Beste redacteuren van de parochiebladen,
Bijgesloten de Bisdomberichten, aflevering 2017-3 (verzonden 14 februari 2017).
Voorlopig in de Bisdomberichten geen column van de bisschop. Dat zal pas na de benoeming van een
nieuwe bisschop weer een aanvang nemen.
In deze Bisdomberichten aandacht voor de Vastenboodschap van paus Franciscus, de verheffing van
Sint Franciscuskerk Bolsward tot basiliek, een oproep voor een volleybaltoernooi voor katholieke
jongeren en de aankondiging van de nieuwe naam voor de fusieparochie in Noordoost Friesland.
Voor het aanmelden van nieuws, vragen en opmerkingen kunt u een mail sturen aan
redactie@bisdomgl.nl
De volgende Bisdomberichten verschijnen op dinsdag 28 februari
Sipke Draisma, communicatie en perszaken bisdom Groningen-Leeuwarden

Vastenboodschap paus Franciscus
DE ANDER IS EEN GAVE
In zijn Vastenboodschap voor de komende
Veertigdagentijd die op 1 maart begint, zegt paus
Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit
duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de
arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen
oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de
poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een
spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als
een gave van God?
De Vastentijd is een periode waarin de RoomsKatholieken in voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen
opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. Vasten
maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag,
deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als volgt:
‘Geliefde broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de
ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste. De Heer – die in de
veertig dagen in de woestijn de listen van de Verleider heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij
moeten volgen. Moge de Heilige Geest ons geleiden om een ware weg van bekering af te leggen, om
de gave van Gods Woord opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden van de zonde die verblindt, en
Christus te dienen, die aanwezig is in onze behoeftige broeders en zusters.’
De paus moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de Veertigdagentijd ook tot
uitdrukking te brengen in goede daden voor de medemens door bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen
of om op een andere manier iets voor de naaste te betekenen.

Eerste basilica minor in bisdom Groningen-Leeuwarden
ST. FRANCISCUSKERK BOLSWARD BASILIEK
Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te
Bolsward verheven tot Basilica Minor.
Daarmee onderstreept de paus de bijzondere
architectuur van het gebouw, de betekenis die
het heeft vanwege de bedevaart van Maria van
Sevenwouden en de devotie voor de Zalige
Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn
waardering uit voor het kerkelijk leven in en
rond deze kerk.
Er is gekeken naar de kwaliteit en de omvang
van de liturgie maar ook naar die van de
catechese en de diaconie. Pastores, parochiebesturen, de locatieraad en de Parochiële Caritas Instelling
hebben in Bolsward samen met vele parochianen door de jaren heen gezorgd voor een uitgebreid
kerkelijk leven met maatschappelijke relevantie. De laatste jaren is daarbij een accent gelegd op de
armoedebestrijding.
Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu
het pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. Vaak krijgt een basiliek ook een eigen wapen en

worden er een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die
beide duiden op de bijzondere band met de paus.
De geloofsgemeenschap zal voortaan een aantal extra feestdagen vieren, waaronder de verjaardag van
de verkiezing van de paus. Tevens zal men zich moeten blijven inspannen om het kerkelijk leven
vitaal en betekenisvol te houden. Het bisdom Groningen-Leeuwarden kende tot nu toe geen Basilica
Minor.
7 mei Leidschendam
DOE MEE AAN HRT RKJ VOLLEYBALTOERNOOI
Ieder jaar organiseert een groepje katholieke jongeren uit
Voorburg/Leidschendam een volleybaltoernooi in
Leidschendam, dit jaar op zondag 7 mei. Eerst vieren ze
samen de Heilige Mis en daarna verzamelen ze zich bij de
sporthal. Het doel van het volleybaltoernooi is om een plek
te creëren waar katholieke jongeren elkaar kunnen
ontmoeten op een sportieve en gezellige manier (uiteraard
zijn niet-katholieken ook van harte welkom!).
Vorm een team van jongeren uit je parochie en meld je aan via rkvolleybaltoernooi@gmail.com. Zie
bijgesloten flyer.

Dokkum, Burgum, Schiermonnikoog
PAX CHRISTI PAROCHIE IN NOORDOOST FRIESLAND
De nieuwe fusieparochie in Noordoost Friesland, die bestaat uit de voormalige parochies van Burgum
(H. Martinus) en Dokkum (HH. Martinus en Bonifatius en Gezellen) en Schiermonnikoog (St. Egbert)
gaat de Pax Christi-parochie heten.
Daarmee wordt het advies van de Adviescommissie Namen Nieuwe Parochies door het bisdom
overgenomen. Aanvullend op de motivatie uit de voordracht merkt de Adviescommissie op dat Pax
Christi verwijst naar ‘vrede in de christelijke traditie: vrede die de aardse vrede overstijgt; een hemelse
vrede’.De voorgenomen fusie met Ameland, die later zal plaatsvinden, kan voor de nieuwe bisschop
van Groningen-Leeuwarden aanleiding zijn om een nieuw besluit te nemen over de naamgeving.
De namen van de drie (voormalige) parochies/vicarie kunnen, zoals gebruikelijk is, als naam van de
locatie/plaatselijke geloofsgemeenschap in gebruik blijven.

