Brief bij materialen Roepingenzondag 8 mei 2022

Beste priester, diaken, pastoraal werker, catechist, broeder of zuster,
Op 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het
priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht
brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg
om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.
Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen
en religieuzen, brengt ook dit jaar materiaal uit om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Vreugde verbindt. Het is een oproep om ons in het
nadenken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door
de vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart van degene die geroepen wordt.
Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie
Evangelii Gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen
die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de
treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd
geboren en herboren” (nr. 1).
Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen
om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst
heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die
mensen bij elkaar brengen rond de Persoon van Jezus Christus.
De Roepingenraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam wil hier graag aan meewerken met
materiaal en initiatieven, hierbij sturen wij u de materialen voor Roepingenzondag 2022,
zondag 8 mei a.s.. Wilt u graag kijken hoe u deze materialen vruchtbaar in kunt zetten? De
poster kan misschien wel aan de buitenkant van de kerk hangen, waardoor hij goed gezien
wordt. Of een andere plek, waar veel mensen komen. Hetzelfde geldt voor de gebedsprentjes, probeer ze graag zo neer te leggen dat ze makkelijk meegenomen worden.
Veel dank dat u mee wilt werken aan de campagne van Roepingenzondag. Als u meer materialen wenst, aarzelt u niet om contact te zoeken. Op www.willibrordseminarie.nl/roepingenzondag2022 vind u de materialen ook digitaal en ook een leuk promotiefilmpje wat u
misschien op uw eigen site kunt zetten of verspreiden in uw parochie. Veel dank hiervoor,
vooral ook voor uw gebed.
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