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Beste medebroeders,
Waarschijnlijk hebben jullie het al gehoord of gelezen, maar toch vraag ik jullie aandacht voor het
volgende. Op 29 februari 2020 wordt, bij gelegenheid van de eerste zondag van de
veertigdagentijd, een H. Mis opgedragen in de kathedraal van de H. Peter in Genève. Dat is voor
het eerst sinds de Reformatie. Deze kathedraal was, zoals bekend, de zetel van de H. Franciscus van
Sales, die als bisschop uit moest wijken naar Annecy.
De laatste keer dat er een H. Mis werd gevierd, was in 1535, 32 jaar voordat Franciscus van Sales
geboren werd. Destijds braken er rellen uit, waarbij de katholieke geestelijkheid de stad uit werd
gejaagd en heiligenbeelden en andere kerkelijke schatten werden verwijderd.
Voorganger op 29 februari is pater Pascal Desthieux, bisschoppelijk gedelegeerde voor Genève. Hij
bevestigt dat de viering aanleiding is voor vreugde, maar geeft er de voorkeur aan om het boven
alles een ‘teken van gastvrijheid’ te noemen. “Samen met onze protestante broeders en zusters, die
ons verwelkomen in deze kathedraal, willen we eenvoudigweg een krachtig oecumenisch gebaar
maken en laten zien dat we in Genève echt samenleven.”
Met betrekking tot het gekozen moment zegt hij: “Voor dit historische moment kiezen we bewust
voor het begin van de veertigdagentijd, om aan te sluiten bij het proces van boetedoen en om
vergeving te vragen voor ons zondigen tegen de eenheid van de kerk.”
De heilige Franciscus van Sales, zo stel ik me voor, zou blij zijn met deze dag en de eenvoudige en
zachtmoedige geest waarin het sacrament van onze eenheid in Christus gevierd wordt. Daarom
vraag ik aan ieder van u om de christelijke gemeenschap van Genève op deze zondag te gedenken,
om vergeving te vragen voor onze zonden tegen de eenheid van de Kerk, en om met Jezus in de
geest van het Evangelie van Johannes (17, 21) te bidden dat allen één mogen zijn.
Leve Jezus!
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