
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ook vandaag nog wordt 

Jezus geboren uit Maria 

en de heilige Geest”.  

+ L.J. Kardinaal Suenens 

Goede vrienden, 
 

Met deze Nieuwsbrief willen we graag twee aspecten van christelijk leven in de 
kijker zetten, nl. Maria en de heilige Geest, die trouwens een geheel vormen. 
 

Enerzijds zijn de woorden van kardinaal Suenens uit "Mijn levensweg. In Spiritu 
Sancto" (1987) en anderzijds is er de uitnodiging van paus Franciscus om als Kerk 
het feest – een nieuw feest – van "Onze-Lieve-Vrouw Moeder van de Kerk" elke 
jaar te vieren op de pinkstermaandag. 
 

Voor ons is deze aankondiging van de Paus zó treffend want zij is als een antwoord 
op de hartenwens van kardinaal Suenens dat de charismatische Vernieuwing elk-
jaar op pinkstermaandag zou samenkomen en dit in grote openheid voor 
oecumenische groepen. Terzelfdertijd zei de Kardinaal dat groeien naar 'eenheid' 
niet mogelijk is zonder 'Moeder'. Mogen wij dan niet zeggen dat de aankondiging 
van de Paus ook een belangrijk teken is in die richting naar eenheid?  
 

Het hele FIAT-team wenst u een wondermooie Mariamaand en een zalig feest van 
de heilige Geest, van Pinksteren! 
 

Cecile & Roger Matthys 
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[…] Ter gelegenheid van het heilig jaar in 1975, suggereerde ik aan de leiders van 
de katholieke Vernieuwing op bedevaart te komen naar Rome, om er hun geloof 
en hun trouw aan de Kerk te bevestigen. 
Vooraanstaande protestantse persoonlijkheden werden eveneens uitgenodigd 
zich hierbij aan te sluiten en kwamen naar Rome voor het Pinksterfeest, dat 
daardoor een ontroerend œcumenisch karakter kreeg. 
Paulus VI ontving de tienduizend pelgrims, afkomstig uit de meest verscheiden 
landen, met grote hartelijkheid en noemde in zijn homilie de Vernieuwing ‘een 
kans voor de Kerk en voor de wereld’. […] 
 

[…] Met het verstrijken van de jaren zien we dat hetgeen Paulus VI over de 
Vernieuwing zei als 'een kans voor de Kerk' een wens blijft die slechts gedeeltelijk 
verwezenlijkt werd want deze genade die ons werd aangeboden werd niet 
onthaald op het niveau van de Kerk in haar geheel, in het hart van de Kerk. 
De Vernieuwing als een 'beweging' bestempelen tussen andere bewegingen, is 
haar natuur miskennen. Het gaat hier om een beweging van Gods Geest, aan de 
Kerk geschonken en bedoeld om haar in al haar aspecten nieuw leven in te 
blazen. 'De doop in de Geest', ziel van de Vernieuwing,  is een genade van 
Pinkstervernieuwing die bedoeld is voor alle christenen. Het gaat hier niet om 
een 'Golfstroom', die her en der de kusten verwarmt, maar om een krachtige 
stroming die als doel heeft om in het hart van het landschap zelf binnen te 
dringen. […] 
 

Lees het volledige artikel op: www.associationfiat.com/blog/charismatischevernieuwing 
of schrijf ons om het volledige tekst te bekomen. 

 
 

De charismatische Vernieuwing – Kardinaal Suenens 

http://www.associationfiat.com/blog/charismatischevernieuwing


 

 

 

 

 

Pinkstermaandag wordt Mariafeest! 

 

 

Op initiatief van paus Franciscus wordt de feestdag van “Maria Moeder 

van de Kerk” op de pinkstermaandag verplicht ingevoerd op de 

liturgische kalender. 

De katholieke Kerk krijgt op tweede pinksterdag een nieuwe Mariafeest, 

het feest van Onze-Lieve-Vrouw Moeder van de Kerk. Het nieuwe 

Mariafeest wordt ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis 

voor de hele Kerk. Dat het feest met Pinksteren wordt verbonden heeft 

te maken met de rol van Maria in de geboorte van de Kerk.  

Dit Mariafeest werd nu al in landen als Polen en Argentinië gevierd. Het 

decreet van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst is van  11 

februari 2018, de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van Maria 

te Lourdes. Het werd ondertekend door kardinaal Robert Sarah, de 

prefect van de congregatie. 

 

 

 
Lees het volledige artikel op: 

www.associationfiat.com/blog/tweedepinksterdag 

of schrijf ons om het volledige artikel te bekomen. 

"Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, opdat de genade naar de 'schenker' 

zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is". 

(h. Bernardus, 12de eeuw) 

  

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. 

De werking van het  Internationaal secretariaat vereist echter aangepaste middelen. 

Bovendien vraagt men ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het zenden van rozenkransen en ander 

evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan. 

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. Ziehier onze bankgegevens: 

IBAN : BE15 0011 7774 7930          BIC : GEBABEBB 
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