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Bij de voorpagina:
Kerst Filippijnen. Foto SSPC

Bij de achterpagina:
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December 2021:
Gebedsintentie voor de evangelisatie: Catechisten Dat de catechisten, die geroepen
zijn om het Woord van God te verkondigen, er met moed en creativiteit van
getuigen in de kracht van de Heilige
Geest.

Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig 2022
met Gods rijkste Zegen
voor al onze lezers en
weldoeners.
Bedankt voor al uw
steun aan de missie
van dit jaar.
Missiezusters van
St. Petrus Claver
Zr. Johanna d’Arco SSPC uit Brazilië.
Met Kerst krijgen alle arme kinderen een kerstcadeau!

Januari 2022:
Algemene gebedsintentie: Voor ware menselijke broederschap We bidden voor al
diegenen die lijden onder religieuze
discriminatie en vervolging; mogen
hun eigen rechten en waardigheid
worden erkend, die voortkomen uit het
broeders en zusters zijn in de menselijke familie.

Heilig wordt men niet geboren

De ouders van zalige Maria Theresia Ledóchowska;
Graaf Antonie en Gravin Josefina.

Heilig wordt men niet geboren, men
wordt het.
Door Zr. Elisabetta Adamiak, SSPC
Bij het naderen van de 100ste verjaardag van het overlijden van de Zalige Maria Theresia Ledóchowska, onze stichteres, kan men zich spontaan afvragen
hoe het komt dat deze aristocratische
jonge dame, die hield van beeldende
kunst, hongerig naar bekendheid, verlangde heilig te worden. Maar wat is
heiligheid? Het is een weg naar de volheid van het christelijk leven, die heel
het leven voortduurt. Heiligen worden
niet geboren, zij worden het. Heiligen
zijn zij die, in hun hele leven, een houding eigen maken van gedachten enkel
naar Christus en hun gedrag daar naar
richten.
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Haar vader
De vader van de Zalige Maria Theresia,
graaf Antonie Ledóchowski, generaal
bij het Pools leger, vluchtte voor deportatie naar Siberië en emigreerde daarom met zijn familie naar Oostenrijk.
Antonie was geboren in Warschau, maar
studeerde in Oostenrijk, en behaalde
het diploma in de rechten. Vervolgens
startte hij een militaire loopbaan, zoals
het een oude traditie was in de familie
Ledóchowski.
De jonge Antonie echter, was meer aangetrokken tot de schone kunsten dan
tot de militaire kunsten en in 1851, na
zijn huwelijk met de Oostenrijkse gravin Maria Seilern, trok hij zich terug uit
het leger met de graad van kapitein.
Het geluk van een goed huwelijk werd
vlug verstoord door de dood, op jonge
leeftijd, van de drie eerste meisjes; maar
een nog zwaardere pijn voor Antonie
zou snel volgen door het afsterven van
zijn mooie en geliefde echtgenote, nauwelijks dertig jaar oud. Hij bleef achter
met drie nog kleine zoontjes, en verviel
in neerslachtigheid en groot verdriet.
La madre
Zijn tweede huwelijk doet denken aan
de Bijbelse geschiedenis van Tobias en Sara… Antonie hertrouwde met
een jonge vrouw, Josefina Salis-Zizers
(1831-1909), uit Zwitserland, die na een
afspringen van een nakend huwelijk, de
sereniteit en de diepe betekenis van het
leven hervond. Sefina noteerde in haar
dagboek: “Men spreekt van hem enkel
goed. Hij heeft een ernstig karakter, hij
is erg gecultiveerd en diepgelovig; hij
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leidde een voorbeeldig gezinsleven; hij
houdt van zijn kinderen. Ik vraag me
af of ik zo een taak op mij kan nemen.
Maar God, zorg dat ik hem tot hulp en
steun ben!”.
Zo, terwijl zij aan God haar toekomst
toevertrouwde, trouwden zij op 17 juni
1862: Antonie was 39 en Sefina 31. De
huwelijksband die deze twee mensen
verenigde, aanvankelijk meer zakelijk,
baseerde zich vooral op vrijheid van
hun keuze en op hun wederzijdse achting. Hun liefde groeide echter wederzijds mettertijd zodanig, dat, op de dag
van de begrafenis van Antonie, Sefina
noteerde in haar dagboek; “Zij hebben
in het familiegraf gans mijn aardse
schat neergelegd. Ik zal niet ophouden
te bidden (voor hem), om de liefde en
trouw te bewaren aan mijn geliefde
man voor altijd” (24.02.1885).
De opvoeding van de kinderen
Uit hun gelukkige verbintenis werden
nog negen kinderen geboren, waarvan
de eerste drie zich toewijdden aan de
Heer: Maria Theresia (1863-1922), onze
stichteres, zaligverklaard in 1975; Julia
(1865-1939), Moeder Ursula, stichteres
van de Zusters Ursulinen van het Hart
van de Lijdende Jezus, heiligverklaard
in 2003; Vladimir (1866-1942), algemeen overste van de Jezuïeten.
“Ik smeek God dat ik met mijn man, dat
wij samen de opvoeding van onze geliefde goede kinderen tot een gelukkig
einde kunnen brengen. Een vrome en
eerlijke opvoeding zal voor hen de beste levensles zijn”- zo vertrouwde Sefina
haar dagboek toe (14.01.1869).

Sefina met de kinderen uit het eerste huwelijk van
haar man.

Vader Antonie, dankzij zijn grote cultuur, zijn artistieke talenten en zijn
zacht karakter, hield zich vooral bezig
met de intellectuele en godsdienstige
opvoeding van de kinderen. Buiten de
lessen, bijgebracht door een priester,
ontvingen de kinderen ook van hun vader het onderricht van de waarheden
van het geloof en zij werden zelfs ingeleid in de apologetiek. In het gezin baden zij samen, samen begaven zij zich
tot de Sacramenten. Tijdens de familiefeesten voor de naamdag of de verjaardagen begaven allen zich naar de H.
Mis vóór het feest. Een zekere tijd werd
ook dagelijks besteed aan de lezing van
de H. Schrift en aan de discussies van
religieuze thema’s.
De rijke persoonlijkheid van Antonie,
zijn gevoel voor orde en plichtsbesef
hadden een sterke invloed op zijn kin82
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voorbeeld van hun leven spoorde hen
aan tot verbintenis zonder te dwingen.

Sefina met drie van haar eerste eigen kinderen waaronder Maria Theresia.(rechts)

deren. Hij, die zo bijzonder op de hoogte was van kunstgeschiedenis en groot
schilderstalent had, voedde zijn eigen
kinderen op in de schoonheid van de
schilderkunst en leerde hen tekenen.
De twee oudste kinderen in het bijzonder erfden zijn talent.
Mama Sefina, zij aan zij naast haar
man, zorgde met diepe moederlijke
liefde op dezelfde wijze voor haar eigen
kinderen als voor haar stiefkinderen,
terwijl zij hen plichtsbesef bijbracht,
zelfbeheersing en trouw aan het gegeven woord, zelfs ten koste van offers. Inderdaad, dankzij dat, heerste ten huize
Ledóchowski een klimaat van genegenheid en tederheid, die ten goede kwam
aan de harmonieuze opvoeding van de
kinderen. De wederzijdse liefde van de
ouders opende de harten van de kleinen naar wat mooi en goed is en het
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Het leven van het gezin
De opvoeding van zo een groot gezin,
zo verschillend van elkaar, was zeker
een ware uitdaging voor de ouders en
hun dagelijks leven was zeker niet verschillend van het leven van om het even
welke andere familie. Geen enkel kind
wordt heilig geboren, want ieder moet
strijden tegen zijn eigen ondeugden en
gebreken; voeg daarbij het feit van een
groot gezin, waar de kinderen van kleins
af aan leren delen en het individualisme te weerstaan en er afstand van te
doen.
Zij hebben veel pijnlijke gebeurtenissen
meegemaakt. Het volstaat om er enkele
te vermelden zoals het verlies van hun
patrimonium als gevolg van een bankroet, de zwakke gezondheid van Antonie, de dood van het vierde kind Maria,
op 12 jarige leeftijd, en de twee jongste
kinderen, Jozefina en Stanislas, beiden
amper 7 dagen oud. Maria Theresia, de
oudste, werd getroffen door de zware
ziekte tyfus en de pokken, maar bijna
dagelijks waren er bovendien lichamelijke aandoeningen van de oudsten en
de kleinere kinderen.Mama Sefina verdroeg dit alles met bewonderenswaardige zelfzekerheid, God dankend voor
de vreugden en daarbij droeg ze Hem
alle lijden op.
De liefde van de naaste
Wij weten dat de liefde tot God niet kan
gescheiden worden van die tot de naaste: de Ledóchowski’s waren erg meele-
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vend met de armen en de lijdenden.
Antonie was erg betrokken
in de opkomende katholieke
sociale beweging en nam intussen de verdediging op zich
van de arbeiders en de boeren.
Sefina trachtte het lot van de
armen, die dicht rond hun
huis leefden, te verlichten. Zij
stuurde haar dochters vaak
naar hen op bezoek om medicijnen uit hun natuur-apotheek en noodzakelijke benodigdheden uit te delen.
Zij bezorgde aan de arme
kinderen een schooluniform
en op de dag van hun Eerste
Communie nodigde zij hen
uit in hun villa voor een feestmaal.
De trotse vader met Maria Theresia en haar zus Ursula.

Het testament van de ouders
Antonie kwam onverwacht te overlijden.
Toen hij zijn oudste dochter bezocht,
die zwaar ziek was van de pokken, werd
hij besmet en stierf door een astma-aanval. Mama Sefina leefde vervolgens
nog 24 jaar, terwijl zij zich volledig ten
dienste stelde van haar familie, zoals
haar kinderen zelf in talrijke geschriften
bevestigden. Vladimir, Jezuïet, zei na
haar dood: “Ik ben overtuigd dat onze
moeder nooit in haar leven God zwaar
beledigd heeft”.
In haar testament schrijft zij aan haar
kinderen: “De Heer vergeldt uw grote
liefde voor mij, altijd hebt gij gezocht
om mijn werkzaamheden te verlichten

en te verzachten. Tot mijn laatste zucht
bid ik vurig opdat God U Zijn vaderlijke bescherming zou verlenen. Liefste
kinderen, doe verder met goed te doen
en steun elkaar in ogenblikken van beproeving. Ik dank mijn zeer
geliefde “broeders conventuelen” voor
de troost, die zij hebben bezorgd. Ik beveel mij aan uw gebeden en hoop dat
God verlene dat wij elkaar mogen terugzien bij Zijn troon.
Uw moeder, die van u houdt over de
dood heen”.
Op de schoot van zulke ouders zijn
heiligen geboren: onder hen, ook onze
stichteres.
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Missionarissen danken
P. Herman Mchopa,
St. Theresia Parochie, Muhuwesi,
Tanzania.

Fietsen voor de St. Theresia Parochie

Hartelijke groeten van de bisschop van
Tunduru in Tanzania, Mgr. Filbert Felician Mhasi, en de parochianen van de St.
Theresia parochie te Muhuwesi.
Heel veel dank voor uw support voor
hun project; aanschaf van 20 fietsen als
transportmiddel voor het pastoraat.
Heel veel dank voor uw steun aan onze
missie die zo op deze manier vereenvoudigd wordt. Moge u gezegend worden op de best mogelijke wijze door
God. Iets minder dan een vierde is door
eigen bijdrage van de parochianen tot
stand gekomen.
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Wij bevestigen hiermee uw gift van
5.000 USA $ voor de aanschaf van zonnepanelen voor het dispensarium te
Luhombero in het bisdom Mahenge.
Het bedrag is via onze bisschop tot ons
gekomen. De zwangere vrouwen die
naar onze kliniek komen, zijn blij dat
ze hun kindje niet in het donker meer
hoeven te baren. We hebben nu ook
’s nachts genoeg licht. Mede namens
deze vrouwen heel veel dank. God zegene u allen.
Zr. Birgitha Libawa,
Verantwoordelijke zuster Luhombero kliniek, Mahenge, Tanzania
Dankzij de zonnepanelen hoeven de zwangere vrouwen straks niet in het donker hun kind ter wereld te
brengen.

OP KORTE
Apostolische
Nuntiatuurraad bezoekt ontvolkte christelijke dorpen in Galilea
IQRIT, BIR’IM/ Galilea Op zaterdag 7 augustus
2021 had Mgr. Tomasz
Grysa, eerste raadgever van de apostolische
nuntiatuur in Israël, een
ontmoeting met de bewoners en afstammelingen van twee ontvolkte
Palestijnse christelijke
dorpen in Boven-Galilea;
Iqrit en Kufr Bir’im . De
bijeenkomsten vonden
plaats in aanwezigheid
van aartsbisschop Yousef
Matta, van de Griekse
Melkitische Katholieke
Archeparchy van Akko, en
de heer Sami Abu Shou
Shahadeh, lid van het Israëlische parlement voor
de Gezamenlijke Lijst.
In de twee dorpen begon
mgr. Tomasz zijn bezoek
met een gebed in hun
oude kerken, en luisterde
toen naar de verhalen van
christelijke gezinnen en
hun voortdurende strijd
om rechtmatig terug te
keren naar het land van
hun voorouders en een
toekomst op te bouwen
voor hen en hun kinderen. Volgens de Griekse
Melkitische Katholieke

GOLF

Archeparchy van Akko
valt het bezoek binnen
zijn pastorale prioriteiten om de zaken van Iqrit
en Kufr Bir’im vooruit te
helpen, wier bewoners en
afstammelingen bij verschillende gelegenheden
een beroep hebben gedaan op de Heilige Stoel
via de Archeparchy en de
Apostolische Nuntiatuur
in het Heilig Land.
‘We zullen deze belangrijke zaak blijven volgen’,
schreef Sami Abou Shahadeh op zijn Facebookpagina . “We zullen lokaal
en internationaal ons
best doen om de rechten en gerechtigheid te
herstellen voor de families van de dorpen wiens
strijd hun zaak op de lokale en internationale
agenda heeft gehouden”.
Recht op terugkeer alleen bij overlijden
Iqrit en Kufr Bir’im werden beide ontvolkt in
november 1948, toen de
Israëlische strijdkrachten
het om ‘veiligheids-redenen’ nodig achtten dat de
inwoners van beide dorpen hun land ontruimden. Ondanks de belofte
dat ze binnen twee weken mogen terugkeren, is

het de mensen van Iqrit
en Kufr Bir’im sindsdien
nooit meer toegestaan
zich in hun land te vestigen.
De volgende jaren werden de inwoners van Iqrit
en Kufr Bir’im ontheemd
en overgebracht naar
nabijgelegen dorpen en
steden zoals Jish, Rameh
en Haifa of vluchtelingenkampen in Libanon.
Omdat ze hun land en
huizen niet wilden opgeven, brachten de mensen van beide dorpen de
zaak voor het Israëlische
Hooggerechtshof. In het
geval van Iqrit oordeelde
de rechtbank in juli 1951
dat hun uitzetting illegaal was en beval dat ze
naar hun huizen moesten
terugkeren. In de maand
juli van het volgende jaar
werd dezelfde beslissing
genomen in het voordeel
van de inwoners van Kufr
Bir’im. Echter, en ondanks de beslissing van
de rechtbank, vernietig-den Israëlische troepen
Iqrit en Kufr Bir’im in
respectievelijk december
1951 en september 1953,
waarbij hun kerken intact
bleven maar licht geraakt werden. Sindsdien
hebben de inwoners van
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deze dorpen geprobeerd
terug te keren naar hun
land, maar tevergeefs.
In 2003 gingen de inwoners van Iqrit in beroep
bij het Hooggerechtshof,
maar hun verzoek werd
afgewezen. Vanaf 2012
zijn bewoners en afstammelingen van de dorpen
teruggegaan naar hun
land en hebben daar hun
kamp opgeslagen, om
later door de Israëlische
autoriteiten te worden
vernietigd.
Van 1948 tot 1967 werd
de inwoners van Kufr
Bir’im de mogelijkheid
ontzegd om hun doden
op de begraafplaats van
het dorp te begraven. Pas
in 1956 werd een uitzondering gemaakt voor Br.
Elias Susan, een van de
priesters van het dorp.
Sbeit, een afstammeling van het Iqrit-dorp:
“Waarom zou ik hier pas
terugkeren als ik dood
ben? Nee, dat is niet wat
ik wil.”
Door: Saher
Kawas/lpj.org
‘Laudato Si’
De Paus citeert herhaaldelijk stukken uit een van
zijn laatste encyclieken.
‘Wees geprezen’ is een
encycliek van paus Fran87
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ciscus die op 24 mei 2015
werd
gepromulgeerd.
Het incipit van deze pauselijke rond-zendbrief is
afkomstig uit het Loflied
der Schep-ping (Zonnelied) van Sint-Franciscus.
De encycliek - met als
ondertitel, over de zorg
voor ons gemeenschappelijk huis, heeft, in de
geest van deze heilige,
de bescherming van de
aarde en het milieu tot
onderwerp.
Alhoewel
verschillende
pausen

vanaf de heilige paus
Johannes Paulus II zich
hebben uitgelaten over
de milieuproblematiek,
en de noodzaak om - wat
zij zien als - Gods schepping te behoeden voor
de negatieve gevolgen
van menselijk handelen
op het milieu, was paus
Franciscus de eerste die
aan deze problematiek
een encycliek wijdde. De
encycliek is niet enkel
gericht aan katholieken,
maar aan iedereen in de

hele wereld.[1]
In deze rondzendbrief
doet de paus een oproep:
Ik nodig dringend uit tot
een nieuwe dialoog over
de wijze waarop wij de
toekomst van de planeet gestalte geven. De
wereldwijde ecologische
beweging heeft al een
lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen
burgers doen ontstaan
die een bewustwording
hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de
milieucrisis vaak gefrustreerd op niets uitgelopen, niet alleen door de
weigering van de machtigen, maar ook door gebrek aan belangstelling
van de anderen. Gedrag
dat ook onder gelovigen
de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat
van ontkenning van het
probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige
berusting of blind vertrouwen in technische
oplossingen.
Naar aanleiding van de
encycliek stelde Paus
Franciscus een “achtste
werk van barmhartigheid” voor, namelijk de
zorg voor de schepping.

Jongeren & missie

Willy

Jezus Christus, Vriend, Arts en Redder
(door Zr. Teodora Grudzinska, CP)
Moge de heilige Geest de werkelijke
hoofdvertolker zijn van de evangelisatie en moge de ondoorgrondelijke
kracht van het kruis van Christus vrijelijk bezig zijn in de harten van mensen. Moge het werkelijkheid worden
dat missionarissen hier dagelijks
mee bezig zijn. Zuster Teodora Grudzinska, werkzaam in Batouri, Ka-

meroen, vertelt ons een gebeurtenis
vanuit haar missionaire ervaring die
een diepe indruk op haar maakte,
zowel mentaal als emotioneel.
Enige jaren geleden werd er vanuit
een naburig dorp een jongetje bij ons
gebracht van ongeveer 10 jaar oud, genaamd Willy. Hij was ernstig ziek: sterk
vermagerd, de buik was gezwollen en
verhard evenals zijn lever, de zieke ogen
waren oranjekleurig geworden.
Zijn ouders hadden hem lange tijd laten behandelen door een medicijnman.
Onze medische post heeft geen dokter;
wij, zusters-verpleegkundigen, voeren
het beheer.
Het jongetje verkeerde in een zeer
slechte conditie.
Ik heb hem voorzichtig neergelegd op
een brancard en terwijl ik wachtte op
de resultaten van de bloedonderzoeken
van een nabij gelegen polikliniek en in
de hoop zijn pijnen te verlichten heb ik
hem een infuus aangelegd.
Terwijl ik hem verzorgde hield Willy zijn
ogen niet af van het kruisbeeld dat aan
de muur hing tegenover het bed.
Na enkele minuten vroeg hij mij: “Wie
is die man opgehangen aan de muur?”
Ik antwoordde hem dat dit Jezus Christus is, onze God en Verlosser.
Willy bleef zich concentreren op het
kruisbeeld, mijn woorden zachtjes herhalend; het scheen dat hij het voor de
eerste maal in zijn leven gewaar werd.
Zijn kamertje in- en uitgaand zag ik hem
constant met zijn ogen strak gevestigd
op het kruisbeeld. Hij hield niet op aan
mij te vragen: “Vertel mij over Hem”.
Ik probeerde om hem iets te vertellen
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over Jezus,
maar welke
onderdelen
van de catechismus
kan ik overbrengen aan
een jongetje
dat zo intens
lijdt?
Ik vertelde
hem dat Jezus de beste arts is en
een vriend
van
allen;
ik heb hem
voorgesteld
om aan Hem
zijn lijden op te dragen.
Willy herhaalde mijn woorden voor
zich, al fluisterend; ik had de indruk dat
hij liefdevol met de gekruisigde God
aan het praten was.
Ik kwam er ondertussen achter dat
zijn familie niet christelijk was, maar
een traditionele Afrikaanse godsdienst
praktiseerde.
Helaas toonden de onderzoeken aan
dat Willy leed aan malaria hepatitis en
dat hij wormen in zijn darmen had.
Ik heb aangedrongen bij de ouders dat
ik hem naar het ziekenhuis zou brengen, maar zij weigerden, zichzelf verontschuldigende omdat zij geen geld
hadden voor een ziekenhuisopname.
Dus ik heb hen de medicijnen die ik tot
mijn beschikking had aan hen gegeven
en legde hen uit hoe zij de zieke jongen
zouden moeten behandelen.
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De
volgende dag
brachten zij
hem terug
naar huis.
Alvorens
daar heen
te gaan had
Willy voortdurend
aan mij gevraagd hem
andere episodes uit
het leven
van Jezus te
vertellen.
Op
dat
punt aangekomen heb ik het kruisbeeld van de
muur genomen (het was niet zo groot)
en het aan hem gegeven, zodat hij het
naar huis kon meenemen.
Hij nam het in zijn armen en drukte het
liefdevol tegen zijn borst.
Ik heb aan de catechist van Willy `s dorp
gevraagd om zorg aan hem te verlenen,
om door te gaan, zo vaak als mogelijk,
met het catechese onderricht en, mocht
hij komen te overlijden, hem te dopen.
Twee maanden later droegen zijn ouders de zoon wederom op hun rug naar
onze medische hulppost.
Ik vroeg hem hoe het met hem ging en
op elk antwoord zei hij tegen mij: “Er
zijn zaken die belangrijker zijn dan de
ziekte.”
Ik was verast door een dergelijk antwoord van een jongetje van slechts 10
jaar die zoveel leed.
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Willy keek eerst naar zijn ouders en vervolgens naar mij en zei mij: “Ik vraag U
heel indringend , zuster, vertel aan mijn
ouders dat zij na mijn dood niet naar
de medicijnman moeten gaat om de
schuldigen van mijn dood te zoeken.
Ik ben reeds katholiek en ik weet dat
ik sterf ten gevolge van de ziekte, maar
volgens onze overgeleverde gewoonten
zal de medicijnman de schuldige moeten zoeken en hem straffen.
Dat is niet juist; zeg tegen mijn ouders
dat zij beloven dat zij dat niet zullen
doen.”
De ouders, geheel in shock, gaven aan
de zoon hun woord dat zij niet naar de
schuldigen zouden zoeken en dat zij
hem zouden begraven volgens de katholieke gebruiken.
Op dat ogenblik verscheen op het gekwelde gezicht van Willy een grote
glimlach.
Toen vroeg ik de pastoor om deze jongen met een zo levendig geloof te dopen.
Aldus werd de dierbare Willy gedoopt
en ontving, in onze aanwezigheid de
eerste H. Communie.
Met welk een intense zorg, toewijding
en liefde ontving hij Jezus in zijn hart.
Zij gezicht veranderde en toonde zich
plotseling bevrijd uit de greep van de
pijnen.
De volgende ochtend brachten de ouders Willy weer terug naar zijn dorp.
Enige dagen later brachten zij ons op
de hoogte van het feit dat hun zoon was
overleden, bij zijn laatste ademtocht
fluisterend: Ik ga naar Jezus, Vriend en
Redder.

Het ontroerende verhaal van Willy
brengt een bijzondere gevoeligheid
van Jezus in herinnering voor de kinderen, zoals ook vermeld staat in de
Evangeliën:
“De mensen brachten kinderen bij
Hem met de bedoeling dat Hij ze zou
aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.
Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: Laat die kinderen toch bij
Mij komen en houdt ze niet tegen.
Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar,
Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet
aanneemt als een kind, zal er zeker
niet binnengaan. Daarop omarmde
Hij ze en zegende hen, terwijl Hij hun
de handen oplegde.”
(Mc 10, 13-16)
Laten wij ervoor zorgen dat onze
kinderen Jezus leren kennen: in hun
hart voelen zij reeds aan dat Hij hun
Vriend is!
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De plaag van de honger
(door P. Zdzislaw Grad, SVD)
Vanuit Antsirabe, in Madagaskar zou
ik jullie deelgenoot willen maken van
mijn grote bezorgdheid.
Vandaag de dag is de gehele wereld getekend door het lijden en de dood vanwege het Corona virus.
De beperkingen zoals hier opgelegd
in Madagaskar hebben de epidemie
slechts weinig geremd, maar tegen een
hoge prijs.
Het grootste deel van de mensen leeft
van dag tot dag en vanwege de beperking van het aantal arbeidsplaatsen
blijken honderdduizenden zich rechtsreeks te bevinden tegenover het spook
van de honger.
Speciaal degenen die in de grote steden
wonen, zoals de hoofdstad Antananarivo of de stad genaamd Tamatave. De
overheid doet werkelijk alles wat mogelijk is en de uitbreiding van het virus
is afgeremd, maar wij worden bedreigd
door de plaag van de honger………
Wij missionarissen, willen uit kracht
van onze roeping teken zijn van hoop
en troost voor de inwoners van Madagaskar.
Daarom laten wij onze mensen niet in
de steek en is niemand van ons teruggekeerd naar huis alhoewel wij daartoe
de gelegenheid hadden.
Terwijl wij te midden van de onzen blijven, proberen wij degenen die besmet
zijn te ondersteunen, zij voor wie de gevolgen van de corona maatregelen het
zwaarst aankomen, zij die voor zichzelf
geen medicijnen kunnen kopen, of op
een meter van de hongerdood zijn aangeland. Enige maanden geleden heb
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ik de actie: “Een kom rijst voor 20 cent”
gelanceerd, in een poging iedereen, op
de eerste plaats mijn landgenoten, te
prikkelen, om de inwoners van Madagaskar te ondersteunen.
Dankzij hun vrijgevigheid zijn de “centen” veranderd in “goud” van broederlijke liefde en hebben wij reeds velen
kunnen helpen.
Wij proberen om vooral degenen te bereiken die het meest zijn bloot gesteld
aan de honger: de zieken, de ouderen,
de kinderen en de talrijke families.
In verschillende delen van Madagaskar
kan ik beschikken over trouwe medewerkers, vooral de zusters en degenen
die leiding geven aan groepen die gebedsactiviteiten uitvoeren.
Zij regelen de hulp ter plekke.
Als het besmettingsgevaar niet al te
groot is, dan verdelen zij de hulp over
de groepen; in andere gevallen geven
zij hulp, met de nodige voorzorgsmaatregelen aan individuele personen.
Bij onze verplichting om de maatregelen voor de Corona-preventie in acht

De plaag van de honger
te nemen, rekenen wij bovenal op God
aan wie wij onophoudelijk in onze gebeden bescherming en ondersteuning
vragen.
In deze Corona tijd praat men vooral
over de noodzaak om goederen aan de
mensen te vragen, maar er bestaat ook
een grote behoefte aan gebed, individueel en in gemeenschap.
De gezondheidsbeperkingen hebben
de godsdienstbeleving drastisch ingeperkt, maar de armen kunnen niet deelnemen aan de missen “on-line” omdat
het bezit van een televisie,een radio of
computer voor velen een onbereikbare
luxe is.
En toch hongeren de mensen naar de
Sacramenten en de armen zouden zich
willen kunnen wenden tot hen die weten wat hun comfort zou kunnen terug-

brengen en hen spiritueel zou kunnen
ondersteunen in deze tijd van beproeving

Dorpje in Madagaskar.
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Bethlehem: huis van brood

De salesianen van Bethlehem maken
in hun bakkerij een groot, uit brooddeeg gemaakt hart. In de school bieden
zij aan de gezinnen in moeilijkheden
eten aan. Voor de meest zorgbehoevende kinderen zorgen zij en openen
voor hen mogelijkheden voor studieen beroepsopleiding. De Salesiaanse
gemeenschap in Bethlehem ontwikkelt
dit project om zoveel mogelijk gezinnen
te ondersteunen.
Hoe meer huishoudens dit ‘brood van
vrede’ ontvangen, des te minder mensen blijven in armoede en conflicten.
De stichting DON BOSCO IN DE WERELD acht het bijzonder belangrijk,
voor alle kinderen en jongeren een beschermd gemeenschappelijk oord te
creëren, waar zij hun kinderjaren in vrij93

heid en zekerheid kunnen doorbrengen.
Een oord, dat zij “thuis” kunnen noemen. “Bethlehem, huis van brood, huis
van vrede” wordt door de Salesianen
in het leven geroepen, om de toegang
tot voedselhulp en onderwijs te garanderen, uitgevoerd door de Salesiaanse
bakkerij en de Salesiaanse technische
school voor Palestijnse families en jonge mensen in de bezette gebieden van
de stad.
Bethlehem is één van de belangrijkste
steden van de regio. De bevolking van
de regio bedraagt ongeveer 180.000
mensen, terwijl alleen de stad Bethlehem ongeveer 30.000 inwoners heeft.
De politieke instabiliteit, die het gebied
kenmerkt, heeft in de loop der tijd algemene negatieve gevolgen op sociaal
en economisch gebied veroorzaakt. Dit
uit zich in de aanhoudende armoede,
werkloosheid en sociale nood.
Ongeveer 35% van de inwoners in de
regio rond Bethlehem beperkt het verbruik en de uitgaven voor levensmiddelen en eet hoofdzakelijk brood, maar
het meel is erg duur, met dramatische
gevolgen op het gebied van voeding,
vooral voor kinderen en jongeren.
De situatie wordt nog verscherpt door

Bethlehem: huis van brood
de strenge bewegingsbeperkingen
(muur!) en het algemeen voorkomen
van gevallen zoals post-traumatische
stress door de aanslepende toestand
van conflicten en geweld.
Aangezien deze situatie is de Salesiaanse gemeenschap van Bethlehem
tot een symbool geworden. Zij ondersteunt de lokale bevolking, zowel christenen als moslims.
Het Don-Bosco-huis bevindt zich sinds
het jaar 1891 in Bethlehem. Het werd in
1863 als “katholiek weeshuis” door de
Salesiaan P. Antonio Belloni gesticht,
om christelijke arme en verlaten kinderen een goede voorbereiding te bieden
tot het geloof en hen een goed beroep
aan te leren.
Vooreerst gesticht als eenvoudige
“kunst- en ambachtsschool”, heeft de

Don-Bosco-School zich vervolgens
ontwikkeld tot een echt technisch trainingscenter, met cursus mechanica,
electro-mechanica, lassen, draaien,
elektriciteit, radio-televisie en timmerwerk. Hier worden ieder jaar ongeveer
300 scholieren van alle religies onderwezen. Later werd het programma met
opleiding voor kunsthandwerk met
Ook voor de allerkleinste wordt gezorgd.
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Bethlehem: huis van brood
lingen kosteloos brood aan zowat 150
behoeftige families (450 personen).
Ieder jaar worden meer dan 2.000 meelzakken verwerkt (ongeveer 120 – 125
ton), om dagelijks zowat 3.000 broden
te produceren.
De stichting DON BOSCO IN DE WERELD neemt met het project “Bethlehem: huis van brood, huis van vrede”
deel aan het engagement van de internationale gemeenschap met haar specifieke actie: solidariteit ten gunste van
de zwakste bevolkingsgroepen in het
Heilig Land.
olijfhout, keramiek en parelmoer stopgezet.
De Salesiaanse bakkerij is vandaag een
historisch instituut voor de inwoners
van Bethlehem, zij is sinds de eerste
stichting van het huis aanwezig. Zij
heeft drie hoofddoelen: het brood voor
de weeskinderen bakken, een mogelijkheid om het beroep van bakker te leren
en tenslotte een werktuig van caritatieve hulp voor de meest behoeftige mensen.
Met de uitbraak van het conflict heeft
de bakkerij voor de bevolking altijd
een belangrijke rol gespeeld. Gedurende de 42 dagen van de bezetting
van Bethlehem, in april 2002, was de
Don-Bosco-oven één van de weinige
functionerende ovens en de enige bron
van levensonderhoud voor vele families. Gedurende de lockdown hebben
de mensen het brood van venster tot
venster en van dak tot dak verder uitgedeeld, zonder hun huizen te verlaten.
Sindsdien verdelen de Salesianen verder direct en samen met andere instel95

Bron: stichting Don Bosco in de wereld

Er wordt een ambacht geleerd.
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Weduwen project – India
Karuna Gezondheid Missie in de provincie van Calcutta is haar missie begonnen in Buniadpur in 2020. De bedoeling
is dat er een ziekenhuis komt. De omwonenden zijn arm, meestal ongeletterd en de meesten behoren tot de Santal stam.
Vanaf augustus 2020 zijn wij begonnen
December
2021: van de omliggende
met
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dorpen. Wij hebben
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ten Dat in
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was een eyeopener voor ons. Sindsdien
Geest. wij voor hen een soort pensiproberen
oen voor hen te krijgen.
We hebben al verschillende bijeenkomsten gehad om een oplossing te vinden
en om hen te helpen. Velen van hen zorgen ookZalig
nog voor
hun kinderen en kleinKerstfeest
kinderen. En natuurlijk heeft de corona
pandemie
ook getroffen.
en eenhen
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Voor deze 129 weduwen willen wij een
met Gods rijkste
Zegen
levensonderhoud
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starten door
Vrouwen
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op een rijstveld.
voor
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onze
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weldoeners.
Bedankt voor al uw
steun aan de missie
van dit jaar.
Missiezusters van
St. Petrus Claver
Zr. Johanna d’Arco SSPC uit Brazilië.
Met Kerst krijgen alle arme kinderen een kerstcadeau!
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Januari 2022:
Algemene gebedsintentie: Voor ware menselijke broederschap We bidden voor al
diegenen die lijden onder religieuze
discriminatie en vervolging; mogen
hun eigen rechten en waardigheid
worden erkend, die voortkomen uit het
broeders en zusters zijn in de menselijke familie.

hen een of twee geiten te geven, een
paar kippen en eventueel een biggetje.
Ook denken we aan een kleine coöperatie, een soort winkel waar het mogelijk is dat zij hun verbouwde groenten
kunnen verkopen. Ook willen wij naaimachines aanschaffen. Voor de totale kosten voor het project zouden we
12.000 euro nodig hebben. Aan u vragen wij een bijdrage van 9.800 euro.
Zr. Regina Kottackal F.C.,
Dochters van het Kruis,
Karuna Health Mission,
Buniadpu, Bansihari,
West Bengalen, India.
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