‘Open je hart voor Christus’
Bisdombedevaart naar Polen 18 tot 25 oktober 2014
Breda, oktober 2013
Beste pelgrim,
“Open je hart voor Christus” is het thema van onze vierde bisdom bedevaart. Het is een
goede traditie aan het worden. Na Rome (2002) volgden Lourdes (2009) en Assisi/ Padua
(2011). Nu gaan we in de voetsporen van de zalige Paus Johannes Paulus II en bezoeken
Polen. Paus Johannes Paulus II zal op 27 april 2014 heilig worden verklaard.
Geen paus en zelfs geen mens is ooit op zoveel plaatsen door zoveel mensen in levende lijve
gezien als hij: zijn leven was een voortdurende bedevaart. Overal nodigde hij op zijn eigen
inspirerende wijze mensen uit om het hart open te stellen voor Christus. Tijdens onze
pelgrimstocht mogen we ons laten raken door zijn spiritualiteit.
Het genadeoord van de Zwarte Madonna van Częstochowa was voor de zalige paus een
plaats waar de hemel en de aarde elkaar raken. De icoon had ook een ereplaats in zijn
huiskapel in Rome. De stad Breda kent een herdenkingsplek met deze afbeelding van de
Moeder Gods en ons hele bisdom heeft Maria als patrones. Maria heeft haar hart totaal
opengesteld voor Gods reddende liefde: mij geschiede naar uw woord. Ze heeft zich totaal aan
God gegeven en hierin vond de zalige Johannes Paulus II de inspiratie voor zijn
wapenspreuk: Totus Tuus, Geheel de Uwe. Kunnen wij zoals Maria en op haar voorspraak ons
hart openstellen voor Christus en zijn Blijde Boodschap?
De Tweede Wereldoorlog heeft haar dramatische sporen nagelaten. Auschwitz is hiervan een
teken. Daar stierf de heilige Pater Maximiliaan Maria Kolbe om het leven van een jonge vader
te redden. Dit concentratiekamp heeft ook het leven van Paus Johannes Paulus II getekend.
In het voetspoor van Johannes Paulus II willen deze plaats bezoeken. Kun je in zo’n
vernietigingskamp je hart open blijven stellen voor Christus zoals Maximiliaan Maria Kolbe?
Paus Johannes Paulus II is diep geraakt door de Goddelijke Barmhartigheid en zijn hele
pontificaat spreekt daarvan. We bezoeken het heiligdom van de heilige Maria Faustina
Kowalska in Kraków-Łagiewniki, dat is toegewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid. Als we
kunnen leven vanuit de Goddelijke Barmhartigheid, mogen we uitgroeien tot barmhartige
mensen. Je hart openstellen voor Christus, betekent je hart door Hem laten raken en mee
gaan doen met zijn barmhartigheid.
De zalige paus Johannes Paulus II heeft een enorme impuls gegeven aan de Kerk door de
uitvoering van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) ter hand te nemen. Een
belangrijk woord van het Concilie is de nieuwe evangelisatie. Gaan in de voetstappen van
Johannes Paulus II is voor ons een kans om ons geloof te verdiepen en vernieuwen. Het
reisdoel van de bedevaart is niet alleen Polen, maar meer nog het eigen hart. In de aanloop
naar de bedevaart die van 18 tot 25 oktober 2014 plaats vindt, kunnen we een jaar lang
stappen zetten naar Christus en elkaar. Zo wordt de bedevaart een onvergetelijke reis en een
verrijking voor onszelf en voor mensen met wie we leven.
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