We worden niet bemind omdat we goed zijn.
We zijn goed omdat we bemind worden.
Ik geloof dat goedheid de basisconditie is
en slechtheid de afwijking.
Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.
Desmond Tutu

Zo verstaat het katholiek onderwijs en haar dialoogschool zich als een dienst aan de samenleving:
niet alleen door onderwijs en opvoeding
maar ook door in de multireligieuze en multiculturele context
te ijveren voor een respectvolle, rechtvaardige en menselijk samenleving.
Daaraan willen we als Kerk en als Katholiek Onderwijs onze beste krachten wijden.
In grote dankbaarheid voor allen die zich binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarvoor inzetten.
Altijd al heeft de Kerk zich zeer maatschappelijk betrokken gevoeld.
Met zovelen, van welke overtuiging ook, hunkert ook zij naar een meer menselijke samenleving.
En zij wil daartoe bijdragen.
De grote vragen en uitdagingen waarvoor we staan in ons land en wereldwijd,
daarvan zegt ze niet: daar hebben wij niets mee te maken.
De stijgende armoede, de vluchtelingenproblematiek, de eerbied voor het leven,
de toekomst van deze planeet: het gaat haar ter harte.
Tot die grote en belangrijke opdrachten en uitdagingen behoren ook onderwijs en opvoeding.
Al van oudsher is de geloofsgemeenschap daar zeer bij betrokken.
Zij doet het vanuit haar geloof in het evangelie.
Niet om wat dan ook aan jonge mensen op te dringen.
Maar het woord en de geest van het evangelie
en de oproep tot menselijkheid en solidariteit die het inhoudt,
kunnen jonge mensen helpen en inspireren
om zelf verantwoorde keuzes te maken en hun eigen weg te vinden in het leven.
Altijd in openheid en dialoog waartoe het evangelie zelf ons oproept.
Kardinaal Jozef De Kesel op het congres ‘eigentijds tegendraads’, 22 januari 2019

soberheid
Het is mooi
hoe minder
meer kan zijn.

hoop doet leren

Minder sociale media
voor meer echte sociale contacten.
Minder materialisme
voor een vrijere geest.
Minder TV-tijd
voor maar kwaliteitstijd.
Minder en bewuster eten en drinken
voor een beter en gezonder gevoel.
Minder aandacht voor ‘hebben’
en meer voor ‘zijn’.
Minder hectiek
voor meer rust.
Minder verloren tijd
voor meer goddelijke tijd.
Meer door minder.
Probeer het maar eens…

In katholieke dialoogscholen
is er plaats voor iedereen.
De hoop op
een duurzame,
rechtvaardige
en gastvrije samenleving
doordesemt er onderwijs en vorming.
De hoop toont zich
in elke klas,
op elke speelplaats,
in elke school.
Zij wordt zichtbaar
in de generositeit van leraren,
in de verbeelding van leerlingen,
in de visie van schoolleiders.

Peter Deltour
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De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme
van leven of geleefd worden te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond
om op te staan en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.
Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben
en stap voor stap
met velen samen die weg ook gaan.
Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven naar Pasen toe.
En ook daarna.
Carlos Desoete

het goede
Fluister het mij in,
ik zal het goede denken.
Spoor me aan,
ik zal het goede doen.
Verlok me,
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht,
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me,
ik zal het goede nooit verliezen.
naar Aurelius Augustinus

tóch wordt het lente
En tóch geloven dat het lente wordt,
al valt de koude regen neer in stromen
op kale, zwarte takken van de bomen;
al zijn de dagen lichtloos en kort.
En tóch geloven dat de zon het wint,
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen;
zoals een mens, in ’t donker van de zorgen,
soms plotseling een zonnig plekje vindt.
En tóch geloven ’t gezaaide graan
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde;
zoals God zich in zijn zoon openbaarde;
Die leeft, maar uit de dood is opgestaan.

Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten, die diep
van binnen komt en die zich door niets laat
haasten of versnellen; eerst volledig rijpen- en
daarna baren…
Men moet geduld hebben tegen de onopgeloste
zaken in ons hart en proberen de vragen zelf
lief te hebben, als gesloten kamers, en als
boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.
Het komt erop aan alles te leven. Als je de
vragen leeft, dan leef je misschien langzaam
maar zeker zonder het te merken op een goede
dag het antwoord in.
Rainer Maria Rilke

Verleidelijk steekt bekoring de kop op,
in de honger naar wat ik zo graag wil,
naar wat mij de ogen uitsteekt.
In de macht
die subtiel zijn weg zoekt om,
in uiterlijk vertoon van respect,
over mijn medemens de baas te zijn.
In de wijze waarop ik God
naar mijn hand zet
en bid om te vragen wat mij goed uitkomt…
Listig is het spel van Satan,
de wijze waarop ik word getest.
Moeilijk om te onderscheiden
wat echt is en wat vals.
Heer, in deze vastentijd
schenkt Gij mij de ruimte
om te ontdekken wie ik ben.
Gij confronteert mij met de kern van de dingen.
Inspireer mij,
hou mij vast
als ik de weg mag gaan
naar binnen en weer naar buiten,
de weg van lijden en van verrijzen.
Leer mij kijken naar uw Zoon,
Jezus Messias,
Redder en verlosser,
geworteld in de aarde,
verbonden met de hemel.
Eén beweging van God tot mens.
Hij steekt ons aan om mens van God te worden.
gebedskalender Kerk&Leven 2013
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