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LAUDATO SI KRANT
Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus
en Paulus Parochie.

Stof tot nadenken
De Vreugde van Pasen
‘Vrolijk Pasen’ of is het liever ‘Zalig Pasen’? Als Britse
vind ik het soms moeilijk om goed te kiezen. ‘Vrolijk’ is
hoe ik me voel rond dit vreugdevolle feest maar
‘zalig’ wordt door de meeste Nederlandse katholieken gebruikt. Dit
– zo wordt het me verteld – om afstand te nemen van de Paashaas
en de nadruk te leggen op de verrijzenis van Christus.
Wandelend in de natuur is het niet te vermijden: de hele schepping
viert de lente en haar vreugde is overal te bespeuren. Deze
levensvreugde is niet binnen te houden maar stroomt over naar
alles en iedereen om je heen. Voelde
het ook zo op de allereerste Paasdag?
Met ‘Joyeuses Paques!’ drukken Fransen
deze gevoelens uit. Zullen wij elkaar dan
een Vreugdevolle Paastijd wensen? En
dat vijftigdagenlang?
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Victoria Twist, Laudato Si’ Werkgroep

Laudato Si wordt parochiebreed
Op 1 september 2019 is ons
eerste Laudato Si jaar met een
spetterende activiteit in de
Antoniuskerk officieel geopend.
Daarbij werd de plaquette van
Groene Kerk onthuld en wij
keken uit naar een jaar van
bidden, leren en praktische
activiteiten rond de encycliek.
Door Covid konden wij niet alles waarmaken en dus was het project
verlengd. Elke keer deden we mee met de Scheppingsweken en de
Laudato Si week. Langzamerhand werd het duidelijk dat wij deel
uitmaakten van een mondiale beweging die niet binnenkort gaat
stoppen. De nood om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen
is hoger dan ooit.
Wat begon als een tijdelijk project binnen Regio-Zuid krijgt nu de
status van een permanente werkgroep binnen de HH Petrus en
Paulus. In Laudato Si 30 horen jullie meer over onze ambities en
hoe je je daarbij kunt aansluiten.
Link van de maand

“Schepping: ons een zorg”

Wat zegt de Paus?
Citaten uit “Laudato Si`”1
Wanneer men zich de
weerspiegeling van
God in alles wat
bestaat realiseert,
bespeurt het hart het
verlangen de Heer te
prijzen om al zijn
schepselen en Hem
samen met hen te
aanbidden

Onze Website: https://rkleiden.nl/laudato-si/

Leefgemeenschap De Huijberg is een plek met aandacht voor arde en adem: https://dehuijberg.nl/
1
De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si`” is te vinden op
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

Fratelli Tutti

Klimaat, economie en mensenrechten
zijn nauw verbonden

Loop mee voor de vluchteling
Een Laudato Si’ team uit Leiden gaat
deelnemen aan de Nacht van de
Vluchteling op 18 en 19 juni. Door 40
km te lopen wil het team geld ophalen
voor Stichting Vluchteling die
vluchtelingen over de
hele wereld steunt. Als
je mee wilt doen, neem
contact op met Jan
Akerboom: janakerboom@casema.nl
of schrijf je in op de website
https://www.nachtvandevluchteling.nl

In India lijden de inheemse stammen (de Adivasi)
vaak onder discriminatie en geweld. Nu is er nog
een bedreiging: de premier, Narendra Modi, wil een
enorme uitbreiding van de winning van steenkool,
tot één miljard ton per jaar. 80% van de nieuwe
mijngebieden bevinden zich op Adivasi-gronden.
Ondanks een decennium van verzet, heeft de
regering
een
enorme
nieuwe
kolenmijn
goedgekeurd in het Hasdeo-woud waar meer dan
20.000 Adivasi-mensen leven.
Hun land en
middelen van bestaan zullen verwoest worden en
de mijn zal een ramp zijn voor de strijd tegen de
klimaatcrisis.
Bron: Survival International

Tiny Church bij Floriade

Steun
de
Adivasi op
de website
van Survival
International:
https://www.
survivalinter
national.org/

Thema van de Floriade Expo 2022 is
‘Growing Green Cities.’ Er is ook een
Tiny Church, die
geschikt is voor het
houden van een
kerkelijke viering.
Zullen wij daar
naar toe gaan?

De egels worden wakker
Na de winterslaap kan een egel zo’n 20-40% van het lichaamsgewicht verloren zijn. Bij het ontwaken start de zoektocht naar
egelvoer, vers water en een droge slaapplek en begint in mei ook de
paartijd. Egelbescherming Nederland adviseert egels het hele jaar
door bij te voeren (het beste voer voor egels zijn kattenbrokjes) en
voor vers water in je tuin te zorgen. Je kunt de egels ook helpen door
met je buren een egelpoort van 13 x 13 cm. in de schutting te maken. Zo kan de egel van een
territorium van meerdere tuinen genieten zonder over de gevaarlijke weg te hoeven steken.

Laudato Si Programma mei 2022

Eco-tips

Wo 4 mei
Antonius
14 uur

Lenteschoonmaak met
verantwoordelijke
producten én zonder
plastic? L’ Épicerie op de
Breestraat verkoopt
verpakkingsvrije
schoonmaakproducten.
En bij de Zaailing kan je
flessen van het merk
Ecover navullen.

Maandelijkse Bijeenkomst OFS
Deelname mogelijk na aanmelding via
leokoot.1950@Gmail.com

Za 14 mei
De Vriendjes van Franciscus
Hartebrugkerk Catecheseclub voor kinderen vanaf groep 5
15.30-17u
Iedereen welkom!
Vrij 20 mei
Online
15 -16.15u

Franciscaanse verhalen : Georganiseerd
door de Franciscaanse Beweging.
Aanmelden: info@franciscaansebeweging.nl

22-29 mei

Laudato Si Week 2022
Wij vieren 7 jaar Laudato Si! Meer informatie
volgt in de LS krant Nr. 30

Save the date:

iCaritas Impulse Day Laudato Si en Fratelli Tutti
op zaterdag 18 juni in de Regenboogkerk, Leiden.
I

