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Rozenkransgebed Britse kust
Duizenden katholieken hebben zondag op allerlei 
plaatsen aan de Britse kust de rozenkrans gebeden, 
meldt The Catholic Herald. Het zou gaan om meer dan 
vierhonderd groepen, plus enkele groepen Britten in 
het buitenland. Op een van de Hebriden, een eilanden-
groep voor de Schotse kust, werd volgens een lokale 
priester zowel in het Engels als in het Gaelic gebeden. 
Na het gebed begroeven aanwezige kinderen een Won-
derdadige Medaille in het zand. Een Britse diaken 
meldde de Herald dat hij met zijn vrouw en een Schotse 
priester aan de Catalaanse kust voor Groot-Brittannië 
had gebeden. Soortgelijke rozenkransacties werden eer-
der gehouden in Ierland en Polen. (CH)

Nigeriaanse bisschoppen 
zeggen vertrouwen in president op
De Nigeriaanse bisschoppenconferentie heeft president 
Muhamadu Buhari gevraagd om te overwegen op te 
stappen. De bisschoppen doen dit in een reactie op de 
moord op twee priesters en ten minste vijftien gelovi-
gen tijdens een Mis in de stad Mbalom op 24 april. De 
moord werd mogelijk gepleegd door leden van de 
Fulani-stam waarvan eerder leden in Mbalom werden 
vermoord. De aanval kan volgens de bisschoppen geen 
daad van wraak zijn, “zoals vaak wordt geclaimd, 
want wie hebben deze priesters aangevallen?”. In de 
felle verklaring zeggen de bisschoppen het vertrouwen 
op in de regering. Volgens hen is het duidelijk dat de pre-
sident “gefaald heeft in zijn primaire taak de levens van 
de Nigeriaanse burgers te beschermen. Of dit falen nu 
voortkomt uit de onmogelijkheid te presteren of uit 
gebrek aan politieke wil, het is tijd voor hem het eervolle 
pad te kiezen en te overwegen terug te treden om de 
natie te redden van totale ineenstorting”. (KN)

‘Polen, integreer in lokale Kerk!’
De Poolse bisschoppen moedigen Poolse gelovigen 
in het buitenland aan om meer in de lokale Kerk te 
integreren. Er zijn niet genoeg Poolse missiepriesters 
om alle Polen in het buitenland te bedienen schrijven 
ze in een pastorale brief die afgelopen weekeinde 
werd voorgelezen in Poolse Missen in het buitenland. 
“Jullie geloofsgetuigenis zal gelovigen van andere 
nationale groepen positief beïnvloeden, in het bijzon-
der die tot lokale kerkgemeenschappen behoren. Bis-
schoppen in andere landen rekenen op dergelijke 
hulp van Poolse katholieken.” In de brief bedanken 
de bisschoppen de tweeduizend Poolse priesters en 
zusters die zich momenteel inzetten voor Polen 
wereldwijd. Ze dankten ook lokale bisschoppen voor 
hun “openheid en begrip” om kerken ter beschikking 
te stellen en Poolstalig pastoraal werk mogelijk te 
maken. De Poolse gelovigen moeten nu echter, schrij-
ven ze, ook Missen bijwonen in de taal van het land 
waar ze wonen. (CNS/KN)

Hart patroonheilige Ierse
hoofdstad teruggevonden
Bijna zes jaar nadat het uit een kerk werd gestolen, 
heeft de Ierse politie het hart teruggevonden van de 
patroonheilige van Dublin. De reliek van Sint-Lauren-
tius O’Toole, die al acht eeuwen wordt vereerd, ver-
dween in oktober 2012 uit de anglicaanse kathedraal 
van de Ierse hoofdstad. Na langdurig onderzoek vond 
de nationale politie het geprepareerde hart terug in een 
park aan de rand van Dublin. Volgens een woordvoer-
der wordt het onderzoek voortgezet. Het hart werd 
onbeschadigd aangetroffen en vorige week donderdag 
in een plechtigheid teruggeven aan de anglicaanse aarts-
bisschop van Dublin. Sint-Laurentius werd in 1162 tot 
aartsbisschop van Dublin gekozen. Ten tijde van de 
Reformatie ging de kathedraal over in handen van de 
anglicaanse Kerk van Ierland. Het katholicisme werd 
verboden. Na de katholieke emancipatie van de negen-
tiende eeuw bleef de reliek in de anglicaanse kathe-
draal, maar ze wordt ook door katholieken vereerd.
Laurentius O’Toole stierf in 1180 en werd in 1225 door 
paus Honorius III heilig verklaard. (CNS)
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Er is nog niet beslist waar de 

heiligverklaring van mgr. 

Oscar Romero zal plaatsvin-

den, zegt zijn postulator, 

mgr. Vincenzo Paglia. Dát 

die plaatsvindt, doet hem 

echter deugd: “Hij was een 

bisschop zoals het Tweede 

Vaticaans Concilie die voor 

ogen had.”

Benoit Lannoo

Mgr. Vincenzo Paglia heeft vele pij-
len op zijn boog. De Italiaanse 
aartsbisschop is al jarenlang spiri-
tueel begeleider van Sant’Egidio en 
was daarom zondag voor het jubi-
leum van de gemeenschap in Ant-
werpen. Sinds de incorporatie van 
de Pauselijke Raad voor het Gezin, 
waarvan hij voorzitter was, in de 
nieuwe dicasterie voor Leken, het 
Gezin en het Leven, werd Paglia 
ook grootkanselier van het Pause-
lijk instituut Johannes-Paulus II 
voor de studie van Huwelijk en 
Gezin. Bovendien is hij postulator 
voor de heiligverklaring van de 
Salvadoraanse aartsbisschop-mar-
telaar Oscar Romero.

Medellín
“De weg naar de heiligverklaring 
van mgr. Oscar Romero was lang 
en moeilijk, maar het gaat nu ein-
delijk gebeuren”, blikt hij terug. 
Waarom het zo lang duurde? “Er 
was grote tegenstand, zowel bin-
nen de Kerk als daarbuiten,” legt 
hij uit. “Romero werd door velen 
als een ‘communist’ bestempeld of 

beschouwd als een vertegenwoor-
diger van de bevrijdingstheologie. 
Maar de aartsbisschop van San 
Salvador was geen politicus en 
geen bevrijdingstheoloog. Hij was 
bovenal een pastor die zich op 
wonderlijke wijze door het kerk-
beeld van het Tweede Vaticaans 
Concilie aangesproken voelde. 
Dat was trouwens niet meteen het 
geval: de conciliedocumenten gin-
gen pas voor hem leven na de 
Latijns-Amerikaanse bisschop-
penconferentie in Medellín in 
1968. Daar beslisten de Latijns-
Amerikaanse bisschoppen immers 
dat de Kerk – om het met de woor-
den van de heilige paus Johannes 
XXIII te zeggen – Moeder van 
allen, maar in het bijzonder van de 
armen moest zijn. Medellín decre-
teerde de mooie formule van de 
‘voorkeursoptie voor de armen’. 
Romero werd dus geïnspireerd 
door het Tweede Vaticaans Conci-
lie en niet zozeer door een marxis-
tische analyse of door de 
bevrijdingstheologie. Ik kan de 
tegenstand begrijpen, maar mis-
schien is het wel de Heilige Geest 
die ons vraagt geduld te oefenen. 
Nu pas wordt immers duidelijk 
dat Oscar Romero staat voor de 
bisschop zoals het Tweede Vati-
caans Concilie die voor ogen had: 
een man van God tussen zijn men-
sen, in liefde met hen verbonden, 
desnoods tot in de dood.”

Zinvol
Waar de plechtigheid zal plaats-
vinden, is nog onduidelijk. “Er 
zijn verschillende mogelijkhe-
den”, zegt mgr. Paglia. “Op 
Latijns-Amerikaanse bodem, of 
tegelijkertijd met de heiligverkla-
ring van Paus Paulus VI, of teza-

men met Romero’s grote 
inspiratiebron Rutilio Grande.”
De huidige aartsbisschop van San 
Salvador heeft de paus onlangs 
opgeroepen Romero in zijn thuis-
land heilig te komen verklaren; 
paus Franciscus is in januari 2019 
immers toch in de buurt, voor de 
Wereldjongerendagen in Panama. 
“Dat is een mogelijkheid,” zegt 
mgr. Paglia. “Maar het zou ook 
zinvol zijn de heiligverklaring van 
mgr. Romero te combineren met 
die van paus Paulus VI. Na de 
moord op Rutilio Grande in El Sal-
vador in maart 1977 was Romero 
in Rome en liet hij foto’s van de 
vermoorde jezuïet aan paus Mon-
tini zien. De paus zegende die 
foto’s en zei hem: ‘Houd van je 
volk, tot het einde toe.’ Dat heeft 
Oscar Romero enorm gesterkt. Ook 
een heiligverklaring samen met 
Rutilio Grande zou zinvol zijn, al 
is de procedure voor deze laatste 
nog niet ver gevorderd.”

Gebed voor Syrië
De Italiaanse curiebisschop ver-
wacht ook veel van de gezamen-
li jke katholiek-orthodoxe 
gebedsontmoeting voor Syrië, die 
paus Franciscus voor zaterdag 7 
juli in Bari bijeengeroepen heeft. 
“Wij praten, over mgr. Oscar 
Romero, over de dubia, over Alfi e 
Evans, over allerlei belangwek-
kende onderwerpen, maar intus-
sen duurt de catastrofe in Syrië 
voort. Je moet in wonderen blijven 
geloven; wie had enkele weken 
geleden gedacht dat de Noord- en 
Zuid-Koreaanse leiders elkaar ooit 
de hand zouden schudden? De 
Heilige Vader heeft de intuïtie en 
de moed om voor Syrië alvast iets 
te proberen…” +

‘ Oscar Romero was geen 
bevrijdingstheoloog’

Mgr. Paglia in El Salvador tijdens de aankondiging van de heiligverklaring van Oscar Romero.
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