
In de voetsporen van Jezus, een weg voor het leven.

famcat 2021-2022  
 een beloftevolle familiezondag 
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Elke derde zondag van de maand bent u van harte welkom op de familiezondag van Famcat in 
de kathedraal. Famcat staat voor Familia Cathedralis (de familie van de kathedraal) en dat 
willen we ook samen uitbouwen. Kinderen worden opgevangen in leeftijdsgroepen voor een 
aangepaste geloofsverdieping terwijl ouders en andere volwassenen in gesprek gaan over actuele 
thema’s op het snijpunt van geloof en samenleving. Dit jaar willen we duiken in de pauselijke 
documenten van de laatste jaren omdat ze een fantastische boodschap meedragen voor de 
hedendaagse mens. U zal versteld staan van hun kracht en authenticiteit. 

Programma:
 9.45u Verwelkoming in de kathedraal
 10.00u Familieviering
 11.00u Inleiding spreker
 12.00u Aperitief in “de Plek”

 17 okt 2021 Jan Van Ballegooien. Amoris Leatitia (De vreugde van de liefde) over de liefde 
  in het gezin.
 21 nov 2021 Bart Paepen. Dies Domini (Dag van de Heer) over de heiliging van de zondag.
 19 dec 2021 Pieter Wieërs. Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) over de   
  verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag.
 16 jan 2022 Saskia Van den Kieboom. Laudato Si’ (Geprezen zijt gij) over de zorg voor 
  het gemeenschappelijk huis.
 20 febr 2022 Jan De Volder. Fratelli Tutti (Allen broeders en zusters) over broederlijkheid en  
  sociale vriendschap.
 20 maart 2022 Bart Paepen. Kathedraalbezoek
 24 april 2022 Katrien Sollie. Gaudete et exsultate (Wees blij en juich) over de roeping 
  tot heiligheid in de hedendaagse wereld. 
 15 mei 2022 Didier Croonenberghs. Spe Salvi (In hoop zijn wij gered) over de hoop 
  als hoogtepunt van de liefde.
 19 juni 2022 Pieter Wieërs. Torenbezoek

Inlichtingen:
Famcat, Parochiesecretariaat St.-Pietersstraat 1, 2000 Antwerpen, Tel 03 213 99 68
famcat@dekathedraal.be, www.dekathedraal.be


