Goede Vrienden,
De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van
terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze
hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn
noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of
vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de
media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt
wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben maar de hel voor
de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd
wordt is nog lang niet ten einde. Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging
“Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden in voorbereiding op het feest
van de Hemelvaart van Maria. We willen ons hierbij aansluiten in het besef dat deze
noveen even zinvol en krachtig blijft na dit grote Mariafeest. Hiervoor stelt zij deze
kleine litanie voor met afsluitend gebed.
God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en
verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op
rechtvaardigheid voor allen. Amen.
Ditmaal een kort vakantiebericht. We geven alleen maar wat nieuws uit het leven van
de gemeenschap. In de bijgevoegde informatie en video’s heb je weer een
overvloed aan berichten over de militaire, politieke, economische, sociale situatie in
Syrië en in de wereld, alsook over de voortschrijdende morele ontwrichting in de
wereld. We laten het daarbij.
P. Daniel
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De zuster van een van onze medezusters kwam deze week meeleven samen met
drie van haar kinderen en de verloofde van een van hen. Het was aangenaam om te
zien hoe elk met eigen gaven kon helpen bij de verschillende werkzaamheden. En ’s
avonds was het steevast voetbal, echt gemengd met jongens en meisjes, kinderen
en volwassenen. De verloofden wilden van de gelegenheid gebruik maken voor een
goede voorbereiding. Voor christenen is dat op de eerste plaats een geestelijke tocht
met een ernstige biecht. In de afscheidseucharistie baden we bijzonder voor hun
intenties en voor alle jongeren en gehuwden. Voor de verloofden was het een
definitieve stap in de goede richting, zo hopen en bidden wij met hen.

Naar de zee
De voorbije week hebben allen hard gewerkt. Op een middag vroeg moeder AgnesMariam wat ieder afzonderlijk nu eens graag zou hebben. Niemand vroeg het hoofd
van Johannes de Doper. Er kwamen wel de meest verschillende en originele
wensen naar boven. Uiteindelijk was er toch een unaniem verlangen om eens in de
zee te kunnen zwemmen. En zo trokken alle zusters en kinderen zondag na de
Eucharistie van 8.00 u naar Tartous terwijl de fraters thuis bleven en de moslims hun
offerfeest vieren. De thuisblijvers aten ’s middags gezellig buiten met 7 (waaronder
de conciërge). Deze zondag was een bijzonder kalme rustdag. En toch waren we blij
dat de zusters ‘s avonds weer terugkeerden. Yakub vertelde enthousiast over de
hoge golven, de Russische boten en vliegtuigen die hij gezien had.

Hoogfeest van het Ontslapen van Maria
Maria Hemelvaart wordt hier volgens een oude traditie genoemd: het ontslapen van
Maria. Als voorbereiding werd heel de nieuwbouw gepoetst van het dak tot de grote
ruimtes. De vespers van de vooravond waren bijzonder plechtig. De Eucharistie op
het hoogfeest zelf was een byzantijnse dienst met achteraf de wijding van olie, wijn
en brood. Hiermee werden de gelovigen gezegend en ze kregen een stuk brood in
wijn gedompeld. Na de dienst kwamen enkele priesters en priesterstudenten van het
bisdom Fréjus-Toulon uit Zuid Frankrijk, dat verbonden is met ons bisdom. Daarna
kwam ook onze bisschop en de voormalige minister van “reserve” (wat met voeding
te maken heeft), met nog enkele mensen. Het was een gelegenheid om samen in de
kleine binnentuin het middagmaal te organiseren. Er was eten en er waren stoelen.
Ieder kreeg een bord met de gewenste hoeveelheid. De rest was improvisatie.

Reacties
Mijn eenvoudige mededeling van vorige keer over studies die de ware oorsprong van
de islam onthullen, heeft onverwacht veel bijval gekregen. Meer dan anderhalf miljard
mensen op aarde menen (min of meer) dat de islam de beste samenleving
voortbrengt, dat de Koran het meest volmaakte woord van God zelf is, dat
Mohammed de verwachte profeet Gods is en Mekka vanaf het begin het centrum van
de wereld. Wanneer historische studies aantonen dat hiervan niets klopt, zal dit niet
onmiddellijk veel invloed hebben. Wel kan het een belangrijk begin zijn van een
wereldwijde bewustwording van de waarheid, en dit kan moslims ooit bevrijden uit
de strikken van leugen en bedrog waarin ze gevangen zitten.

En dit nog
 Ons vorig bericht op golfbrekers met bijzonder interessante informatie over de
judeo-nazareners, kalief Umar, video met Olaf Lafontaine schrijver van “Le
grand secret de l’islam” en zelfs mogelijkheid het boek te telechargeren, video
over westerse sancties tegen Iran, video over vraag of houding van VS
gerechtvaardigd is, video met Andre Vltcheck, video over rapport Afghansitan:
http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-129/
 Ons vorig bericht op katholiek forum:
http://www.katholiekforum.net/2019/08/09/in-hun-politieke-en-militairewereldoverheersing-ontspoort-het-zionisme-in-een-satanischvrijmetselaarsproject/
 Ons vorig bericht bij Sonja van den Ende: http://freesuriyah.eu/?p=3489
 Degelijk gedocumenteerd beeldverslag met 5 video’s. Hoe het “westen”, de
“vrienden van Syriën”… alles blijven doen om Syrië en Rusland tegen te
werken
met
leugen,
bedrog,
mediamanipulatie
en
actieve
oorlogspropaganda: http://www.golfbrekers.be/de-heersers-der-wereld/
 Overzicht Situatie Syrië met foto’s en 15 video’s met goed en minder goed
nieuws: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-49/
 Hoe de VS vooral vanuit Syrië krampachtig trachten de heersers van de
wereld te blijven, met 5 video’s: http://www.golfbrekers.be/de-heersers-derwereld/
 De Oeigoeren in Idlib:
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1vyb57fv6k0eu/?&th=16c90b95262b697a&
v=c
 Hoe heel het westen zich forceert met alle mogelijke middelen om toch maar
een oorlog tegen Rusland te kunnen voeren:
https://www.rubikon.news/artikel/die-ideologische-mobilmachung-2

 Drastische en cynische indoctrinatie: http://www.golfbrekers.be/galgenhumor2/
 Rusland, Turkije, Iran: Tegenspoed voor de westerse NAVO-alliantie:
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1uni6o2i2sovx/?&th=16c8424a3cd001ae&v
=c
 Waarom wij ons tegen de homodictatuur heftig moeten blijven verzetten:
http://www.golfbrekers.be/verplichte-goedkeuring-van-wansmakelijk-gedrag/.
En na het moedig gedrag van Dominiek Sneppe volgt Steve Herman. We
hopen dat VB zijn gezond verstand terug krijgt.
 Boeiend
getuigenis
van
een
voormalige
homoactivist:
https://www.bezorgdeouders.be/2019/08/10/2093/
 De meditatie over de “goede dood”, die we toestuurden op 28 juni 2019
(XIV/25) n.a.v. het profetisch boek van prof. Tim Devos, krijg ik nu in Italiaanse
vertaling toegestuurd, geïllustreerd met enkele foto’s. Hartelijk dank:
https://oraprosiria.blogspot.com/2019/07/padre-daniel-dalla-siria-una.html
 Dezelfde “ora pro siria” lanceert een noveen voor de vrede in Syrië, waaraan
we graag deelnemen: https://oraprosiria.blogspot.com/2019/08/una-novenaper-conservare-la-speranza.html
 Prachtig eerbetoon aan Maria Ten Hemel Opgenomen, uit (soms) lang
vervlogen dagen: http://www.golfbrekers.be/gelukkige-moederkensdag/;
http://www.golfbrekers.be/morgen-naar-stpaulus/; http://www.golfbrekers.be/salve-regina/

Verloofden en de gemeenschap

Het dak van de nieuwbouw wordt proper gemaakt.

De grote ruimtes van de nieuwbouw zijn grondig gepoetst

Na de dienst zegening met gewijde olie en uitdeling van brood, in wijn gedompeld

Geïmproviseerd middagmaal, ook voor de vips

Priesters en studenten uit het Franse bisdom Fréjus-Toulon

P. Daniel

