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Beste vrienden van de Abdij Saint-Joseph,
p 11 april 2015 verklaarde Paus Franciscus de betekenis van het Jubeljaar van
Barmhartigheid als volgt: “Vanuit het hart van de Drie-eenheid, uit de diepten
van het mysterie van God, welt en stroomt voortdurend de grote rivier van barmhartigheid. Deze bron zal nooit uitgeput geraken voor al diegenen die zich ertoe
naderen. Elke keer dat je het zult nodig hebben, kun je er toegang tot hebben, want
Gods genade is eindeloos. Zo diep als het verborgen mysterie ondoorgrondelijk is,
zoveel rijkdom die eruit voortvloeit is onuitputtelijk” (Misericordiae vultus, nr 25).
De viering van het Jubileum van de genade voor de monniken van het bisdom
van Dijon vond plaats op 7 oktober, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. De monniken van Cîteaux en van Flavigny ontmoetten elkaar in de Karmel
van Beaune onder het voorzitterschap van onze aartsbisschop Mgr. Roland Minnerath, voor een plechtige Mis. Na de ceremonie, reciteerden wij het gebed van
toewijding aan het Kind Jezus, vóór zijn wonderbaarlijk standbeeld vereerd in de
Karmel van Beaune sinds de 17e eeuw. Nadien gingen we samen naar de Abdij van
Citeaux voor een broederlijke vergadering.
De vijfdaagse retraites volgens St. Ignatius methode, georganiseerd door de monniken van de Abdij Saint-Joseph zijn een bijdrage aan de missie van barmhartigheid
uitgeoefend door de Kerk. In 2016 werden 29 retraites gehouden, waaronder 19 in
het hotelwezen van de abdij en de andere tien in religieuze huizen, vaak bij aangrenzende heiligdommen.
In dit jubileumjaar
waren de retraitanten talrijker. Ieder lid
van de gemeenschap
is betrokken bij de
retraites, hetzij voor
prediking en geestelijke leiding, hetzij aan
de materiële organisatie, of om retraitanten
te begeleiden door
middel van het gebed.
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Aandenken foto na een retraite in de Abbaye St.Joseph.
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Keren we terug om een aantal evenementen van 2016 in herinnering te brengen.
Op 16 januari was de tiende verjaardag van de terugkeer naar God, van onze Abt
Stichter, Dom Augustin Marie. Voor de gelegenheid, vierde de Abt een pontificale
Mis. Na het middagmaal werden de foto’s over het leven van onze stichter geprojecteerd; nadien is de gemeenschap aan zijn graf Ubi caritas gaan zingen, in herinnering
van het motto van Pater Augustinus ontleend aan de uiteenzetting van Onze Heer
na het Laatste Avondmaal: Ut unum sint, “opdat zij allen één zijn” ( Joh 17,21).
Op 18 en 19 januari stelde de heer Jacques Mulliez, een gepassioneerde kenner
van Sint Thomas More twee boeken voor, opgesteld in de gevangenis door de
Engelse martelaar: Dialoog van troost in de tegenspoed en Het verdriet van Christus.
Deze heilige, die Paus Johannes Paulus II gaf als patroonheilige van politici, woog
en mat de dingen van deze wereld in het licht van de eeuwigheid.
In februari bood zich een kans aan om een huis
te kopen rakend aan onze schrijnwerkerij. Deze
uitbreiding, die de stilte van onze directe omgeving
doet bewaren, biedt meer mogelijkheden om onze
families en vrienden te ontvangen. Ter nagedachtenis aan de voormalige eigenaar, hebben we dit
huis ‘gedoopt’: Sainte Bernadette. In de loop van de
zomer werden de gevel en het dak van een andere
ontvangstruimte, Sainte-Reine, gerenoveerd.
Op 28 februari woonden Pader Abt en
Pater Barthélemy de bisschopswijding bij van
Mgr. François Touvet, nieuwe bisschop van
Chalons-en-Champagne en vriend van onze
gemeenschap sinds de jaren 1980, toen hij een
seminarist van Dijon was.

Monniken aan het werk op de
“betonwerf ”.

Op 2 maart ontvangen we voor 24 uur, de relieken van heiligen Louis en Zélie
Martin, ouders van St. Teresia van Lisieux, gepresenteerd in een prachtig schrijn van
gesculpteerd brons. De monniken hebben om beurten voor de gezinnen gebeden bij
deze kostbare relikwieën.
Van 7 tot 9 maart
leidde Mgr. Paul-Marie
Guillaume, bisschop emeritus van Saint-Dié, ons
in de studie van de eerste
Brief van St. Petrus. Op
5 april zette Dom Philippe
Lemaire, voormalig Prior
van Solesmes, de hoffelijkheid van Onze Heer in de
verf tijdens zijn verschijningen na Pasen.

Verering van de relieken van heiligen Louis en Zélie Martin.
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De 18e en 19e mei, vertrekken de jonge monniken uit het noviciaat op bedevaart
naar Onze-Lieve-Vrouw van Puy-en-Velay om de genaden van het Jubeljaar aan
deze plek verbonden te genieten, waar bij deze gelegenheid - zelden – het feest van
de Boodschap samenvalt met Goede Vrijdag.

Op 30 mei stelt Jean Soubrier ons de activiteiten voor van het politiek Instituut,
Leon Harmel, voor vorming in de sociale leer van de Kerk en in de bio-ethiek. Op
16 juni roepen MM. Bruno de Saint-Chamas en William de Prémare verschillende
aspecten van de culturele en sociale actie Ichtus voor de geest, een vereniging voor
het sociaal koningschap van Jezus Christus.

De drukkerij is zeer in vraag voor verschillende werken die verband houden met
de uitgaven van “Traditions Monastiques” en de werkshop voor de samenstelling
van boeken. Om aan een aantal vragen van hen te voldoen, moesten we in juli een
digitale pers aankopen die kleine aantallen van oplagen van hoge kwaliteit mogelijk maakt.

Van 8 tot en met 15 augustus, verwelkomden wij Mgr. Edmond Djitangar
Goetbé, bisschop van Sarh, Tsjaad. Tsjaad werd slechts geëvangeliseerd vanaf 1947;
70 jaar later, behoort meer dan 20% van de bevolking tot de katholieke Kerk. Een
week na zijn verblijf in de abdij zal Mgr. Djitangar tot aartsbisschop van N’Djamena, de hoofdstad van Tsjaad, worden benoemd; onze gebeden vergezellen hem in
dit nieuw ambt.

Van 5 tot 16 september werd in Rome het Congres van benedictijner abten van
de hele wereld gehouden. Tijdens dit congres, dat werd bijgewoond door onze Abt,
werd de Amerikaanse Dom Gregory Polan verkozen tot de nieuwe Abt Primaat van
de Benedictijner Confederatie.

Priester- en diakenwijding van vier monniken.

Chronique 2016 - Néerlandais.indd 3

19/11/2016 10:20

Op 19 september vertelt E.H. Vincent Sauer, diocesane priester van Dijon,
enthousiast en met humor zijn ervaringen van de recente Wereldjongerendagen in
Krakau, waar hij 170 jonge pelgrims uit het bisdom begeleidde.

Op 29 september geeft de Conventueel Prior van Asirvanam verslag over zijn
klooster in Greater Bangalore (stad in het zuiden van India met 20 miljoen inwoners).
Opgericht in 1952, heeft hij meerdere zusterhuizen in verschillende delen van India.
Op 1 oktober, feest van St. Teresa van Lisieux, legde onze Broeder Robert,
omringd door zijn familie die zijn vreugde deelt, zijn eerste geloften af voor drie jaar.

Op 16 oktober sprak Paus Franciscus Francis de heiligverklaring uit van Elisabeth van de Drie-eenheid (1880-1906, Karmelietes in Dijon). Het was een grote
gebeurtenis voor ons bisdom en onze gemeenschap. De nieuwe heilige schreef een
paar maanden voor haar dood: “In het licht van de eeuwigheid, ziet de ziel de dingen
met de juiste blik; oh! als dit niet voor God en met God is gedaan, blijft het leeg!
Alstublieft, markeer alles met het zegel van de liefde! Alleen dat blijft bestaan.”
Op 22 oktober verleende Mgr.
Minnerath de priesterwijding aan
Broeders David en Louis en ook
de diakenwijding aan de Broeders
Colomban en Basile. De ceremonie
vond plaats in het prachtige kader
van de collegiale kerk Notre-Dame
van Semur, beter in staat dan onze
kloosterkerk om het talrijk publiek
te ontvangen.

Bij het naderen van de honderdste verjaardag van de verschijningen
in Fatima, werden onze edities
Na de wijding, vóór de collegiale kerk
aangesproken door een groep van
Notre-Dame van Semur.
ouders om een boek voor kinderen
te maken: Fatima: Marie te confie le secret de son Cœur. Dit boek, uitgegeven in november, zou voldoen aan een sterk verlangen van Jacinta, de jongste van de zieners: “Kon
ik maar in alle harten het vuur doen ontvlammen dat ik in mijn hart toedraag aan
het liefdevol Hart van Maria!” Kardinaal Robert Sarah was zo vriendelijk het voorwoord op te stellen, dat hij besluit als volgt: “Ik wens dus dat dit prachtig boek in de
gezinnen zou worden gelezen opdat de zon van Fatima altijd beter zou schijnen in
de harten van de kinderen en van hun ouders.”
Op 20 november, feest van Christus Koning van het Heelal, sloot het jaar van
de Barmhartigheid, maar niet de tijd van Gods genade, die eeuwig is. De monniken van Saint-Joseph de Clairval bidden tot God, door de verdiensten van Christus
Verlosser en Koning van alle mensen, om u overvloedige genade en barmhartigheid
te verlenen. Zij vertrouwen al degenen die u dierbaar zijn toe aan de bescherming
van St. Jozef.
 Dom Antoine Marie, Abt
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