Geachte pastoor/ pastor en/of bestuur van de parochie,

Op zondag 7 mei 2017 is het Roepingenzondag. Deze is inmiddels niet meer weg te denken van
de kerkelijke jaarkalender. Elk jaar opnieuw wordt er wereldwijd gebeden om roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Jezus zelf roept ons in het evangelie op om
te bidden om arbeiders voor de oogst: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt
daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’. (Mat. 9, 38).
Paus Franciscus riep de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van hun Ad Limina-bezoek
op 2 december 2014 op om prioriteit te geven aan een aantrekkelijk roepingenpastoraat:
Jullie weten heel goed dat de toekomst en vitaliteit van de Kerk in Nederland ook
afhangt van de roepingen tot het priesterschap en religieuze leven! Het is dringend
nodig een krachtig en aantrekkelijk roepingenpastoraat op te zetten, en de
gezamenlijke gang naar menselijke en geestelijke volwassenheid van seminaristen te
begeleiden. Zodat zij een persoonlijke band met de Heer beleven die de basis vormt
van hun priesterleven! Laten wij ook de urgentie voelen om te bidden tot de Heer van
de oogst! De herontdekking van het gebed in verschillende vormen, en in het bijzonder
de eucharistische aanbidding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en
wortel te schieten.
Aan deze oproep van de Paus willen we binnen ons bisdom graag gehoor geven. Na overleg
met pastores en catechisten van de groep Geloofsopbouw van verschillende dekenaten willen
we u graag het volgende voorstel doen:
Om wekelijks binnen uw parochie een vast uur van Eucharistische aanbidding te
houden en hierbij ook specifiek te bidden om roepingen tot het priesterschap,
diaconaat en het religieuze leven. Geeft u dit uur dan aan mij door middels het
mailadres rector@willibrordseminarie.nl zodat we hiervan een lijst kunnen publiceren
op de website van het bisdom, het Grootseminarie en het Bonifatiusinstituut
(www.tiltenberg.org). Heeft uw parochie / geloofsgemeenschap reeds een vast uur van
aanbidding, en wordt hier ook om roepingen gebeden, geeft u deze dan ook graag op.
Mensen kunnen zich dan makkelijk bij dit gebed aansluiten.
Wij geloven vast dat de Heer dit intiem, krachtig en aanhoudend gebed zal verhoren! Waarbij
we niet willen vergeten dat er binnen ons bisdom al vele mensen zijn die dagelijks of
wekelijks het roepingengebed bidden, waarvoor ook onze hartelijk dank!
Bij deze brief vindt u verschillende materialen: Wilt u de poster(s) graag op een goed
zichtbare plek binnen of buiten uw kerk ophangen? De gebedskaarten op een geschikte plek
leggen en de gebedenboekjes graag aan die personen / groepen geven waarvan u denkt dat ze
hier vruchtbaar gebruik van zullen maken? Dank u wel. Mocht u meer materialen nodig
hebben, dan vernemen we dit graag.
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