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Pope Francis' 2015 "Message for Lent 

Paus Franciscus: Vastenbrief 2015 

Vandaag verscheen bij het Vaticaan de Vastenbrief 2015 van Paus Francuscus, 

gefocusd op de strijd tegen onverschilligheid in al zijn aspecten in de Kerk - in de 

institutionele Kerk, in parochies en diocesen en in onszelf. Paus Franciscus legt de 

nadruk op de noodzaak voor alle katholieken om aandcht te hebben voor de 

buitenstaanders, en om zichzelf niet als referentie te zien of zelfvoldaan te zijn. We 

worden meer zoals Christus, zegt hij, door Gods Woord te beluisteren, de 

sacramenten te ontvangen, geraakt te zijn door de liefde van de Vader en door samen 

met anderen te bidden. We kunnen onverschilligheid overwinnen door de Vasten te 

zien als een gelegenheid om ons hart te omvormen.  

Hier volgen delen van de boodschap van de Paus:  

De Vasten is een tijd van vernieuwing voor heel de Kerk, voor elke gemeenschap en 

voor elke gelovige. Bovenal is het een "tijd van genade" ( 2 Kor.6:2 ). God vraagt van 

ons niets dat Hij ons niet zelf gegeven heeft.  

Onverschilligheid voor onze naaste en voor God is een echt bekoring voor ons, 

christenen. Ieder jaar, tijdens de Vasten, is het nodig dat wij weer eens de stem van 

de profeten horen, die ons geweten verontrusten...De Vasten is een goede tijd om ons 

zo door Christus te laten dienen zodat wij op onze beurt gaan gelijken op Hem. Dit 

gebeurt telkens als wij het Woord van God beluisteren en de sacramenten ontvangen, 

bijzonder de Eucharistie. Dan worden wij wat we ontvangen: het Lichaam van Christus. 

In dit Lichaam is geen plaats voor onverschilligheid die zo dikwijls ons hart beheerst. 

Wie voor altijd van Christus is, behoort tot één lichaam, en daar kan geen 

onverschilligheid zijn voor elkaar. " Als één deel lijdt, lijden al de delen mee; als één 

deel geëerd wordt, verheugen zich al de delen" ( 1 Kor. 12:26)...  

Iedere christelijke gemeenschap is geroepen uit zichzelf te treden en deel te nemen 

aan het leven van de grotere groep, bijzonder met de armen en diegenen die ver weg 

zijn. De Kerk is missionair van nature; ze is niet opgesloten in zichzelf maar is 

uitgezonden naar elke natie en elk volk...  

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/01/27/0070/00144.html#Testo%20in%20lingua%20inglese
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Als middel om onverschilligheid te overwinnen en onze pogingen tot 

zelfgenoegzaamheid, nodig ik iedereen uit deze Vasten te beleven als een gelegenheid 

tot wat Benedictus XVI noemde, de vorming van het hart ( cf. Deus Caritas Est, 31 ). 

Een barmhartig hart is niet hetzelfde als een zwak hart. Al wie graag barmhartig wil 

zijn moet een sterk en standvastig hart hebben, gesloten voor de verleider maar open 

voor God. Een hart dat zich laat doordringen van de Geest om liefde te brengen op de 

weg die leidt naar onze broeders en zusters. En, uiteindelijk, een arm hart bewust van 

zijn eigen armoede en gereed om zich graag te geven voor anderen... 

 

From Congregation Leadership: 

Van het Algemeen Bstuur:  

De Algemene Overste Zr. Bimla Minj en haar Assistente Zr. Nirmala Kujur waren 

aanwezig bij de drie Provinciale Kapittels in Ambukapur, Gumla en Ranchi.  

 

De nieuwe Provinciale Besturen:  

Provincie Ambukapur:-  

Zr. Ursula Xalxo   -  Provinciale Overste  

Zr. Philimena George    - Raadslid  

Zr. Florencia Samad     - Raadslid  

Zr. Mary Rose Tigga     - Raadslid  

                                              

                                               Zr. Ursula Xalxo,Zr. Philimena George,Zr. Florencia,  Zr. Mary Rose Tigga 

 

Gumla Provincie:-  

Zr. Maria Swarnlata Kujur -Provinciale 

Overste  

Zr. Anna Minj                     - Raadslid  

Zr. Kumudini Tirkey            - Raadslid  

Zr. Mukta Margaret Topno - Raadslid  

Zr. Anita Jyoti Lakra          - Raadslid  

 

 

Zr. Anna, Zr. Kumudini, Zr. Maria, Zr. Anita Jyoti, Zr. Mukta Margaret 
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Ranchi Provincie:- 

Zr. Suchita Shalini Xalxo - Provinciale 

Overste  

Zr. Matilda Dungdung      - Raadslid  

Zr. Dorothea Kullu           - Raadslid  

Zr. Eileen Kujur               - Raadslid  

Zr. Helen Bara                 - Raadslid  

Zr. Mary Grace Toppo      - Raadslid  

 

Zr. Helen Bara, Zr. Dorothea, Zr. Suchita, Zr. Matilda, Zr. Mary Grace, Zr. Eileen Kujur 

Wij wensen de nieuw gekozen besturen van de Indiase Provincie geluk om hun moed en 

bieden hen de steun van ons gebed aan. Wij danken hen en waarderen hun edelmoedig 

antoord op deze unieke roeping tot leiderschap. Mogen St.-Angela en Pastoor Joannes 

Lambertz hen iedere dag begeleiden in hun taak.  

 

Mijn oprechte dank:-  

Lieve Zusters en vrienden mijn oprechte dank voor uw gebeden voor mijn lieve vader 

Theophil Minj die heenging op 9 februari 2015.  

De gezondheid van vader ging achteruit in oktober 2014. Er was geen sluitende 

diagnose omtrent zijn ziekte. Zijn bloeddruk was zeer laag, hij verloor gewicht en 

werd zeer zwak. In oktober-november 2014 had hij een verkoudheid en hoestte. In 

november kreeg ik bericht dat hij ernstig ziek was. Zr. Margaret O'Brien en de 

zusters van het Generalaat spoorden mij aan hem te gaan bezoeken. Ik was zeer 

dankbaar voor deze gelegenheid vader te zien en hem te verzorgen.  

In januari 2015, voor de Provinciale Kapittels in India, bezocht ik hem weer. Hij was 

zich ten volle bewust dat zijn leven ten einde liep. Hij sprak en kon de gesprekken 

volgen. Hij vroeg dikwijls hoe het leven zou zijn aan de andere kant. Zou hij 

grootvader, oom en tante, die al in de hemel waren, ontmoeten? Na de drie Provinciale 

Kapittels werd hij opgenomen bij zijn geliefden. Het was een grote steun voor mij dat 

ik in India was.  

In naam van mijn familie dank ik u voor uw gebeden gedurende de ziekte van vader en 

voor zijn zielerust. Dank u dat u bij ons was in onze momenten van verlies en 

droefheid; dank voor uw aanmoedigende woorden langs e-mails en telefoon. Dank aan al 

wie de uitvaart bijwoonde en ons vergezelden op de laatste reis van vader. Moge hij nu 
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de volheid van leven ervaren. Bid a.u.b. verder voor ons en bijzonder voor mijn moeder 

die lijdt onder de afwezigheid van vader.  

Zr. Bimla Minj. 

 

US Province  

BLIJDE VERJAARDAGSVIERING EN 90 ++++ !  

Op zondag, 18 januari 

2015, vierden zusters en 

vrienden Zuster Carmel 

Ruth haar 98ste 

verjaardag! Er was een 

speciaal gebed voor 

Zuster Carmel, een 

heerlijk diner en veel 

vreugde en gelach. Het 

hoogtepunt van de dag 

was toen van de 

aanwezige zusters boven 

de 90 jaar een foto werd gemaakt samen met Zuster Carmel.  

 

VIERING VAN ONZE STICHTERS  

Op zaterdag, 31 januari 2015 kwamen ongeveer 25 zusters en aangesloten leden samen 

in het Sint-Ursula Center te Blue point om onze Stichters, Sint-Angela en Patoor 

Joannes Lambertz, te vieren.  

's Morgens kondigde Zuster Helen Chasse het thema van de dag aan "De fundamentele 

ervaringen van Jezus, Angela en Joannes". Na het beluisteren van lezingen over deze 

ervaringen, gingen wij naar de kapel om ons te bezinnen over een van onze eigen 

ervaringen op het ogenblik dat we Gods aanwezigheid in ons leven konden aanvoelden.  

De namiddag was zeer diep en mooi. Zuster Laurentine Morgan had een powerpoint 

voorstelling gemaakt met beelden van Angela, Joannes, de zusters en de aangesloten 

leden. Deze beelden werden begeleid met muziek ... "luister met de oren van uw hart, 

Gods stem roept"... "maak ons één... één hart... één ziel." De zusters en aangesloten 

leden wisselden dan hun indrukken uit over de voorstelling. Allen waren diep ontroerd 

door de beelden en de woorden die op het einde op het doek verschenen ... " Wij 

weerspiegelen Gods aangezicht voor de wereld".  
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Als aandenken aan de dag kreeg iedereen een boekenlegger met de beeltenis van 

Angela en haar woorden:" Liefde en eensgezindheid zijn een zeker teken dat wij op de 

goede weg zijn en God behagen". (10de Legaat) Ook Joannes Lambertz was hier 

afgebeeld met zijn woorden :"Ik wens dat jullie allen in eenheid... een mooi voorbeeld 

geven aan elkaar met grote moed: moge de liefde die de band van de eenheid is nooit 

verbroken worden..." (Brief aan de Zusters van Herk-de-Stad, 9 januari 1865). Dit 

geschenk was gemaakt door Zuster Laurentine en Zuster Joanne Callahan.  

Zuster Laurentine gaf ons ook een hetinneringsblad. Zijn inhoud: Angela Merici, 

Joannes Lambertz,Angela en Visie, en uittreksels uit de besluiten van het Algemeen 

Kapittel 2014. Als laatste geschenk, gemaakt door Susanne Wolfe, onze provinciale 

administratieve assistente kwam een mooi boekje met ideeën over Joannes Lambertz, 

een jaar lang geschreven door de leden van de charismatische kring.  

Wat een mooie dag! Inspirerend, informatief en rijk aan geschenken.  

 


