
  

 

 

 

HET VIERTJE 
Nu. 10 – Jaar A 

Informatie over de week van 28 jan. – 03 feb., 2023 

VIERDE ZONDAG VAN HET JAAR A 
Sef., 2, 3; 3, 12-13             1 Kor., 1, 26-31            Mt., 5, 1-12a 

 

TER OVERDENKING 

Laat ons hen heilig verklaren:  
de armen van geest  
die hun leven radicaal beleven  
als een geschenk van God;  
de naamloze mensen  
die mee in het verdriet gaan staan  
van hun naaste medemens;  
de stille werkers die in hun inzet  
zachtheid en moed met elkaar verbinden;  
zij die hongeren  
en dorsten naar gerechtigheid  
en daarom weigeren  
om elke vorm van onrecht goed te praten;  
zij die barmhartig zijn,  
en teder en fijngevoelig omgaan  
met de kwetsuren van hun medemens;  
zij die vrede brengen midden in een wereld van geweld;  
zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde  
slachtoffer zijn van pestgedrag…  
Laat ons hen heilig verklaren, want zij zijn de dragers  
van Gods nieuwe manier van leven, getekend door ‘Ik zal er zijn voor u’. 
 ………………………………                                                                            (unkown) 
MISVIERINGEN DAGELIJKS IN DE ST. PAULUSKERK 

- Maandag t/m vrijdag om 11:00 uur  
- Zaterdag om 19.00 uur 
- Zondag om 10.00 uur  
 

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEEKENDEN  

- 5 feb., 5de zo. Jaar A: P. Luc (koor); Verrijzeniskerk: P. Simon; Boomkerk: P. Andy 
- 12 feb., 6de zo. Jaar A: P. Andy (Koor) 
- 19 feb., 7de zo. Jaar A: P. Simon;  



- 22 feb., Aswoensdag: P. Luc; Boomkerk: P. Andy; Verrijzeniskerk: P. Simon 
- 26 feb., 1ste zondag 40dagentijd: P. Luc; Verrijzeniskerk: P. Andy 
 

MEDEDELINGEN 

- 03 februari KOORREPETITIE vanaf 14.00-16.00 uur  
 

WIE IS DON BOSCO 

Hij werd geboren in het toenmalige Koninkrijk Piëmont als zoon van een arme boer, 
Francesco Bosco, en diens echtgenote, Margherita Occhiena (1788-1856), die met hard 
werken hun kost verdienden. In 1817, toen hij amper twee jaar oud was, stierf zijn vader. 
Op tienjarige leeftijd had hij in een droom "de jeugd" als werkterrein gezien. Die droom is 
verscheidene keren teruggekeerd. De jeugdjaren van Giovanni waren niet gemakkelijk. Toch 
kon hij in 1835 na zijn studies aan de priesteropleiding beginnen aan het seminarie 
van Chieri, en in 1841 werd hij in Turijn tot priester gewijd. 
Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de 
jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, 
werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een eind maken aan die sociale 
wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen, die hij 
gevraagd had de H. Mis te dienen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo 
groeide, in de wijk Valdocco, een centrum waar de jongens terechtkonden, aanvankelijk 
enkel op zondag voor de catechese en een zinvolle ontspanning. 
Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de 
jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot 
geschoolde werkkrachten, "eerlijke burgers en goede christenen". Don Bosco ontwikkelde 
een eigen onderwijssysteem, met accenten op een goede en degelijke vorming, waarbij het 
geloof onlosmakelijk verbonden is met leven en als enige bron van geluk wordt gezien. 
Don Bosco liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale twistpunten van die dagen. Hij 
streefde naar het onmiddellijk haalbare. Daarvoor had hij de steun en de medewerking van 
iedereen nodig. Dankzij de hulpmiddelen van velen heeft hij de armen goed gedaan. 
Op aanraden van minister Rattazzi en paus Pius IX stichtte hij de Salesianen en de Zusters 
van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd. In 1875 al 
werden de eerste missionarissen uitgestuurd naar Latijns-Amerika. Bij zijn dood in 1888 
telde de congregatie bijna 1.000 Salesianen in een tiental landen. 
 
KAARSEN: 84,10 + COLLECTE: 337,95 + INTENTIE: 10 (21-22 jan)= € 432,05 
 

INTENTIES 

- zielenrust : Ton Rutte, Herman van de Berg 
 

RK PAROCHIE DE VIER EVANGELISTEN OP INTERNET EN IN SOCIALE MEDIA 

Website: https://www.devierevangelistenamsterdam.nl 
Email: secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl 
Email IPCI:  ipci@devierevangelistenamsterdam.nl 

Facebook: Parochie de Vier Evangelisten Amsterdam 
YouTube: De Vier Evangelisten Amsterdam  
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