
7 nieuwe heiligen ter inspiratie 

Deze 7 mensen (leken, zusters, een priester, aartsbisschop en paus) namen het op voor 

kwetsbare mensen en worden vandaag 14 oktober heilig verklaard.Oscar Romero  

 geboren in El Salvador in 1917 

 aartsbisschop van San Salvador 

 klaagde de schending van mensenrechten in het dictatoriaal geleide land aan en kwam op 

voor de arme bevolking 

 ruilde in 1977 zijn bisschoppelijk paleis voor een bed in een ziekenhuis voor arme mensen 

 eredoctoraat in Leuven, 3 weken voor zijn dood 

 door doodseskaders vermoord aan het altaar op 24 maart 1980 

 

 



Zuster Nazaria Ignacia van de heilige Teresa van Jezus 

 geboren in Madrid in 1889 

 met ouders naar Mexico geëmigreerd waar ze intrad bij de Kleine zusters van de verlaten 

bejaarden 

 stichteres van de missionarissen van de Kruistocht 

 gestorven in 1943 

 erkend om haar heldhaftige deugdzaamheid 

 

Nunzio Sulprizio 

 geboren in Napels in 1817 

 wees vanaf zijn zesde 

 misbruikt en op allerlei manieren mishandeld door zijn oom 

 verloor zijn been aan botkanker 

 droeg zijn pijn en eenzaamheid met een sterk getuigenis over Gods tederheid 

 gestorven op zijn 19de 

 



Paus Paulus VI 

 geboren als Giovanni Battista Montini in Italië in 1897 

 paus van 1963 tot 1978 

 zette het Tweede Vaticaans Concilie verder na het overlijden van paus Johannes XXIII 

 auteur van de encyclieken Humanae Vitae, over de band tussen huwelijk en vruchtbaarheid, 

Ecclesiam suam (Over zijn Kerk, 6 augustus 1964), over de Kerk en de voortzetting van het 

Tweede Vaticaans Concilie, en Populorum Progressio (Over de Ontwikkeling der Volkeren, 26 

maart 1967), de eerste encycliek in de geschiedenis van de Kerk die vooral handelt over de 

internationale dimensies van sociale gerechtigheid. 

 

Francesco Spinelli 

 geboren in Milaan in 1853 

 wijdde zijn leven aan de dienst aan armen 
spiritueel leider en professor aan het seminarie 

stichter van de Zusters aanbidders van het heilig Sacrament 

 



Vincent Romano 

 geboren in 1751 

 Italiaans priester en pastoor in Napels 

 grote inzet voor armen en zieken 

 

Zuster Maria Catalina Kasper 

 geboren in Duitsland in 1820 

 stichteres van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus, een congregatie die zich wijdde 

aan de armen 

 gestorven aan een hartaanval in 1898 

 

 
 


