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Over Franciscus van Assisi schrijft de paus in 
Christus Vivit het volgende.
 
Hoewel hij erg jong was en droomde van 
grootse zaken, hoorde hij Jezus' roep om arm te 
worden zoals Hij en om zijn kerk te herstellen 
door zijn getuigenis.
Vol vreugde zei hij vaarwel aan al wat hij had. 
Vandaag is hij de heilige van universele 
broederschap. Hij is de broer van alle mensen. 
Hij loofde de Heer voor de hele schepping.
 

HEILIGE 
FRANCISCUS
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Sebastianus was leider van de praetoriaanse 
garde onder keizer Diocletianus in de 3de 
eeuw. Net als zijn ouders bekeerde hij zich tot 
het christendom, maar in het geheim. Hij 
hielp  christenen die leden onder de 
toenmalige vervolgingen. Toen dat uitkwam, 
werd hij doorzeefd met pijlen.
De heilige Irene wilde hem begraven, maar 
merkte dat hij nog leefde. Thuis verzorgde ze 
hem. Enkele dagen later begon Sebastiaan de 
keizer op de trappen van de tempel te aan te 
klagen. Daarop werd hij opgepakt en 
doodgeknuppeld. 
Zijn lichaam werd in de Cloaca Maxima (riool) 
gesmeten. Gelovigen haalden hem eruit en 
begroeven hem in de catacomben van de Via 
Appia.

HEILIGE 
SEBASTIAAN



miniatuur uit 15de eeuw 
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Jeanne d'Arc werd geboren in 1412. Ze was 
een jonge boerendochter, die er niet voor 
terugschrok Frankrijk te verdedigen tegen 
invallers. Paus Franciscus schrijft over haar:
 
Haar actie, haar gedrag en haar manier om het 
geloof in de praktijk te brengen, werd destijds 
niet begrepen. Ze werd op de brandstapel gezet.
 
> Lees en beluister 'Joan of Arc' van Leonard 
Cohen.

HEILIGE 
JEANNE 
D'ARC

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/heiligen-popmuziek-7-bernadette-en-jeanne-d%E2%80%99arc
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Andrew Phû Yên was de eerste christelijke 
martelaar van Vietnam. Zijn moeder bekwam 
dat hij een opleiding kreeg bij de jezuïeten die 
als missionaris actief waren in het land. Hij 
zette zich als catechist mee in voor de 
verkondiging.
 
Vanaf 1644 werden christenen echter zwaar 
vervolgd in Vietnam. Andrew was het eerste 
slachtoffer ervan. Hij weigerde zijn geloof af te 
zweren en werd geëxecuteerd. Terwijl een lans 
hem doorstak, riep hij luid de naam van Jezus. 

ZALIGE 
ANDREW 
PHÛ YÊN



Claude Chauchetière sj. 
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Nog een heilige uit de 17de eeuw: Kateri 
Tekakwitha, ook bekend als Lily van de 
Mohawks. Op haar 19de werd ze christen.
Paus Franciscus schrijft over haar:
 
Toen ze uitgehuwelijkt werd, vluchtte ze 300 km
door dicht oerwoud. Ze wijdde zich toe aan God 
met de woorden: 'Jezus, ik hou van je.'
 
Kateri vluchtte naar een jezuïetenpost in het 
huidige Canada en verbleef er nog de 5 
laatste jaren van haar leven. Ze is de eerste 
heilige uit de oorspronkelijke bevolking van 
Amerika.

HEILIGE 
KATERI 
TEKAKWITHA



Onbekend 
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Domenico Savio was een leerling van Don 
Bosco. Hij was pas 14 toen hij ziek werd en 
stierf. Paus Franciscus schrijft over hem in 
'Christus Vivit':
 
De heilige Domenico Savio droeg zijn pijn 
sereen op aan Maria. Don Bosco had hem 
geleerd dat je heiligen herkent aan de vreugde 
die ze uitstralen, en hij opende zijn hart voor 
een aanstekelijke blijheid. Hij stierf in 1857 met 
de woorden: 'Wat een wonderlijk iets maak ik 
mee!'

HEILIGE 
DOMENICO 
SAVIO
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Thérèse werd geboren in 1873 in Lisieux, 
Frankrijk. Ook haar ouders zijn heilig 
verklaard. Paus Franciscus schrijft over haar:
 
Toen ze 15 was, slaagde ze er na wat 
moeilijkheden in om aanvaard te worden als 
karmelietes. Ze leeft volgens haar 'kleine weg 
van heiligheid': volledig vertrouwen in de liefde 
van de Heer. Met haar gebed wilde ze het vuur 
van de liefde in de Kerk aanwakkeren.
 
> Bekijk de film Thérèse spreekt 

HEILIGE 
THERESIA 
VAN LISIEUX

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video-artistiek/th%25C3%25A9r%25C3%25A8se-spreekt-film-ge%25C3%25AFnspireerd-door-th%25C3%25A9r%25C3%25A8se-van-lisieux
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Ceferino was een jonge Argentijn, landgenoot 
dus van paus Franciscus, maar dan op het 
einde van 19de eeuw.
Als zoon van de leider van zijn volk, dat erg 
afgelegen woonde, kreeg hij toch de kans te 
studeren in een college van salesiaanse 
missionarissen in Buenos Aires. Hij werd 
seminarist en keerde terug naar zijn dorp vol 
van het verlangen om Jezus Christus bij de 
mensen te brengen.
Hij had echter een fraile gezondheid en stierf 
tijdens zijn priesteropleiding in Rome in 
1905.

ZALIGE
CEFERINO 
NAMUNCURÁ
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Isidore Bakanja leefde in Belgisch Congo van 
1887 tot 1909. Hij werd christen op zijn 18de 
als gevolg van zijn ontmoeting met 
cisterciënzer missionarissen. Hij bad zijn 
rozenkrans vaak en vertelde makkers op de 
plantage over Jezus, tot frustratie van de 
opzichter.
Toen die eiste om daarmee te stoppen, 
weigerde Isidore. Hij werd geslagen en 
vastgeketend. Toen de eigenaar van de 
plantage het te weten kwam, werd Isidore 
bevrijd en verzorgd, maar het mocht niet 
meer baten.
 
Aan de monniken die hem opzochten en 
vroegen of hij zijn beul vergeving kon 

ZALIGE 
ISIDORE 
BAKANJA
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Pier Giorgio Frassati (1901-1925) kwam op 
voor sociale rechtvaardigheid en was actief bij
Katholieke Actie en Sint-Vincentius a Paolo-
genootschap. Zelf kwam hij uit de gegoede 
burgerij in Turijn.
Paus Johannes-Paulus II noemde hem bij zijn 
zaligverklaring een man van de 8 
zaligsprekingen.
 
Paus Franciscus schrijft over hem in Christus 
Vivit: Hij had een vreugde die alles om hem 
heen aanstak en die hem vaak hielp in moeilijke
momenten.

ZALIGE
PIER GIORGIO 
FRASSATI
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Marcel Callo was een Franse jongere die 
stierf in een concentratiekamp in 1945 op 
zijn 24ste. Hij was geëngageerd in het 
katholiek jeugdwerk en stak zijn afkeer van 
het nationaalsocialisme niet weg. In 1944 
werd hij opgepakt en afgevoerd naar 
Mauthausen.
 
Paus Franciscus schrijft over hem in Christus 
Vivit:
In het concentratiekamp bemoedigde hij andere 
gevangenen om vast te houden aan hun geloof 
in die barre omstandigheden. 

ZALIGE
MARCEL 
CALLO
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Chiara Badano (1971-1990) is een van de 
jongste en meest recente zaligen. Vanaf haar 
9de was ze in contact met de 
Focolarebeweging. Op haar 16de werd 
botkanker vastgesteld. Twee jaar later stierf 
ze. Paus Franciscus schrijft:
 
Ze beleefde hoe pijn kan omgevormd kan 
worden door de liefde. De sleutel tot haar 
vreugdevolle sereniteit was haar diepe 
vertrouwen in de Heer. Ze aanvaardde haar 
ziekte als een mysterievolle uitdrukking van zijn 
wil voor haar en anderen.
 

ZALIGE 
CHIARA 
BADANO


