviering

13:00

Kruisweg

13:00

Menslievend

13:00

In gesprek met een religieuze

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Muziek

14:15

Vivendo

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

De week van Radio Maria

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Vivendo

19:30

De wereld van Radio

20:15

Menslievend

20:30 Religieuze Poëzie

20:15

Klassiekuur

12:05 Middaggebed
12:15 Rozenkrans
12:40 Het
heiligenverhaal
van de dag
15:00 Uur van de
Goddelijke
Barmhartigheid

Maria

16:10 Lezingen uit de
lezingendienst
16:30 Meditatie
17:00 Vespers

VRIJDAG 16/9

ZATERDAG 17/9

18u30 Rozenkrans

ZONDAG 18/9

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

8:50

Pelgrim in eigen land

10:30

Pelgrim in eigen land

11:00

Talitakoum

10:00

Eucharistieviering

13:00

Kruisweg

13:00

Het zorgportret

13:00

Kathovisie

19:00 Het
heiligenverhaal
van de dag
gevolgd door
‘Het Woord
spreekt’ (behalve
op zondag)

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

Vivendo

21:30 Completen

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

De week van Radio Maria

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

21:45 Heiligen
getuigen

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Vivendo

19:30

De wereld van Radio

20:15

Het zorgportret

20:30 Mystieke lectuur

17:30

Klassiekuur

7:45

De ochtend bij Radio Maria

7:30

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

Maria

22:30 Catechismus
23:30 Rozenkrans
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Biddende Moeders

PROGRAMMA 		
MAANDAG 19/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

19-25 september 2022
DINSDAG 20/9

7:45

Het Inzicht

Missio werkt

De wereld van Radio Maria

WOENSDAG 21/9

De ochtend bij Radio Maria

7:45

De ochtend bij Radio Maria

DONDERDAG 22/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

9:50

Radio Vaticaan live

9:50

Catechismus

10:30

De Kerk leeft

10:30

Religieuze Poëzie

10:30

Verhalen van Sint-Jozef

10:30

De rots in de branding

13:00

Biddende Moeders

13:00

Kerk in Nood

13:00

Missio werkt

13:00

Klassiekuur

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

De wereld van Radio

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van Radio

17:30

Talitakoum

17:30

Radio Vaticaan

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

De rots in de branding

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Het Inzicht

20:15

In gesprek met een religieuze

20:30

De Kerk leeft

20:15

Kerk in Nood

20:30

Pelgrim in eigen land

Rozenkrans vanuit Kibeho

MAANDAG 26/9
De ochtend bij Radio Maria

Menslievend

De rots in de branding

PROGRAMMA 		
7:45

Maria

Grootouders aan het woord

26 september - 2 oktober 2022
DINSDAG 27/9

7:45

Maria

WOENSDAG 28/9

De ochtend bij Radio Maria

7:45

De ochtend bij Radio Maria

DONDERDAG 29/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

9:50

Radio Vaticaan live

10:30

De Kerk leeft

10:30

Mystieke lectuur

10:30

Grootouders aan het woord 10:30

De rots in de branding

13:00

Rozenkrans vanuit Kibeho 13:00

Kathovisie

13:00

Menslievend

13:00

Klassiekuur

14:15

Vivendo

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

De wereld van Radio

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

Radio Vaticaan

17:30

De wereld van Radio

17:30

Talitakoum

17:30

Radio Vaticaan

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

De rots in de branding

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Grootouders aan het woord

20:15

Kathovisie

20:30

De Kerk leeft

20:15

Kathovisie

20:30

Pelgrim in eigen land

Maria

9:50

Catechismus

Maria

22

Catechismus

VRIJDAG 23/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

SEPTEMBER

Klassiekuur

De week van Radio Maria Nonkel Pater terug achterna

ZATERDAG 24/9

ZONDAG 25/9

7:30

Bijbellezing

7:30

Bijbellezing

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

8:50

Pelgrim in eigen land

10:30

Pelgrim in eigen land

11:00

Talitakoum

10:00

Eucharistieviering

13:00

Kruisweg

13:00

Missio werkt

13:00

In gesprek met een religieuze

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

Vivendo

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

De week van Radio Maria

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Vivendo

19:30

De wereld van Radio

20:15

Missio werkt

20:30 Religieuze Poëzie

20:30

Klassiekuur

Maria

29 augustus -8 september
Ik geloof in God

door E.H. Dirk Van der Linden

9 september
Christelijke spiritualiteit

door Prof. Herman De Dijn

Kruisweg

Mystieke Lectuur

Pelgrim in eigen land

10 september
Geloof en wetenschap

door Prof. Herman De Dijn

VRIJDAG 30/9
7:45

De ochtend bij Radio Maria

ZATERDAG 1/10

12 -15 september
Gebed volgens de H.
Dominicus

ZONDAG 2/10

7:30

Bijbellezing

7:30

door E.Z. Mary Amata

Bijbellezing

9:50

Catechismus

9:50

Catechismus

8:50

Pelgrim in eigen land

10:30

Pelgrim in eigen land

11:00

Talitakoum

10:00

Eucharistieviering

13:00

Kruisweg

13:00

Menslievend

13:00

Kathovisie

14:15

Radio Vaticaan

14:15

Nonkel Pater weer achterna

14:15

Vivendo

16:10

Boecat

16:10

Boecat

16:10

Boecat

17:30

De week van Radio Maria

17:30

Jeugdcatechese

17:30

Jeugdcatechese

19:30

Gebed Sant’Egidio

19:30

Vivendo

19:30

De wereld van Radio

20:15

Menslievend

20:30 Mystieke lectuur

20:15

Klassiekuur

16-17 september
Het geweten

door E.H. Pierre François

19-24 september
Jezus is het brood des
levens
Maria

door Pater Gerard Denys

26 -30 september
Meditaties bij de
Evangelies

door Pater Patrick Lens
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Onze-Lieve-Vrouw van 7 Smarten, Adriaan Isenbrandt, circa 1518-1521

Laat mij, moeder, bron van liefde,
voelen ’t leed dat u doorgriefde,
dat ik met u medeween.

met uw

Doe mijn hart voor Jezus branden,
vlecht gijzelf de liefdesbanden,
dat ik God behaag alleen.

Staan bij ’t kruis aan uwe zijde,
en er klagen, met u lijden,
niets wat ik zozeer verlang.

Moeder, wil dit heil bewerken:
des Gekruisten wondemerken
diep te prenten in mijn hart.

laat mijn ziele dan verwerven

Zoveel heeft in ziel en leden
Zoon voor mij geleden:
laat mij delen in zijn smart.

gaarne uw

Laat als kind met u mij wenen,

medelijdend mij verenen

Zoon, mijn leven lang.

Als mijn lichaam komt te sterven,

’s hemels blijde gloriepracht.

