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   HEILIGEN
 zijn de  helden

  van de  naastenliefde

20 oktober 
29ste zondag c 
De kracht van het echte gebed 
27 oktober 
30ste zondag c 
Bidden en leven hoort bijeen 
01 november 
Allerheiligen 
Groot in kleine dingen

02 november 
Allerzielen 
Zij zijn thuisgekomen 
03 november 
31ste zondag c 
Dankbaarheid 
maakt mensen groot 
10 november 
32ste zondag c 
Is er leven na de dood?

11 november 
Sint-Maarten 
Wie deelt brengt vrede 
17 november 
33ste zondag c 
Ik laat je nooit in de steek! 
24 november 
34ste zondag c 
Christus Koning 
Koning van de liefde

Interesse voor 
onze uitgaven? 
www.muurkranten.be

Uitgeverij Muurkranten - Monnikenwerve1 - 8000 Brugge 
Redactie: Jef Mergaert - Mark Van de Voorde - Antoon Vandeputte - Ludwig Vanderbeke - Erika Nechelput - Ludwig Vanderbeke -  Beeld: GettyImages - ©UM - krant 1224

Heiligen, er zijn er heel veel 
op de kalender.
Maar stuk voor stuk geraken ze in de 
vergetelheid.
Hun namen worden niet meer als 
voornaam doorgegeven,
hun levensverhaal en levensdoel is 
minder gekend.
En toch sterven ze niet uit. 
Elk jaar komen er nog bij.
Wat maakt hen toch onsterfelijk?

Heiligen hebben een wijze van leven 
die inspireert. Ze doen dingen 
die voor veel anderen dromen zijn.
Ze trekken een spoor dat niet uit te 
wissen is.
Ze durven bewust tegen de gewoontes 
ingaan. Hun wijze van leven maakt dat 
anderen anders gaan leven.
Ze doorbreken de eenzaamheid en 
geven vertrouwen.

Hierin bestaat hun eeuwenoud 
geheim:
ze maken van de liefde,  
liefde voor de naaste.
Mensen trekken zich aan hun 
levensverhaal op.
Ze vinden daarin nieuwe levenskracht 
en durf, ontmoeten anderen met 
dezelfde vragen en zorgen
en samen worden ze door die heilige 
met liefde gedragen.

Heiligen zijn niet alleen de helden van 
de naastenliefde
want dan zouden ze ons in het 
verleden houden.
Heiligen zijn ook de wortels van de 
naastenliefde
en brengen ons zo verder in de 
toekomst.

Antoon Vandeputte


