NAJAARSCATECHESE 2016
In het teken van het Jaar van Barmhartigheid

Het pastoraal team organiseert in het najaar 2016 drie catecheseavonden, die in het teken staan van het Jaar van de Barmhartigheid.
Zoals u weet heeft paus Franciscus dit jaar van de Barmhartigheid
afgekondigd voor de gehele Rooms Katholieke Kerk. Het is een oproep
aan ieder om barmhartigheid te stellen boven een harde opstelling
jegens onze naasten. Indachtig de woorden van de profeet Ezechiël
(hoofdstuk 36, vers 26): “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe
geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen
en u een hart van vlees geven.”

PROGRAMMA
Donderdag 13 oktober: De zeven werken van barmhartigheid door
pastoraal werker Marijke Witteman
Wie honger heeft te eten geven, wie dorst heeft te drinken geven,
de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken
verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden begraven. De eerste 6
werken van barmhartigheid zijn ontleend aan Mattheus 25, 35-36; de 7e
aan Tobit 1,17. De actualiteit van deze “diaconale” werken staat buiten
kijf en vraagt in elke tijd om praktische toepassing.
Donderdag 27 oktober: De zeven geestelijke werken van barmhartigheid
door pastoraal werker Jan Eijken
De onwetenden onderrichten, in moeilijkheden goede raad geven,
de bedroefden troosten, wie verkeerde wegen gaan corrigeren, het
onrecht verdragen, beledigingen vergeven, bidden voor de levenden en
overledenen. Deze geestelijke werken van barmhartigheid vinden hun
oorsprong in de middeleeuwse zielzorg en zijn gericht op het lenigen van
geestelijke nood. We kunnen leren van deze oude inzichten in een tijd
waarin sprake is van veel spirituele leegte en ontreddering.
Donderdag 10 november: De exhortatie Amoris Laetitia (“de vreugde
van de liefde”) van paus Franciscus door parochievicaris Ad van der Helm
Dit document is opgesteld in oktober 2015 als resultaat van een
wereldwijd debat in de RK Kerk over sexuele moraal, vooral met
betrekking tot huwelijk, echtscheiding en homosexualiteit. De paus
pleit in dit document voor een barmhartige en uitnodigende opstelling
in de pastorale begeleiding van gescheidenen en homosexuelen, in
tegenstelling tot het oude klimaat van veroordeling en uitsluiting.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie: Pastorie H. Paschaliskerk (ingang Paschalispad 1)
Aanvang: 19.30 uur 		
Inleiding over het thema van de avond
					
gevolgd door uitwisseling in groepen
		
21:15-21:30 uur Afsluiting
Data:
13 oktober, 27 oktober, 10 november
Kosten: € 5 (eenmalig) op de eerste avond
Aanmelding en informatie:
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of 070 820 98 66 of in de brievenbus
van het parochiesecretariaat (Neuhuyskade 97)
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