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Zondag 4 januari 2015
NIEUWJAARSVIERING
EN RECEPTIE

EEN INDRINGENDE
KERST EN NIEUWJAARSBOODSCHAP

Paus Franciscus heeft de leden van de Romeinse curie tijdens de
kerstontvangst aangemoedigd tot zelfkritiek en een gewetensonderzoek.
Hij sprak van een soort 'geestelijke alzheimer', over hang naar geld en
macht, het zich opsluiten in kliekjes en de terreur van de achterklap. "Wij
moeten allen om vergiffenis vragen. Wij hebben allen Gods
barmhartigheid nodig."
Hij bemoedigde in het bijzonder diegenen die macht en gezag hebben tot
een totale dienstbaarheid. "Genees Uzelf en genees elke wond",
moedigde hij de curiemedewerkers aan.
Kardinalen en bisschoppen zakten zachtjes onderuit.
Het applaus was beleefd en matig enthousiast.
Een onverwachte, ontredderende toespraak die het geboorteverhaal van
Jezus ver optilt boven een kerstverhaaltje. Vrome praat die hoort bij witte
kerst en engelenhaar en daarna een jaar opgeborgen op zolder.
Franciscus verwees in zijn kersttoespraak naar het bewogen leven van
Jezus dat zich voortzet tot vandaag in het leven van bewogen mensen,
ook van de curie.
Kerstverhalen vertellen immers dat God niet overal te vinden is, ‘op
bergen en dalen, overal is God’.
Deze verhalen zeggen dat de kern van het heelal de kribbe in de
mensenstal is. Daar opent zich de hemel en zingen engelen om
waarachtige vrede.

God zoeken gaat altijd gepaard met de schokkende ervaring dat veel van
wat bestaat, geen plaats van God kan zijn en veel van wat gebeurt niet
Gods wil is. Dat wij de wereld door onze hang naar snelheid,
maakbaarheid, geld en consumptie onherbergzaam hebben gemaakt,
’geen plaats voor God’ .
Nee, God is niet overal. Je ziet Hem wel hangen aan het kruis of weerloos
liggen in de voederbak. Hij klampt je aan op een hoogst ongelegen
moment of vraagt om zijn trillende hand vast te houden voor het infuus
een einde maakt aan het aardse leven.
Een oude joodse traditie zegt:
Rabbi Mendel verraste enkele geleerden met de vraag: ’waar woont God?’
En ze lachten hem uit: “wat klets je toch, Mendel. De wereld is vol van
zijn heerlijkheid’.
Maar Mendel antwoordde: “God woont daar waar men Hem toelaat”.
En Maria liet Hem toe door haar volmondig ‘ja’.
En Jozef liet Hem toe, al haalde Hij zijn jonge leven overhoop.
Hem toelaten in de worsteling van je beslissingen en je geweten.
Ontvankelijk, gerijpt door de rijkdom van de traditie waarin ze
opgegroeid was, stond Maria open, waakzaam bij het leven.
En alles zet zich dan in beweging: het schorriemorrie van de herders,
maar ook de zoekers, de wijzen.
Ze komen van verre.
En wij komen van ver, zei de
Paus
In de chaos van onze eigen tijd
zet hij een nieuwe beweging op
gang.
‘ Is God te vinden in de
augiasstal van de Vaticaanse
curie of in het authentisch zijn
van kerkmensen die niet kicken
op kliekvorming, prestige en
macht.
Sommige zullen dit noemen:”
besmeuren van eigen nest”
maar volgens het kerstverhaal is
het God zelf die spreekt en naar
voederbak en stalmest verwijst.

Een engel laat zien waar God verlangt te vertoeven.
Tussen de minsten der vluchtelingen, bij hen die wonen in het land der
duisternis. Zij zullen zien een groot licht.
Franciscus gaf een evangelische por in onze ribben om Gods vindplaats,
de schraalheid van het bestaan van zovele mensen, de kribbe’,
opnieuw de kern te laten zijn in dit heelal.

De Onuitsprekelijke is
georiënteerd op de mens met
de weerloosheid van de liefde
die nabij blijft wat er ook
gebeurt.
Precies deze liefde biedt de
kracht om een spiritualiteit te
ontwikkelen die zegen is voor
velen.
En als volgens de legende een
ezel en een os warmte kunnen
geven aan het broze leven, dan
kunnen wij dat ook.
‘De wereld heeft nood aan tederheid.’ Dat zei Paus Franciscus
woensdagavond tijdens zijn kerstmis.
Enkele uren eerder had hij getelefoneerd naar een vluchtelingenkamp in
het noorden van Irak om er de christenen die op de vlucht zijn voor de
militanten van Islamitische Staat een hart onder de riem te steken.
‘Genees u zelf en elke wonde’.
Echte liefde maakt vrij… om mens te worden.
Pastoor Paul Scheelen

Eucharistievieringen JANUARI 2015
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Orgelmis voorgegaan door pastoor P. Scheelen
Gebedsdienst
Koormis voorgegaan door Z.E.H. Hugo Dierick

Zo

25/01

10.30U

Orgelmis voorgegaan door pastoor P. Scheelen

Gedoopt:
28/12/2014

Gehuwd:
06/12/2014
13/12/2014
20/12/2014

Axel Miskaryan

Murat Bikham met Linda Knigge
Martinus Heinrichs met Esmee Joosten
Bjorn Ottevaere met Margot Caris alias Reynders

Overleden:
08/12/2014

Maurice Pirenne (uitvaart 16/12)

Op 8 december ll. overleed Maurice op 86-jarige
leeftijd. Op 1 mei 1949 aangesteld als “dienende
meester van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw
van de Heilige Rozenkrans”. 65 jaar later, konden we
zijn briljanten jubileum bij de Rozenkranskapel
vieren tijdens de eucharistieviering van 15 augustus.
Meer dan 30 jaar was hij schatbewaarder van onze kapel. Zelfs toen het
moeilijk werd, bleef hij toch proberen de touwtjes in handen te houden.
Plichtsgetrouw maar geen droogstoppel. Velen waren regelmatig verrast
over zijn gevoel voor humor.
Hij was tevens voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging - Sint-Paulus Antwerpen en ondervoorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging provincie Antwerpen.
Maurice laat mooie en rijke herinneringen na, waardoor het afscheid
lastig wordt. Maar er is ook dankbaarheid, en deze dank herschept onze
bedroefdheid in een vredige blijdschap en een mooie herinnering. Laat
ons dit aandenken op bijzondere ogenblikken meedragen als een
kostbaar geschenk, als een verborgen schat, als een veilig bezit en als
een blijvende kiem van blijheid en van kunnen.
Dankzij de vele prachtige herinneringen die hij nalaat, blijf hij bij ons
vertoeven en voortleven, vast geankerd in ons hoofd en ons hart.

Erwin Vandecauter, Prefect
Oecumenisch gebedsmoment
muzikaal begeleid door Tys Delbeke,
multi-instrumentalist
en frontman Sir yes Sir

Beeld van de ‘Onbekende vluchteling’
tuin Sint-Pauluskerk

“ONBEKENDE VLUCHTELING
UIT DE SCHADUW IN HET LICHT”
Op 2 februari om 17.00 uur
Gezamenlijke actie en ontmoeting
Tuin van de Sint-Pauluskerk
St.-Paulusstraat 20-22 Antwerpen
Hiermee willen we de talloze slachtoffers gedenken die het leven lieten in
zee, op weg naar ‘Europa’.
De oorlogen en de honger in een groot deel van de wereld drijft mensen
op zoek naar een nieuwe toekomst.
Voor velen wordt de zee hun dood.
Wij willen hun een naam geven.

WEETJES, VERZAMELD DOOR WALTER GELUYCKENS

Regen, sneeuw, guurheid alom
maar toch onthaalden de Sint-Paulusvrienden op 27 december
meer dan 900 bezoekers.
Misschien waren er bij die de kerk binnenliepen om zich even op te
warmen maar de meesten genoten van het prachtig kerkinterieur met
dito kerststal.
De winterwandelingen die de stad Antwerpen organiseert doen dit jaar de
Sint-Pauluskerk aan en op deze dag nam ook wandelclub Aktiva onze
kerk op in het jaar winterwandeldag.
De kerk was van 11u30 tot 18 uur open voor de bezoekers.
Met dank aan Mia, Lina, Robert, Freddy en Guido.

JE LOOPT ER ZO MAAR OVER EN TOCH …
Begraven worden in de
kerk, ooit gemeengoed
voor de rijken, is nu
alleen nog voor de
bisschop en koningen in
gebruik.
Wie in een kerk komt als
de onze kan niet naast
de oude verweer-de
grafstenen kijken. Wie er
meer wil over weten,
vooral jongeren?
verklaren we de
uitdrukking “ stinkend rijk”.
Het maakt indruk en we vertellen over het verbod dat Jozef II
uitvaardigde om nog in een kerk te begraven.
Mag je over zo’n grafsteen lopen vragen sommigen. Een nadenkertje.
Vorige week kwam een studente kunstgeschiedenis foto’s van enkele
grafstenen nemen. Mag ik de stoelen wegschuiven, mijnheer.
Natuurlijk mocht ze dat en ik wou weten waarom ze nu net die grafsteen
wou fotograferen.
Bij sommige grafstenen zijn de letters en cijfers opgevuld met een
messinglegering ( koper-zink), de studente had als opdracht na te gaan
hoe het messing vast werd gemaakt in de grafsteen.
Daar had ik niet direct een antwoord op, met mijn vraag naar Caroline en
Lena of zou Leo Janssens het weten. Leo kende het antwoord. Bij het
kappen van de letters of cijfers in de steen, beitelt men zodanig schuin
dat het grondvlak groter is in oppervlakte dan de bovenkant. De
gesmolten messing zo’n 900° C wordt dan in de holten gegoten en blijft
na afkoeling stevig in de letter of cijfer zitten.
De grafstenen in onze kerk zijn van blauwe hardsteen, soms is er wit
marmer in verwerkt. Alle grafplaten zijn geïnventariseerd. Links voor het
hoogaltaar bevindt zich de grafplaat van Lazarus Marcquis (1647),dertig
jaar kloosterdokter en dokter van Rubens. Hij schreef een boek over de
pestbehandeling, één van zijn zonen Godefridus trad in als kloosterling in
het Antwerpse dominicanenklooster.
Wallter Geluyckens

De “NOCTURNE – SINT-PAULUSPAROCHIE TEGEN
ARMOEDE” op vrijdag 28 november 2014
Ook dit jaar weer een enorm succes. Het was een schitterende avond.
Iedereen was vol lof over het initiatief maar ook over hetgeen
aangeboden werd. Door de opstelling van de stoelen rondom het podium,
nog juist voor het concert aangepast, voelden de muziekliefhebbers zich
nauwer betrokken bij het muzikaal gebeuren. Iedereen kon daardoor
vanop elke zitplaats de muzikanten ook zien, waardoor het gevoel van
samenhorigheid aangescherpt werd.
Om 19u00 kwamen de eerste muziekliefhebbers rustig de kerk binnen, maar geen
kwartier later was het aanschuiven geblazen
tot bij aanvang van het concert.
De opkomst
was enorm
en overtrof
de vorige
jaren.
Dank zij de
verkochte
toegangskaarten en
de vrijgevigheid van de
sponsors is
het bereikte
resultaat fenomenaal en kan de werking in de armenzorg verder gezet
worden.
Na de verwelkoming door de voorzitter, met duidelijke afspraken, werd
het startsein gegeven aan de musici.
Zes professionele muzikanten, talent van eigen bodem, met een klassieke
opleiding, brachten Sacrale muziek, pianospel, onvergetelijke liederen
ondersteund door klarinet en piano, grote klassiekers uit de wereld van
de opera en salonmuziek.
Het optreden van enkele enthousiaste Vlaamse artiesten, met universele
bekendheid in de internationale muziekwereld, werd door de
muziekliefhebbers naar waarde geschat en duidelijk geapprecieerd want
al na het eerste lied volgde een spontaan applaus.
En dat herhaalde zich de hele avond telkens opnieuw. De mensen waren
duidelijk onder de indruk.

In een informele, afwisselend serene
of exuberante sfeer konden de
aanwezigen genieten van de
prachtige sopraanstem van Rolande
VAN DER PAAL en van Emilie DE
VOGHT, de getalenteerde klarinettist
Dries TACK, de veelzijdigheid van de
pianist Ludovic VAN HELLEMONT, de
warme basstem van Wilfried VAN
DEN BRANDE en de kundige
aardigheid van de pianist-begeleider
Dirk BAERT.
Samen vormden zij een uitgebalanceerd geheel dat garant stond
voor imago van hoge kwaliteit en
verfijning, waarden die vanaf de
eerste editie van de Nocturne in 2011
blijvend nagestreefd wordt.
Dat deze
avond een
succes
werd is
enerzijds te
danken aan het professioneel optreden van de
muzikanten, maar anderzijds ook aan iedereen
die dit initiatief financieel gesteund heeft, zowel
de sponsors als de muziekliefhebbers die een of
meerdere toegangskaarten aangekocht hadden.
Aan de basis van het welslagen ligt ongetwijfeld
de inzet van de vrijwilligers die na maanden
lange voorbereiding opnieuw alles in het werk
stelden om tijdig klaar te zijn.
Voor de vierde keer gebeurde dit in een geest
van samenhorigheid en drive, met respect voor
de inbreng van de andere, in alle vriendschap
en met echte waardering voor elkaar. De vele
positieve reacties en de felicitaties komen dan
ook toe aan die fantastische groep vrijwilligers voor hun onverdroten
inzet en medewerking. Sint-Paulus op zijn schoonst !!!...
Jos Phlippo
Allemaal hebben zij al hun medewerking beloofd voor de vijfde editie van de
“Nocturne – Sint-Paulusparochie tegen armoede” op vrijdag 27 november 2015
om20u00 in de onze Sint-Pauluskerk. Noteer deze datum best in de agenda.

TROUWEN DOE JE NIET ZO MAAR…
Een kort verslag van een boeiend gesprek tussen een koppel en een
priester over trouwen vandaag.
Laura en Pieter
willen volgende
zomer trouwen en
proberen te zeggen
wat dat voor hen
betekent.
Hugo, priester,
stelde hen deze
twee vragen:
Waarom willen
jullie trouwen ?
Betekent uw
trouwen ook iets
voor andere
mensen ?
Laura: 'Wij vinden
dat onze relatie het waard is om die te bekronen met een huwelijk.'
Pieter: ' Omdat wij die liefde voor elkaar in het zonnetje willen zetten en
om ze ook uit te vieren met onze dierbaren.'
Hugo : ' Dat jullie uw liefde voor elkaar willen bezegelen door te trouwen,
proficiat! Ik ben daar echt blij mee, omdat jullie dat zo belangrijk vinden.
En omdat jullie mij, als priester, gevraagd hebben om uw trouwen in te
zegenen, heb ik ook goed nieuws voor jullie.
Weet dat in de ogen van onze Kerk uw trouwen nog veel belangrijker is
dan wat wij doorgaans denken ?
Want in uw liefde voor mekaar, zijn jullie een levend, zichtbaar en
tastbaar teken van Jezus'liefde voor zijn gemeenschap. Alleen door jullie
liefde, wordt zijn liefde ervaarbaar in deze wereld.
Daarom is het zo belangrijk om te weten en te voelen dat u andere
gelovenden rondom u nodig hebt om aan die liefde te blijven bouwen een
leven lang in goede en kwade dagen, altijd dus.
En weet ook dat jullie trouwen met elkaar veel belangrijker is dan elke
leer of doctrine, want alleen zo worden jullie levende stenen van een
maatschappij met meer ruggengraat.
En alleen een samenleving opgebouwd door liefde, vergeving en trouw
kan vruchtbaar worden en mensen hoop geven voor morgen.'
Laura & Pieter met Hugo, priester.
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Orgelmis
Na de eucharistieviering traditionele
nieuwjaarsreceptie in de St.Pauluscrypte
Gebedsdienst
Driekoningenviering
Orgelmis
Orgelmis
Vergadering werkgroep “Nocturne”
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Orgelmis
“Uit de schaduw in het licht”
Herdenking van de talloze slachtoffers, gevluchten
voor oorlog, honger of geweld.
Orgelmis
Koormis voor Broederschap O.L.Vrouw van
Scherpenheuvel
Aswoensdag
Lichtmisviering
Parochieraad in de St.Pauluscrypte
Huwelijksviering Goemans-Verhoeven
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