GEESTELIJKE
LEZINGEN

Tuesday 19:45
dinsdag 19:45

2 november
br. Marie-Thomas
Allerheiligen en Allerzielen
18 januari 2022
"Opdat zij allen één zijn."

p. Johan
[Jn 17,20c]

22 maart 2022
p. Jan Maria
"Verheug u, Begenadigde!" [Lk 1,28]
31 mei 2022
br. Syméon
"He who is mighty has done
great things for me."
[Lk 1,49]

Geheimvolle vader
de Heilige Jozef

COURSES

Tuesday 19:45

Roots for Growth

19 Oct. 14 Dec. 2021

“Truly, I say to you, whoever does not receive
.”

the kingdom of God like a child shall not enter it

8 Feb. 5 Apr.
14 Jun. 2022

[Lk. 18:17]
The question of childhood is very present in the Gospels. The saint, the
philosopher and the novelist are concerned by it as well. St. Therese of the
Infant Jesus, Nietzsche and Dostoïevski all understood it in their own
manner. But all of them understood that this seemingly lost state of
childhood has to be found back and that our human and spiritual life
depend on it. A small free exploration "from childhood to childhood"...
brother Syméon

Gender Roles Today?
9, 16, 30
november

Is het mogelijk om ook maar een klein beetje van het
geheim van de Heilige Jozef, "de zwijgende man", te
onthullen?
pater Jan Maria
De lezingen kunnen fysiek en/of eventueel online bijgewoond
worden, afhankelijk van de geldende Covid-maatregelen. Gelieve
de website te raadplegen voor actuele informatie.
The lectures can be followed in person and/or possibly online,
according to actual Covid restrictions. Please check the website
for actual information.

stjan.org/denhaag
Oude Molstraat 37
2513 BA, Den Haag

philosophical reflection

3, 10, 17 May 2022
Does it still have sense to speak about
'man' and 'woman' today? Is there a
path in the philosophical reflection to
think about this subject without
falling
into
turbulent
polemic
discussions? And what about the
place of women in the Catholic
Church?
These three lectures will try to identify
in a sober way the base of these
questions and aim to find some keys
for their better comprehension.
brother Jan Maria

PROGRAMMA
2021-2022
cursussen | retraites | lezingen
courses | retreats | lectures

RETRAITES
Advent retreat
"And there was evening
and there was
morning..." [Gen. 1:5]

26 - 28 November

Johannesretraites
I. "Waar houdt Gij verblijf?" [Jn. 1,38c]

God's eternal act of creation manifests itself
in time. Time is given to us to act, love,
conquer and to praise our God. Time is never
as precisely measured as when we are
waiting...
A small biblical exploration to specify the
nature of Christian waiting.
brother Syméon

29 - 31 oktober
In deze retraite willen wij in de voetstappen van de welbeminde
leerling, samen met Jezus, op weg gaan naar zijn verblijfplaats in de
schoot van de Vader.
pater Johan

II. "Blijft in Mij." [Jn. 15,3c]

4 - 6 maart 2022

Kerstretraite

In deze retraite willen wij dieper ingaan op onze eenheid met Jezus
zoals de rank verbonden is met de wijnstok.
pater Johan

God kan het niet alleen. En wij ook niet.

17 - 19 december

III. "Stromen van levend Water" [Jn 7,38c]

We bereiden ons voor om voor de zoveelste keer Kerstmis te vieren
en hoe kunnen wij dat dit jaar intenser doen dan andere jaren?
Hoe kunnen we nog beter, nog dieper, doordringen in dit geheim dat
we al 2000 jaar lang elk jaar gedenken?
Het geheim van een God die mens wordt om ons de weg te wijzen
naar het ware geluk, het volmaakte leven.
Het is geen sprookje, geen vrome gedachte; wat is het wèl?
Wat Kerstmis voor ons betekent, wat het met zich meebrengt en wat
het van ons verlangt: dáárover gaat deze retraite.
broeder Clemens Maria

Paasretraite: De zesde zegel wordt geopend
Ook ons heeft Johannes op Golgotha gezien

31 maart - 4 april 2022

De paasretraite van dit jaar gaat over hoe de zesde zegel van de Apocalyps een contemplatieve visie laat zien, in
het licht van Gods heerlijkheid, op de Calvarieberg als Einde van de wereld en conceptie van het embryo van de
Kerk, die met Pinksteren zal worden geboren.
pater Elias

20 - 22 mei 2022
In deze retraite willen wij dieper ingaan op de uitstorting van de
Heilige Geest waardoor wij in deze wereld getuigen kunnen worden
van Gods liefde voor ons, door onze naastenliefde voor elkander.
pater Johan

Leesgroep Ecclesia de Eucharistia
dinsdag 19:45

Encycliek van de H. Johannes Paulus II

Het Eucharistische offer, "de bron en het hoogtepunt van het
christelijk leven", bevat de volledige rijkdom van de Kerk: Jezus
Christus, die zichzelf geeft aan de Vader voor de verlossing van de
wereld. Met de hulp van de Encycliek gaan we samen dit mysterie
beschouwen.
broeder Marie-Thomas

23 november, 7 december 2021,
25 januari
22 februari, 15 maart, 26 april, 24 mei 2022

