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Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Maria Magdalena opgewaardeerd
(bericht overgenomen van VRT Nieuws, vrijdag 10 juni)
Auteur: Sara Van Poucke

Het Vaticaan heeft de status van Maria Magdalena
opgewaardeerd. Haar jaarlijkse gedachtenis op 22 juli
wordt een "feest" in de liturgische kalender, waardoor
ze op gelijke hoogte van de apostelen komt te staan.
"Terecht, Maria Magdalena is een voorbeeld voor elke
vrouw in de kerk."
Voorgoed voorbij is de tijd dat Maria Magdalena werd
voorgesteld als "een vrouw van lichte zeden". Een
reputatie die ze had opgelopen nadat ze in de zesde eeuw door paus Gregorius was verwisseld met
een andere bijbelse Maria.
Het Vaticaan heeft dat beeld -dat in de kunst en film blijft doorleven- weliswaar decennia geleden al
bijgesteld. Maar nu gaat het nog een stapje verder. Paus Franciscus heeft opgeroepen om van de
jaarlijkse herdenkingsdag van Maria Magdalena op 22 juli een "feest" te maken.
"Grote sprong voor waardering van rol van vrouw in kerk"
De beslissing past in zijn plannen om vrouwen een belangrijkere rol toe te kennen in de kerk. "Paus
Franciscus wil het belang onderstrepen van deze vrouw die een grote liefde liet zien voor Christus en
van wie Christus veel hield", klinkt het op Radio Vaticaan. "Een kleine stap in de "wie is wie" van
religieuze figuren, maar een grote sprong voor de waardering van de rol van de vrouw in de kerk".
Maria Magdalena was een van de vrouwen die bij Jezus bleef toen hij werd gekruisigd en die rouwde
bij zijn graf. Ze zou ook de eerste zijn geweest die Jezus zag nadat hij was verrezen, en zij vertelde
het nieuws aan zijn leerlingen.
"Het is terecht dat deze vrouw in de liturgische kalender dezelfde status krijgt als de apostelen",
klinkt het. "Ze is een voorbeeld voor elke vrouw in de kerk."

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:

H. Drie-Eenheid
St. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl

De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
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