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Een boom die omvalt, maakt altijd meer lawaai
dan het groeien van het bos!
Goede vrienden van FIAT
Op 9 oktober ll. stond in ‘La Libre Belgique’ een artikel van
pr. Philippe Mawet ‘De Kerk is ziek … genees ze!’ (L'Église est malade …
Guéris-la!’). We worden er uitgenodigd (…) "om ondanks de crisis – die
we trouwens niet mogen ontkennen - ons toch niet laten verhinderen
om de schoonheid te ontwaren van wat mensen op plaatselijk en
universeel niveau beleven en ook de zovele hoopvolle tekenen van
nieuwe leven te zien die zowat overal bloeien. (…) Zeker, ‘Een boom
die omvalt, maakt altijd meer lawaai dans het groeien van het bos'.
Terzelfdertijd moeten we - in alle eenvoud en grote nederigheid - de
werkelijkheid durven onder ogen zien".

“Ook vandaag nog wordt
Jezus geboren uit Maria en
de heilige Geest“.
+ L.J. kardinaal Suenens

In zijn inleiding zegt pr. Mawet terecht "dat de Kerk geen doel op zich
is! Maar toch blijft zij, tot in de kern van deze crisis, een bevoorrechte
weg om aan het christelijk leven ruggengraat en bakens te geven".

Het geloof leert ons een verantwoord burgerschap

Met de regelmaat van de klok, onderlijnt kardinaal De Kesel " Wij zijn van een religieuze
samenleving naar een geseculariseerde samenleving geëvolueerd. De godsdienst is daarin
niet afwezig maar zijn heeft geen centrale plaats meer in de opbouw van de cultuur. De
godsdienstige overtuiging komt voort uit een vrije en persoonlijke beslissing van de burger.
De samenleving daarentegen is pluralistisch en ‘multireligieus’. De christenen zijn daarin
duidelijk aanwezig. Maar, het christendom heeft in deze samenleving niet meer het statuut
van ‘culturele godsdienst’.
De moderne cultuur betekent niet het einde van de religie, integendeel, zij biedt ons een
kader aan dat ons toestaat samen te leven met respect voor ieders vrijheid. Dat is de
grootheid van deze cultuur. Nochtans is het niet de moderniteit en haar seculier karakter die
de instantie is die zin geeft aan ons leven en aan onze engagementen.

Welk engagement geeft zin aan mijn leven ?
Het is de grootheid van de moderne cultuur de vrijheid van de
persoon te kunnen garanderen. De moderne cultuur zegt mij
dat ik vrij ben, maar ze zegt me niet wat ik moet doen. Bij deze
vraag verwijst zij ons telkens naar onszelf door te zeggen: doe
wat je wil. Maar wat te doen? Welk engagement geeft zin aan
mijn leven? Ik ben vrij, maar om wat te doen?
Het is niet de moderniteit zelf maar, het zijn onder andere, de
religieuze tradities die zin geven aan deze engagementen. Men
moet blind zijn om niet te zien hoe het Evangelie een bron is
de werkelijke wereld.. Zij vervult haar zending
in waarachtige
het hart van de
wereld. De christen
zich wereld
in de wereld
van
menselijkheid.
De Kerk die
is geen
naast
engageert doet dat niet enkel als burger, maar ook als christen. Of beter nog: het is het geloof die hem
een verantwoordelijk burgerschap leert. Dat is het fundamentele argument tegen de stelling van de
privatisering van de godsdienst."
In het boekje "Christen in de wereld" wijdt de Kardinaal een hoofdstuk aan : "De roeping van de Kerk – de
Kerk van de toekomst"; een zeer bemoedigende boodschap! De opbouw van een "dynamische Kerk"
vraagt de persoonlijke inzet van elke christen.
Dit boekje bestellen kan via onze website: www.associationfiat.com of per mail aan
association.fiat@telenet.be Aarzel vooral niet om dit boekje kenbaar te maken in je omgeving.
Voor het redactieteam
Roger

"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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