2018 - 2019

Stiltemoment
als bidden helpt …

Auguste Rodin – La Cathédrale

Onze stilte-momenten gaan maandelijks door (behalve in juli en
augustus) om 19u30 in de kapel van de SINT-JOZEFKERK, Rerum
Novarumlei, Brasschaat Driehoek, telkens op een woensdag.
St.-Jozefparochie Brasschaat Driehoek Rerum Novarumlei 24
telefoon: 03 651 80 49 e-mail: st.jozef.brasschaat@skynet.be

Stiltemoment
als bidden helpt …
“Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het
verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.” (Mt.6,6)
De maandelijkse stiltemomenten hebben als doel: dat we als gelovige gemeenschap tijd
(vrij) maken voor het meest kwetsbare in onze samenleving. Daar waar de mens op zijn
zwakst en zijn breekbaarst is, daar kan gebed en stilte heil brengen. Wat verwaarloosd en
wie vergeten wordt in onze samenleving, krijgt van ons meer dan één minuut stilte.
Misschien zijn de momenten ook stil door de grote afwezigheid van mensen: God, voor
vele mensen de grote afwezige, krijgt hier de volle ruimte. Waar wij met lege handen
staan, machteloos en liefdevol, mag Hij ten volle tot zijn recht komen. Hij lost niets op,
tenzij door het helemaal met de mens, zijn evenbeeld, te breken en te delen.
SEPTEMBER 12/09/2018 Alles heeft zijn tijd… ook het ‘ouder worden’.
OKTOBER 10/10/2018 Bruggen slaan (Verbondenheid is het sleutelwoord van de Missio-campagne in
2018. Dat betekent dat we samen bruggen willen slaan: tussen God en mens, kerk en
samenleving, jong en oud).

NOVEMBER
DECEMBER
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI 12/06/2019

14/11/2018 Zal er morgen vrede zijn?
12/12/2018 Kerstwensen gevonden? (wat wensen we elkaar)
09/01/2019 Eenheid en vrede (met alle kleuren van de regenboog)
13/02/2019 Laat zo je licht maar schijnen… (bij alles wat je doet)
13/03/2019 Zeg het verder: God houdt van alle mensen
03/04/2019 Goede keuzes maken (maak jij het verschil?)
15/05/2019 M.A.R.I.A (wat zegt Maria ons vandaag nog?)
Rust en stilte, gelovig beleefd. Een middel tegen burn-outs en depressie

