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LAUDATO SI KRANT
Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep in de HH Petrus
en Paulus Parochie.

Stof tot nadenken
Beleven en doorgeven

Wij worden christenen genoemd en daarbij zijn wij
de bewaarders van het levende Woord van God.
En mogen wij het levende Woord doorgeven aan een nieuwe
generatie. Twee woorden zijn daarbij belangrijk: nederigheid
en dankbaarheid. Het gaat in het leven uiteindelijk niet om mij,
maar om mijn Schepper, die mij heeft geschapen. Alles wat ik
ben, wat ik heb en wat ik doe is van Hem! Zijn Geest leeft in
mij en stelt mij in staat mijn talenten en vaardigheden goed te
gebruiken. Daar mag ik dankbaar voor zijn dat God, ondanks
mijn gebrokenheid, ondanks mijn
falen en fouten, telkens voor mij
kiest en onvoorwaardelijk van mij
houdt.
Zo ben ik een parel in Zijn hand
en mag ik hier in deze wereld
wonen, de aarde beheren en
keuzes maken die goed zijn voor de mens, het dier en de
aarde: ja de hele schepping. Met Pinksteren bidden wij om die
Geest, die ons hart mag bewonen en ons in staat stelt het
levende Woord van God met daarbij de wereld goed over te
kunnen dragen aan een volgende generatie.
Zalig Pinksteren
Pastoor W. Broeders

“Schepping: ons een zorg”
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Nuttige Links
Onze Website:
https://rkleiden.nl/laudato-si/
De integrale tekst van de
encycliek “Laudato Si`” is te
vinden op www.rkkerk.nl/wpcontent/uploads/2017/06/Enc
ycliek-van-paus-FranciscusLaudato-Si.pdf

Citaat van Titus Brandsma
Titus Bransma is op 15 mei door Paus Franciscus heilig verklaard. Hij was een
groot mysticus die God vond in de medemens, maar ook in heel de Schepping.
Hieronder een citaat van een speech uit 1936.

‘De liefde tot de natuur werkt mede om ons elkander, om ook God edeler
en dieper te beminnen. In zeer bijzondere mate geldt dit voor de liefde tot
de dieren. Het is, alsof God ons door liefde in ons op te wekken voor het
dier de liefde tot elkander gemakkelijker heeft willen maken. En
omgekeerd zien wij, dat onderdrukking van de liefde tot het dier in den
mensch de kiemen van liefde tot den evenmensch doodt. Wie wreed is voor
het dier, loopt groot gevaar ook wreed te worden voor den mensch. Wie
zacht is voor het dier, zal den evenmensch niet met hardheid behandelen.
Liefde tot het dier, bescherming van het geplaagde dier, verzorging van het
lijdende dier kweekt in den mensch wondere gesteltenissen van liefde en
zorg voor zijn evenmensch.’

Bron: Writings of Titus
Brandsma, Critical
Edition-Titus Brandsma
Instituut Nijmegen
https://titusbrandsmatekst
en.nl/dierenbescherming/
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Op zondag 22 mei zal paus Franciscus de
Laudato Si’ week inluiden tijdens het
Angelusgebed om 12 uur vanaf het SintPietersplein. Het hele programma is live te
volgen via: https://laudatosiweek.org/allevents/

Laudato Si
Programma juni 2022
Za 11 juni 15.30-17 uur
Vriendjes van Franciscus
catecheseclub in de
Hartebrugkerk voor
kinderen vanaf groep 5
Iedereen welkom!
Za 18 juni 10 - 13 uur
De Laudato Si werkgroep
is aanwezig bij de Caritas
Impulse Day “Together We’
in de Regenboogkerk,
Leiden.
Vrij 24 juni 15 -16.15 uur
Franciscaanse verhalen :
Georganiseerd door de
Franciscaanse Beweging.
Online Aanmelden tot 22/6
info@franciscaansebewegi
ng.nl

Ecotips: Selfservice Oogstwinkel opent in Leiden
Wil je biologisch kopen én uit de streek? Dat kan in de Oogstwinkel aan de
Maresingel 7. Daar vind je o.a. producten van Boerderij Boterhuys (bv. lamsvlees, zuivel en heerlijk ijs), kaas van Boerderij de Eenzaamheid, fruitsappen en
jam van de Olmenhorst en bier van Leidse brouwerij Pronck. Er zijn ook boeren die groente en
rundvlees leveren. Er is geen personeel in de winkel en je moet eerst een app downloaden en een
account maken om de deur te kunnen openen! Daarna ga je je tassen vullen en digitaal afrekenen.
De officiële opening is op 22 mei tussen 11.00 en 17.00. Voor meer informatie en om de app te
downloaden ga naar: https://www.oogst.shop/winkels/leiden
(Met dank aan Manu Lonardi)

Werkgroep Laudato Si stelt zich voor (1)
Cathalijne Louwes
Micheline Modde
Laudato Si en de zorg voor ons
gemeenschappelijke huis spreekt
mij aan omdat je in je eigen
omgeving kunt beginnen. Samen
met anderen. Paus Franciscus
noemt in zijn encycliek Laudato Si
ook onze relatie met dieren. Het is
tegen de menselijke waardigheid om dieren nodeloos te
laten lijden, zegt hij. Als dierenvriend vind ik dit mooi. Mijn
interesse ligt bij proefdiervrije innovatie. Als mensen beter
worden zonder dierproeven, word ik daar 2x blij van.
Wij zoeken Laudato Si Ambassadeurs in Regio Noord
en Regio Oost. Meer info via vj.twist@kpnplanet.nl

Vanuit de schok, veroorzaakt door
het rapport van de Club van Rome,
is het besef gebleven zuinig met de
aardse zaken om te gaan, zodat een
volgende generatie hier ook goed
kan
leven.
Allerlei rapporten
maakten duidelijk dat dit niet
eenvoudig was.
Dat het misschien
wel te laat is.
Laudato Si gaf
daar een nieuwe,
een
positievere
impuls aan. De
moeite waard dus.

