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Editoriaal

Beste vrienden van Radio Maria,
In een tijd waar het geloof vaak een
privézaak is geworden, lijkt het misschien
minder en minder duidelijk wat er eigen is
aan gelovigen. Gelovigen beschouwen de
wereld namelijk als komende van Iemand
– God – die de aarde geschapen heeft met
een doel. Zonder God zou er geen mens
zijn. Hij is het die ons in leven houdt, en
dit op elk ogenblik. Hoe ongelovigen zich
moeten voelen wanneer ze nadenken
over de zinsvragen “van waar kom ik?” en
“waar ga ik naar toe?” is voor een gelovige
moeilijk te vatten. Het omgekeerde geldt
waarschijnlijk ook wel. Als het al geen haat
is, toch lijkt men vaak met onbegrip te
maken te hebben als men er voor uitkomt
dat God ons in leven houdt, en dat Hij
ons leven zin geeft. Niets in ons leven is
Hem onbekend. Eén van de Psalmen die
Gods werken in ons leven in herinnering

brengen is Psalm 104. Een gelovige –
zeker één die bidt – probeert zich alles
wat God heeft gedaan te herinneren, en
tot het besluit te komen: “Heer mijn God,
U bent machtig groot, met pracht en met
verhevenheid omkleed”. Het is daarom
dat “onze ziel de Heer prijst” (Cf. Ps. 104,
1).
Het eerste vers van Psalm 104 bezingt de
glorie van God, ongeacht wat Hij voor zijn
schepsels doet. Het is goed en juist om
zo te beginnen: “Geprezen zij God voor
wat Hij is”, en dan daaraan toe te voegen:
“Geprezen zij God voor wat Hij doet”.
God prijzen is namelijk een fundamentele
houding in het leven van een Christen. En
de God die wij prijzen is een God die groot
en machtig is. Ook de apostel Johannes
spreekt ons zo aan in zijn eerste brief:
“Kinderen, wij moeten niet liefhebben met
woorden en leuzen, maar met daden die
waarachtig zijn. Daardoor komen we aan
de weet dat wij uit de waarheid zijn en
dat wij voor Hem kunnen staan met een
gerust hart, ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij
weet alles.” (1 Joh 3, 18-20)
In het begin van de Psalm zegt de Psalmist
ons ook nog dat God “gehuld gaat in een
mantel van licht” (Ps. 104, 2). Dit licht
is het licht van de eerste scheppingsdag.
Licht dat niet uitdooft. Of zoals we zeggen
over Jezus Christus in het Credo: Licht uit
Licht, ware God uit ware God. Jezus zelf
zal het tijdens zijn leven bevestigen: “Ik
ben het licht van de wereld” (Joh 8, 12).
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Na deze lofprijzingen voor wat God is zal
de Psalmist komen tot de lofprijzing voor
wat God doet.
“Hij heeft de hemel als zijn tentdak
gespreid, zijn zalen op het water gebouwd.
Hij maakt van de wolken zijn wagen en
beweegt zich voort op de vleugels van de
wind. Hij maakt de stormen tot zijn boden
en zijn dienaren de laaiende bliksems.”
(Ps. 104, 2-4)
Het scheppingswerk komt dus in de
eerste plaats overeen met een tentdak.
Een tent beschermt en tegelijkertijd legt
ze een scheiding aan tussen hetgeen in
de tent gebeurt en wat er buiten gebeurt.
Bij de schepping is er de bescherming van
God die over ons blijft waken. De profeet
Jesaja zei: “De Heer spreidt de hemelen
uit als een sluier, en spant ze als een tent
waarin men wonen kan” (Jes. 40, 22). En
toch is er ook een zekere scheiding tussen
de Andere en zijn schepsel. Deze zal God
niet beletten om tot ons te komen, want
Hij maakt van wolken zijn wagen, zoals Hij
reeds zei tot Mozes: “Ik kom naar u toe in
een dichte wolk, zodat het volk Mij met u
hoort spreken en voor altijd vertrouwen
in u zal krijgen” (Exo. 19, 9). Men kan
zich afvragen waarom God in een wolk
komt? Een wolk maakt hetgeen erin zit
onzichtbaar. De Onzichtbare verplaatst
zich dus zichtbaar, maar dit kunnen we
enkel zien door het geloof aan te nemen
en te vertrouwen op Gods aanwezigheid.
En zo gaat de Psalmist verder met God
te loven voor zijn schepping om dan te
komen tot de werkende mens als beeld
van God zelf.
“Gras voor alle vee laat Hij groeien, en
gewas waar de mens hard voor werkt, om
voedsel te winnen uit deze aarde, en wijn
die het hart van de mensen verheugt, en
olie die zijn gelaat doet glanzen, en brood
dat het hart van de mensen versterkt.”
(Ps. 104, 14-15)
Wanneer de Psalmist voor het eerst
de schepping van de mens beschouwt,
dan doet hij dat door de mens als een
werker voor te stellen. Zo komt nog
beter tot uiting dat de mens eigenlijk
moet samenwerken met God. Als hij dat
aanvaardt als zijn roeping, dan zal de
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mens verkwikt worden door wijn, olie en
brood, die God aan hem zal geven. En
deze gaven vinden we vandaag terug in
de Sacramenten die onze middelen bij
uitstek zijn om God te ontmoeten. Laten
we bij deze Gods ontmoeting altijd de
Heer en zijn weldaden herinneren.
Met dit nummer van Porta Fidei wensen
we jullie ook mee te delen dat Radio Maria
verder werk maakt van de herinnering aan
Gods weldaden, zoals beschreven in Psalm
104, door de evangelisatie in ons land.
Vanaf september mogen we zo ook enkele
nieuwe programma’s verwelkomen. In
de eerste plaats een gebedsprogramma
waarin we dagelijks de lezingendienst
van het gebed van de Kerk zullen bidden.
Om 6u15 elke morgen kunnen we zo het
getijdengebed aanvangen en de volledige
kerkelijke cyclus van dit liturgische
gebed meebidden met Radio Maria.
Ook krijgen we op de radio een nieuw
telefoonprogramma waarin luisteraars
worden opgebeld om zo meer te weten
te komen van wat er leeft bij de mensen
thuis.
Met dit alles wens ik jullie een mooi en
gezegend najaar toe. Laten we onder
Gods ogen en met Maria’s bescherming
verder werk maken van ons geestelijke
leven. Radio Maria blijft daarin uw steun!
Zeer genegen in Jezus en Maria,

Pr. Karlo Tyberghien
Programmadirecteur Radio Maria
Met Gods Zegen +
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De zachtmoedigheid van de
barmhartigheid en de eisen van
de trouw.
Mgr. Léonard

meer’(Joh 8,11).
De pastoraal van de Kerk moet zich laten
inspireren door die van Jezus. Zij moet zich
ontvankelijk tonen voor diegene die zich
in een incorrecte situatie bevinden, maar
zonder ooit de inspanning van de bekering
af te raden. Op dezelfde manier zal men
binnen de diocesane gezinspastoraal met
een groot hart heel ver gaan om hertrouwde
gescheidenen te verwelkomen, maar
zonder dat die onmisbare pastoraal van
de barmhartigheid mensen ontmoedigt
die proberen trouw te blijven aan een
echtgenoot waarvan zij gescheiden leven.
Men kan zich afvragen waar Jezus’
barmhartigheid te vinden is in deze zaak. Is
Jezus niet diegene die zondaars ontvangt
(cfr. Lc 15,2), de overspelige vrouw er weer
bovenop helpt (cfr.Joh 8,2-11) en tot de
hele mensheid zegt: ‘Kom allen naar Mij toe
die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust
geven’(Mt 11,28). Ja, de barmhartigheid
is wel degelijk aanwezig in het Evangelie.
Maar nooit maskeert zij de eisen van de
heiligheid: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben
om de Wet of de Profeten op te heffen.
Ik ben niet gekomen om ze op te heffen,
maar om ze te vervullen.(...)Want Ik zeg
jullie: als jullie gerechtigheid niet meer
betekent dan die van de Schriftgeleerden
en de farizeeën, zul je het koninkrijk
der hemelen zeker niet binnengaan’(Mt
5,17.20).
De oneindige barmhartigheid van Jezus is
er niet om het kwade te verontschuldigen
of te rechtvaardigen; ze is er om de
berouwvolle zondaar te verwelkomen
om hen een nieuw leven aan te bieden.
Zo verwelkomt hij de overspelige vrouw.
Hij veroordeelt haar niet, maar zijn
barmhartigheid betekent niet dat hij haar
gedrag zegent. Jezus voegt er integendeel
aan toe: ‘Ga nu maar en zondig niet
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Trouw blijven aan wie ons verraden heeft.
Als u gescheiden bent, is inderdaad het
eerste dat de Heer van u vraagt uw situatie
en uw eenzaamheid te aanvaarden, veeleer
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dan uw leven te willen herbeginnen door
een nieuwe relatie aan te gaan. En dit
ook als u meent dat alle schuld ligt bij de
echtgenoot die u in de steek heeft gelaten.
Enkel zo kan u beminnen naar het beeld
van Jezus, die ons trouw bemint zelfs als
wij Hem verraden hebben.
Die roep tot absolute trouw kan utopisch
lijken, zoals trouwens een groot deel
van de moraal utopisch is. De naaste
beminnen zoals zichzelf en zelfs zijn
vijanden, het onrecht ondergaan in plaats
van het te plegen, enz...:zijn dat allemaal
geen utopische eisen? Zij zijn nochtans
onuitwisbaar ingeschreven in de moraal
van het Nieuwe Testament.
Jezus komt zelf uw eenzaamheid dragen.
Dit punt is cruciaal: Jezus vraagt nooit iets
van ons zonder het eerst zelf te doen en
zonder het in het eigenste hart van onze
zwakheid zelf te beleven. Hijzelf voelde
zich in zijn lijden heel alleen, verlaten door
allen, zelfs door zijn leerlingen. ‘Ze lieten
Hem allemaal in de steek en vluchten
weg’, noteert Marcus (14,50). Petrus
verloochent hem bij een dienstmeid. De
menigte die hem enthousiast
gevolgd was, vraagt nu zijn
dood. Zelfs zijn Vader laat
hem schijnbaar alleen. In
zijn doodstrijd slaakt Jezus
drie keer een kreet om hulp
naar die God waarvan Hij
zei de welbeminde Zoon te
zijn : ‘Vader, voor u is alles
mogelijk, neem deze beker
van mij weg. Maar laat niet
gebeuren wat ik wil, maar wat
u wilt’ ( Mc14,36). Maar Hij
krijgt geen enkel antwoord.
En ondertussen slapen de
apostelen. Jezus sterft in
extreme
eenzaamheid,
omringd door rovers die hem
uitschelden. De angst doet
Hem de kreet slaken die
zoveel indruk heeft gemaakt
dat hij in de oorspronkelijke
taal is weergegeven:’ Mijn
God , mijn God , waarom hebt
gij mij verlaten?’ (Mc 15, 34 ).
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Jezus sterft alleen, maar Hij blijft trouw
tot het einde. Trouw aan zijn Vader die
zwijgt en Hem alleen laat: ‘ Vader in uw
handen beveel ik mijn geest’ ( Lc 23,’ 46 ).
Trouw aan de leerlingen die hem verlaten
hebben:’ Dat is je Moeder’ ( Joh 19, 27 ).
Trouw aan de oversten van het volk en aan
zijn beulen: ‘Vader vergeef het hun, want
ze weten niet wat ze doen’ (Lc 23, 43).
Trouw aan zijn lotgenoten in het lijden: ‘Ik
beloof je, vandaag zul je bij Mij zijn in het
paradijs’ (Lc 23, 43).
We
moeten
mediteren
over
deze
eenzaamheid en trouw aan Jezus, door
allen verlaten en allen vergevend. Zelfs
op de moeilijkste momenten van ons
eigen leven nodigt Hij ons uit tot dezelfde
houding: vergeving, trouw, aanvaarde
eenzaamheid. Wees er zeker van: Hij
vraagt dit niet ‘van bovenaf’ van u, zwevend
boven uw ellende. Hij komt in u beleven
wat Hij van u vraagt. Want ‘Jezus is aan
het lijden tot het einde van de wereld’
(Pascal). Het is met Hem, die uw Simon
van Cyrene wordt, dat u de eenzaamheid
die Hij van u vraagt zal beleven.
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Dit kan u menselijkerwijze onmogelijk
lijken en in veel gevallen is het dat ook.
Maar, zo verwittigt Jezus ons, voor God
is alles mogelijk. En met Jezus zeker. Dat
is war Hij antwoordt aan de verbijsterde
leerlingen over een andere eis, die gaat
over rijkdom en bezit: ‘Daar schrokken ze
nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus
keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan
dat niet, maar bij God wel, want bij God
kan alles’ (Mc 10, 26-24).
Het is duidelijk dat een dergelijke, soms
heroïsche trouw enkel mogelijk is in een
levende band met Jezus, wat een intens
gebed veronderstelt en het beroep op de
sacramenten, in het bijzonder de vergeving
en de eucharistie. Zo heb ik al gescheiden
mensen horen getuigen over de grote

hulp die zijn vonden in de eucharistische
aanbidding. Zij beleven deze verlangde
blootstelling aan de uitstraling van het
hart van Christus als een soort geestelijke
therapie, die het gewonde hart geneest
en die hen concreet openbaart hoezeer
hun eenzaamheid bewoond en bevrucht
wordt door de liefde van Christus, die des
te meer verlangt hen te verwennen omdat
hun menselijke liefde verraden of gekwetst
werd. Ook daar, in dat verlengd gebed,
wordt duidelijk dat de Passie drager is van
de Verrijzenis.
Onmisbare steun van broeders en zusters
in het geloof
Het is ook duidelijk dat dergelijke trouw
alleen mogelijk is met de steun van
broeders en zusters in het geloof. Te veel
christenen die geconfronteerd
werden met jet drama van een
scheiding of die verlaten zijn
door een partner, worden aan
hun lot overgelaten. Men kan
de eenzaamheid niet alleen
dragen. Eenzaamheid mag in
geen geval vereenzaming zijn!
Een gekwetste echtgenoot
kan de eenzaamheid enkel in
trouw beleven als men niet
alleen staat. Men kan die
slechts beleven, voor Jezus,
met Jezus en met broeders
en zusters die een teken zijn
van de nabijheid van de Heer.
Christelijke gemeenschappen
moeten bijgevolg geïnspireerd
zijn om hun broeders en
zusters te steunen die de
evangelische keuze maken
hun
trouw
te
beleven
ondanks
de
scheiding.
Vandaar het belang van
gemeenschappen – zoals de
‘Communion Notre-Dame de
l’Alliance’ – die speciaal zijn
opgericht om christenen die
zich in die situatie bevinden,
op spiritueel vlak bij te staan
en hen te helpen uit liefde
‘ja’ te zeggen en de vreugde
te beleven in de beproeving.
Maar ook los van dit soort
verenigingen kunnen mensen

die alleen zijn achtergebleven grote hulp
vinden in de zorg voor hun kinderen, in hun
professionele verantwoordelijkheden en in
alle sociale relaties die hen voor anderen
en God openen, op voorwaarde dat men er
broederlijke steun ervaart.
Op die manier kan, doorheen en tegen alles
in, de hoop groeien die voorkomt uit het
verheerlijkt kruis. Het is niet voor niets dat
onze God zijn doodstrijd doormaakte in de
duisternis. Het is niet voor niets dat Jezus
verlaten gestorven is. Zelfs na zijn dood ,
toen alles al volbracht was, werd Hem een
laatste wonde toegebracht en werd zijn
hart doorstoken. En uit die laatste wonde
vloeide een klein straaltje bloed en water.
Zo begon al het nieuwe leven; dit was al
de paasvreugde die door de dood heen
sijpelde, vanuit de afgrond waarin alles
verloren leek. Onze broeders en zusters
die door echtbreuk getroffen zijn, hebben
nood aan een dergelijke bron waaraan ze
zich kunnen laven.
De vreugde van een nieuwe en vruchtbare
eenheid
Er is een kruis in de aanvaarde
eenzaamheid. Daar waar het kruis van
Jezus te vinden is, bloeit ook de vreugde.
Wie zich engageert voor de evangelische
trouw aan de afwezige echtgenoot zal
de aanwezigheid van de verrezen Jezus
ervaren. Die zal ervaren wat met Maria
Magdalena gebeurde op de dag van Pasen,
toen ze hopeloos stond te schreiden aan
het lege graf (cfr. Joh 20, 11-18). Jezus
trok haar uit haar verbittering door haar
bij haar naam te noemen en haar zijn
aanwezigheid, die tot dan verborgen was,
te openbaren. Binnen die blik van Jezus
verandert alles. Voorbij “el dolorisme”
wordt het lijden dat bewoond wordt door
de liefde van de Heer een plaats van nieuw
verbond. Het is alsof de Heer ons in de
woestijn tegemoet komt om tot ons hart
te spreken (cfr. Hos 2, 16). Zo getuigen
mensen die deze beproevingen hebben
meegemaakt. Als zoveel gescheiden
christenen onmiddellijk een nieuwe partner
zoeken, is dat niet omdat niemand hen
gezegd heeft dat Jezus hen waarachtig kan
vervullen met de tederheid van de Vader
en hen zelfs de genade kan verlenen om
voor hun kinderen het beeld van God te

zijn, tegelijk vader en moeder? Ja, Jezus
lijdt met ons tot het einde van de wereld,
maar door naar zijn gelaat te kijken en ons
door Hem te laten aankijken, ontdekken
we al de vreugde van Pasen.
En als de Vader ziet dat we uit liefde
de weg van trouw bewandelen, is
zijn vreugde zo groot dat Hij ons de
vruchtbaarheid ervan laat inzien. Elke
aanvaarde zelfverloochening om trouw te
blijven wordt een offer dat onmiddellijk
door God wordt aanvaard opdat het
huwelijkssacrament beter geëerbiedigd
wordt, opdat meer gescheiden mensen
de barmhartigheid van de Vader zouden
hervinden en ‘ja’ zouden zeggen tegen
Hem. Zo zal men inzien dat, door niet bij
een derde persoon echtelijke tederheid te
zoeken, dit offer niet verloren is. Als dat
offer wordt toevertrouwd aan het hart van
de Vader ‘die in het verborgene ziet’ (cfr.
Mt 6, 4), zal het helpen om genezing te
verkrijgen van een koppel in moeilijkheden
zodat het, eveneens steunend op de
gave van de Heer, samen durft blijven in
goede en kwade dagen. Nee, van wat in
gemeenschap met de Heer wordt beleefd,
gaat niet verloren! Zelfs als we naar ziel
en lichaam gewond zijn, zelfs als we voor
het leven gekwetst zijn, biedt Gods liefde
ons hart een nieuwe gemeenschap aan
en ons leven een nieuwe vruchtbaarheid.
Voor Hem is niets volledig verloren.
“Wie zich engageert voor de evangelische
trouw aan de afwezige echtgenoot zal
de aanwezigheid van de verrezen Jezus
ervaren.”
+ André-Jozef Léonard
Aarstbisschop van Mechelen-Brussel
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15u			
Uur van de Goddelijke Barmhartigheid
16u			
Heiligen getuigen/Op weg naar heiligheid
17u			Vespers

6u15			Lezingendienst
7u			Angelus
7u02			Rozenkrans
7u30			Catechismus
8u30			Lauden
9u			
H. Mis 		
op zondag om 10u30
9u50			Bijbellezing

voorafgegaan door ‘De rots in de branding’: 8u50

10u30		 Maandag: 		

Geloofsgetuigen (Hilde Somers)
			
Dinsdag: 		
De rots in de branding *
			
Woensdag:		
Radio Maria telefoneert (Chantal Kortmann)
			
Donderdag:
De rots in de branding (Jos Decock)
			Vrijdag:
		
1e en 3e vrijdag:
Geloof en actualiteit (P. Gert Verbeken)
		
2e en 4e vrijdag:		
Op de agenda (Marie-Christine Biesemans)
			Zaterdag: 		Herhaling van vrijdag

Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
			Dinsdag:		Muziek
			Woensdag:		
		1e en 3e woensdag:
Muziek				
		
2e en 4e woensdag:
De stem uit het Oosten (Pater Paulus)			
			
Donderdag:
Radio Vaticaan (Kevin Colle) om 17u30
			Vrijdag:
		
1e en 3e vrijdag:		
Het verbond*
		
2e en 4e vrijdag:		
Op weg met Hildegard*
			Zaterdag:		Radio Vaticaan* om 17u30
			Zondag:		Radio Vaticaan* om 17u30

18u			Angelus

11u30		
Het Woord spreekt: lezing en bezinning van de H. Schrift
12u			Angelus
12u05 		
Middaggebed
12u15 		
Rozenkrans
12u40		
Het heiligenverhaal van de dag

18u15		 Maandag:		

13u 		Maandag:

19u30 		

		
1e en 3e maandag:
In gesprek met een priester
						(Patrick Vandenhove)
		
2e en 4e maandag:
De nalatenschap (Henri Meulemans)
			Dinsdag:
		
1e dinsdag:			
Biofides (Vincent Kemme)
		
2e dinsdag: 		
Op bedevaart met Maria (Jos Decock)
		3e dinsdag:			Kerk in nood
		
4e dinsdag:			
Als Christenen het verschil maken 				
						(Sant’Egidio)
			Woensdag:
		
1e woensdag:		
Kathovisie (Marianne Hubin en Kevin Colle)
		
2e woensdag: 		
Curieus religieus (Kevin Colle)
		
3e woensdag:		
Kathovisie (Marianne Hubin en Kevin Colle)*
		
4e woensdag:		
Curieus religieus (Kevin Colle)*
			Donderdag:		Klassiekuur
						(Marc en Marie-Christine Van Hoorick)
			Vrijdag:		Kruisweg
			Zaterdag:		Herhaling van woensdag
			Zondag:		Herhaling van dinsdag

14u15		 Maandag:		

Gezanten van Christus (Hilde Somers)
			Dinsdag:		Radio Vaticaan*
			Woensdag:		Verhalen over Sint Jozef
			Donderdag:
		
1e en 3e donderdag: Het Verbond (Jeanine Gilis)
		
2e en 4e donderdag: Op weg met Hildegard (Dr. Louis Van Hecken)
			Vrijdag:		Radio Vaticaan*
			Zaterdag:		Herhaling van donderdag
			Zondag:		Herhaling van woensdag 17u15		

Klassiekuur*
			
Dinsdag: 		
Herhaling van woensdag 13u
			Woensdag:		Jongeren aan het woord
			Donderdag:		Herhaling van maandag 13u
			Vrijdag:		Klassiekuur*
			Zaterdag:		Herhaling van dinsdag 13u
			Zondag:		Herhaling van woensdag 13u

Rozenkrans

20u			

Programmaoverzicht

						

17u15		 Maandag: 		

Maandag:		
De rots in de branding*
			Dinsdag: 		Geloofsgetuigen*
			Woensdag:		Gebed met Sant’Egidio
			Donderdag:
Geloofsgetuigen*
			Vrijdag: 		Radio Maria telefoneert*
			Zaterdag: 		Herhaling van woensdag 17u15				
			Zondag: 		Klassiekuur*

21u			
			
21u30 		
21u40 		
22u30 		
23u30 		

Het heiligenverhaal van de dag,
gevolgd door Het Woord Spreekt *
Completen
Heiligen getuigen/Op weg naar heiligheid*
Catechismus*
Rozenkrans

			
Tussen middernacht en 6u15 ’s morgens hebben er herhalingen
plaats 				
van de verschillende programma’s.

* Herhaling van eerder uitgezonden programma
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Catechismusuitzendingen
September
Oktober
10

1
2
3
4

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

Presbyterorum Ordinis - Deel
Presbyterorum Ordinis - Deel
Waarom verschijnt Maria aan
Waarom verschijnt Maria aan

1
2
kinderen - Deel 1
kinderen - Deel 2

7
8
9
10
11

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

De Natuurwet
Maria Geboorte
De persoon van Jezus
Het Onbevlekt Hart van Maria
Het Heilig Hart van Jezus

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

De Kruisweg – Statie 11
Onze Lieve Vrouw van Smarten
De 10 geboden - Inleiding
De 10 geboden - Deel 1
De 10 geboden - Deel 2
De 10 geboden - Deel 3
De 10 geboden - Deel 4
De 10 geboden - Deel 5
De 10 geboden - Deel 6
De 10 geboden - Deel 7
De 10 geboden - Deel 8
De 10 geboden - Deel 9
De 10 geboden - Deel 10

28
29
30

Maandag
Dinsdag
Woensdag

De vrouw in de Kerk
De engelen
St-Jozef, Arbeider

1
2
3

Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

De 3 Geloften - Deel 1
De 3 Geloften - Deel 2
De 3 Geloften - Deel 3

5
6
7
8
9

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

De
De
De
De
De

Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

-

Blijde
Blijde
Blijde
Blijde
Blijde

12
13
14
15
16

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

De
De
De
De
De

Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

-

Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries

19
20
21
22
23

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

De
De
De
De
De

Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

-

Glorievolle
Glorievolle
Glorievolle
Glorievolle
Glorievolle

26
27
28
29
30

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

De
De
De
De
De

Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

-

Droevige
Droevige
Droevige
Droevige
Droevige

DAB+

Wat is digitale radio of DAB+?

Digitale radio is de digitale variant van AM- en FM-radio. Deze techniek heet Digital
Audio Broadcasting, afgekort tot DAB. Het plusje in DAB+ geeft aan dat het gaat om
een verbeterde versie van DAB waarop de nationale zenders (radio 1, radio 2, mnm,…)
al een tijdje te beluisteren zijn.
De DAB+ technologie maakt een storingsvrije ontvangst mogelijk, een bijzonder hoge
geluidskwaliteit, en bovendien biedt DAB+ de mogelijkheid om allerlei informatie
door te sturen naar het scherm (titel en uitvoerder van het muziekstuk, de datum,
verkeersinformatie,…)
Het is de technologie van de toekomst! Radio Maria en 7 andere radiostations maken
nu als eersten hiervan gebruik sedert 20 mei 2015 ! Momenteel is het DAB+ signaal te
ontvangen in Brussel en wijde omgeving. En de komende jaren zal het gebied geleidelijk
uitgebreid worden zodat Radio Maria in heel Vlaanderen zal te beluisteren zijn aan
topkwaliteit ! Nu reeds bestrijken we met het DAB+ signaal gebieden waar we nog geen
FM-ontvangst hadden (Galmaarden, Sint-Niklaas,…)

Waar vind ik een DAB+ radio?
Want, let wel… om van deze superkwaliteit te genieten heeft men een DAB(+)
radiotoestel nodig. Deze zijn te koop bij de elektrohandelaars, maar ook Radio Maria
heeft haar eigen DAB+ radiotoestel (richtprijs 45 euro, verzendingskost 6 euro).
Neem contact op met ons als je graag hebt dat we je een dergelijk toestel bezorgen.
Alle autoconstructeurs kunnen een DAB+ radio aanbieden, soms standaard ingebouwd,
of anders als optie. Hou daar rekening mee als je van plan bent een nieuwe wagen te
kopen.

Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries
van
van
van
van
van

ria
a
M
Radio s
goe
L
A
T
I
DIG

-

het
het
het
het
het

Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

1
2
3
4
5

Licht
Licht
Licht
Licht
Licht

-

Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries

Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries
Mysteries

-

-

Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

Deel
Deel
Deel
Deel
Deel

Wij hebben onze Radio’s
reeds afgesteld zodat je
alle DAB en DAB+ zenders
kan ontvangen.
Je kan eveneens kiezen
voor de gewone FMfrequenties.
Er zit ook een
voorkeursknop op het
toestel (de knop met het
hartje) die je onmiddellijk
op Radio Maria afstemt!
Werkt zowel op 220 Volt
als op batterijen (zodat
je ook in de auto van
de DAB+ kwaliteit kan
genieten).

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

Zoals je merkt op de kaart, reikt het
DAB+ signaal tot ver buiten Brussel.
groen = binnenshuis
oranje = buiten
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Terugblik Radio Vaticaan
Kevin Colle
Op donderdag 18 juni 2015 gaf paus
Franciscus een nieuwe encycliek aan de
Kerk en aan alle mensen van goede wil.
Laudato Si werd van in het begin ook
de “groene encycliek” genoemd daar het
hoofdthema de zogeheten “integrale
ecologie” is die paus Franciscus gedurende
verscheidene momenten tijdens zijn
pontificaat heeft aangehaald. We geven
u hieronder graag een korte weergave
van enkele passages.
De inleiding van de encycliek begint met
de woorden die men ook op de voorpagina
kan terugvinden:
“Laudato Si, mi Signore” of “ Wees
geprezen, mijn Heer”. De Paus schrijft:
“met de woorden van dit mooie lied
herinnert de Heilige Franciscus er ons aan
dat onze gemeenschappelijke woning als
een zuster is waarmee we ons leven delen
en als een mooie moeder die haar armen
opent om ons te omhelzen.”
De Encycliek is in 7 hoofdstukken
onderverdeeld en telt in totaal 184
pagina’s. We overlopen het graag samen
met u:
Hoofdstuk 1: Wat is er aan de hand met
ons gezamenlijk huis
Opwarming van de aarde en het
broeikaseffect
Een zeer duidelijke wetenschappelijke
consensus toot ons dat we momenteel een
verontrustende opwarming van het klimaat
meemaken. In de afgelopen decennia
ging deze opwarming gepaard met een
constante stijging van de zeespiegel
en, zo lijkt het toch, een vermeerdering
van
extreme
weersomstandigheden,
ook wanneer niet altijd een specifieke
wetenschappelijke verklaring kan geboden
worden voor ieder afzonderlijk fenomeen.
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Het is waar dat er andere factoren zijn
zoals vulkanische activiteit, verschillen
in de omwenteling van de aarde en
de zonnecyclus, maar een aantal van
wetenschappelijke studies tonen aan dat
het meeste van de opwarming van de aarde
in de afgelopen decennia te wijten is aan
de grote concentratie aan broeikasgassen
zoals koolstofdioxide, methaan, stikstof en
andere die voornamelijk door menselijke
activiteit zijn vrijgekomen.
Stijging van de zeespiegel
Indien de huidige tendensen zich verder
zetten dan zal deze eeuw mogelijks
een buitengewone klimaatsverandering
meemaken en een nooit eerder geziene
vernietiging van ecosystemen met zeer
ernstige gevolgen voor ieder van ons.
Een stijging van de zee bijvoorbeeld kan
extreem ernstige situaties veroorzaken
wanneer we bedenken dat een kwart van
de hele wereldbevolking aan de kust of
vlakbij de kust woont en dat de meerderheid
van onze megasteden gesitueerd zijn in
kustgebieden.
Toegankelijkheid tot water
Hoewel de kwaliteit van het beschikbare
water constant achteruit gaat bestaat
er in sommige delen van de wereld de
tendens om, ondanks de schaarste,
deze natuurlijke rijkdom te privatiseren
waardoor het veranderd wordt in een
product dat onderhevig is aan de
marktwetten van vraag en aanbod. Toch
is de toegang tot drinkbaar water een
basisrecht en een universeel mensenrecht
omdat het essentieel is voor het overleven
van de mens en zodus een voorwaarde
is om ander mensenrechten te kunnen
uitoefenen. Onze wereld heeft een grote
sociale schuld ten opzichte van de armen
die geen toegang hebben tot drinkbaar
water omdat men hen het recht ontzegt
op een leven dat beantwoordt aan hun
onverloochenbare waardigheid.
RADIO MARIA

Hoofdstuk 2: Het Evangelie van de
schepping
Hoofdstuk 2:
Het Evangelie van de
Religies hebben het recht om hun
stem te verheffen
Waarom zou dit document, dat gericht
is tot alle mensen van goede wil, een
hoofdstuk bevatten dat spreekt over de
geloofsovertuigingen? Ik ben er mij zeer
van bewust dat er in de politiek en in
de filosofie mensen zijn die het idee van
een Schepper zeer sterk verwerpen of
dit zelfs irrelevant vinden en bijgevolg
de rijke bijdragen die religies kunnen
maken
betreffende
een
integrale
ecologie en de volle ontwikkeling van de
mensheid aan de kant schuiven. Anderen
zien religies slechts als een subcultuur
die getolereerd ‘mag’ worden. Hoe dan
ook kunnen wetenschap en religie, met
de benadering die hen eigen is om de
realiteit te begrijpen, deelnemen aan
een intense dialoog die vruchtbaar kan
zijn voor beiden.
Het verdedigen van dieren en
bestrijden van dierenleed kan niet
samen gaan met het verdedigen van
abortus of euthanasie. Hoewel het
leed van die deren een erge realiteit
kan zijn moet het niet overeenkomen
van deze gevoelens van medelijden
ons ernstig tot vragen oproepen.
De
paus
zegt
daarbij
dat
de
gewaarwording van een diepe eenheid
met de rest van de natuur niet
écht kan zijn wanneer ons hart een
gebrek vertoont aan zachtaardigheid,
medelijden
en
bezorgdheid
over
onze medemensen. Het is compleet
inconsistent om de verhandeling van
bedreigde diersoorten te bestrijden
terwijl we volledig onverschillig blijven
tegenover mensenhandel, geen zorg
hebben voor de armen of een mens
vernietigen wanneer hij niet gewenst is.
(Dit laatste is een duidelijke verwijzing
naar abortus en euthanasie n.v.d.r.)
Hoofdstuk 3: De menselijke wortels
van de ecologische crisis

BE49 7333 7333 7771

De wereldwijde dominantie door de
financiële wereld
Het technocratische paradigma heeft
de neiging om ook het economische
en politieke leven te domineren.
De
economie
aanvaard
iedere
technologische vooruitgang in het licht
van winst en dit zonder rekening te
houden met een eventuele negatieve
impact op de mensheid. Het financiële
overweldigt de echte economie.
We hebben geen lessen uit de wereldwijde
financiële crisis getrokken en we leren
allen veel te traag de lessen uit de
achteruitgang van het milieu. Sommige
kringen blijven volhouden dat de huidige
economie en de technologie uiteindelijk
alle milieuproblemen zal oplossen en
argumenteren daarbij in populaire
en ontechnische terminologie dat de
problemen van de wereldwijde honger
en armoede problematieken opgelost zal
worden door de groei van de markt. Ze
zijn veel minder bezorgd over bepaalde
economische theorieën die vandaag bijna
niemand durft te verdedigen dan met
het zich bezig houden met het werkelijk
functioneren van de economie. Ze
mogen dan dergelijke theorieën niet met
woorden bevestigen ze ondersteunen ze
wel met hun daden.
Het embryo is ook een deel van de
natuur dat beschermd moet worden!
Aangezien alles verbonden is met
elkaar kan de bescherming van de
natuur onmogelijk samengaan met
een rechtvaardiging van abortus. Hoe
kunnen wij op een oprechte wijze de
boodschap, dat het belangrijk is zorg
13

Is het niet dezelfde relativistische logica
die het kopen van organen van armen
rechtvaardigt om deze dan door te
verkopen of te gebruiken in experimenten
of kinderen vermoorden omdat ze niet zijn
zoals de ouders het zouden willen?
Wetenschappelijk
embryo’s

experimenten

op

Het is bijzonder verontrustend te zien
dat sommige ecologische bewegingen
de integriteit van het milieu verdedigen
en met recht een reden eisen dat er
bepaalde grenzen worden gesteld aan
wetenschappelijk onderzoek maar dat
ze deze zelfde principes niet toepassen
op het menselijk leven. We vergeten dat
de onontkenbare waarde van een mens
de mate waarin hij of zij ontwikkeld is
overstijgt.
te hebben over andere zwakke wezens
overbrengen, hoe erg de situatie ook
mag zijn, als wij er niet in slagen om
een menselijk embryo te beschermen?
Ook wanneer de aanwezigheid van dat
embryo misschien niet gemakkelijk is en
moeilijkheden veroorzaakt!
Zonder waarheid is alles toegestaan
De cultuur van het relativisme is dezelfde
wanorde die de ene persoon ertoe aanzet
misbruik te maken van een ander, om
anderen als voorwerpen te behandelen,
hen te dwingen tot arbeid of hen tot slaven
te maken om hun schulden af te betalen.
Deze zelfde manier van denken leidt tot
het seksueel uitbuiten van kinderen en
het in de steek laten van de ouderen waar
we niet langer in geïnteresseerd zijn. Het
is de manier van denken van diegene die
zeggen: laat we de onzichtbare machten
van de markt de economie maar regelen
en waarbij de impact op de samenleving
en de natuur gezien wordt als een
noodzakelijk kwaad. Wanneer er geen
objectieve waarheden zijn of stevige
principes, die niets te maken hebben met
de bevrediging van onze eigen verlangens
en onmiddellijk noden, welke grens
kan men dan trekken in verband met
mensenhandel, georganiseerde misdaad,
drugshandel, handel in bloeddiamanten en
bont afkomstig van bedreigde diersoorten?

14

Hoofdstuk 4: Integrale ecologie

Wanneer men spreekt over de
natuurwetten dan is het verschil
tussen man en vrouw ook een
natuurwet!
De menselijke ecologie houdt dus ook
nog een andere diepliggende realiteit
in: de relatie tussen het menselijk leven
en de morele wet, die in onze natuur is
ingeschreven en noodzakelijk is voor het
creëren van een waardigere omgeving.
Paus Benedictus XVI sprak daarbij van
een ecologie van de mens. Gebaseerd op
het feit dat de mens ook een natuur heeft
die hij moet respecteren en die hij niet
zomaar kan manipuleren. Ook het naar
waarde schatten van het eigen lichaam
in de vrouwelijkheid of de mannelijkheid
is absoluut noodzakelijk wanneer ik in
staat wil zin om mijzelf te herkennen in de
ontmoeting met iemand die anders is.
Op deze manier kunnen we ten volle de
gaven die eigen zijn aan een andere man
of een andere vrouw aanvaarden, het werk
van God de Schepper van alles en zo een
wederzijdse verrijking vinden. Het is geen
gezonde houding die er naar zoekt om het
verschil tussen de geslachten te elimineren
omdat men niet meer zou weten hoe men
er moet mee omgaan.

RADIO MARIA

Hoofdstuk 5: Enige
orientatie en actie

richtlijnen

ter

De Kerk geeft geen wetenschappelijke
oplossingen
Er zijn bepaalde milieukwesties waar
men niet gemakkelijk een consensus
kan vinden. Hier zou ik nogmaals willen
zeggen dat de Kerk er niet vanuit gaat om
wetenschappelijke vragen op te lossen of
de politiek te vervangen maar ik ben er wel
bezorgd om om een eerlijk en open debat
te bemoedigen zodat bepaalde belangen
of ideologieën het algemeen welzijn niet
zouden benadelen.
Hoofdstuk 6: Ecologische opvoeding en
spiritualiteit
Het gezin
Ik wil hierbij het grote belang van het gezin
benadrukken dat de plaats is in het leven,
gave Gods, dat op gepaste wijze een kind
verwelkomt en tegen de vele aanvallen
waar het aan bloot gesteld wordt verdedigd
kan worden en zich kan ontwikkelen
volgens datgenen wat overeenkomt
met een authentieke menselijke groei.
Tegenover de zogenaamde cultuur van de
dood die we overal zien, is het gezin het
hart van de cultuur van het leven.

schepsels. In het gezin ontvangen we een
integrale opvoeding die ons in staat stelt
harmonieus te groeien naar persoonlijke
volwassenheid.
In het gezin leren we te vragen zonder
te eisen, om dank u te zeggen als een
uitdrukking van ware dankbaarheid voor
datgene wat we hebben gekregen om
onze agressiviteit te beperken en onze
hebzucht en om om vergeving te vragen
wanneer we iemand pijn hebben gedaan.
Deze eenvoudige gebaren van echte
beleefdheid helpt een cultuur van gedeeld
leven te creëren en respect te krijgen voor
onze omgeving.
Hoofdstuk 7: Slot
Tot slot nog dit: in afwachting van het
eeuwige leven, dat als een gedeelde
ervaring van verwondering zal zijn waarbij
ieder schepsel op luisterrijke wijze is
getransfigureerd en zo zijn rechtmatige
plaats zal innemen en iets aan die arme
mannen en vrouwen te geven die voor eens
en voor altijd bevrijd zullen zijn, komen
wij samen om de verantwoordelijkheid
te nemen over deze woning die ons is
toevertrouwd. Wetende dat al het goede
dat hier bestaat zal opgenomen worden in
het hemelse feest.

In het gezin leren we hoe we liefde en
respect voor het leven moeten tonen,
we worden geleerd hoe we iets mogen
gebruiken, orde en netheid, respect voor
het lokale ecosysteem en zorg voor alle

BE49 7333 7333 7771
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Wij bidden met u
Het Angelus:
7u
12u
18u
24u
De Rozenkrans:
7u
12u15
19u30
23u30
Het kerkelijk getijdengebed:
6u15		Lezingendienst
8u30
Lauden
12u05
Middaggebed
17u 		Vespers
21u30
Dagsluiting

kanaal 912
Ook via Telenet
en
aria.be
via www.radiom

Dagelijkse Eucharistieviering om 9u (zondag om 10u30)
Dagelijks ‘Uur van de Goddelijke Barmhartigheid’ om 15 u

