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CAUSA P.J. TRIEST
nieuws over de zaligverklaring

Dienaar Gods Petrus Jozef Triest

“

Liefde geeft kracht
die de natuur
niet kan geven”
P. J. Triest – 1833

De liefde was bij Vader Triest het centrale thema van zijn leven en van zijn
handelen. Het is de goddelijke liefde,
waarvoor hij zich totaal openstelde en
waardoor hij zich liet overweldigen, die
hij uitstraalde in zijn omgeving. Het
werd caritas voor de armen, de zieken,
zij de uitgesloten waren in de toenmalige maatschappij. En deze caritas was
bij Triest concrete liefde voor de mens
in nood die zich vertaalde in medelijden en veruitwendigde in daadwerkelijke hulpverlening op een professionele
wijze. Dergelijke caritas heeft niets
van haar actualiteit verloren. Aan ons
om in zijn voetspoor te treden met en
vanuit dezelfde overtuiging dat liefde
kracht geeft die de natuur niet kan
geven. Het doet ons steeds die noodzakelijke extra stap zetten.

VRAGEN, GUNSTEN
EN GEBEDSVERHORINGEN
Alle vragen rond het proces van
de zaligverklaring, bekomen
gunsten en gebedsverhoringen
kunnen gesteld en gemeld worden aan het secretariaat van de
causa:
Lieven Claeys,
Stropstraat 146, B-9000 Gent.
lieven.claeys@gmail.com

www.causapjtriest.org

Vanaf de aanvang van hun aanwezigheid in Pakistan ontwikkelden de
Broeders van Liefde onderwijs voor de
armsten. In Lahore met een concentratie van christenen die in Pakistan
alles behalve een gemakkelijk leven
leiden, startten ze een lagere school.
Ondertussen ontwikkelde aangesloten
lid Ashraf er eveneens een school voor
de armen en enige jaren geleden werd
gestart met een school voor kinderen
die tot nu toe als slaven in de steenbakkerij moesten werken. Drie scholen
met dezelfde doelstelling: aan arme
kinderen via onderwijs en opvoeding
een perspectief geven naar de toekomst
toe. Vandaag zijn deze drie scholen
verenigd onder de welsprekende
naam: “Canon Triest Middle and High
School”. Zo bieden de Broeders van
Liefde aan meer dan 600 kinderen in
Lahore een kwaliteitsvolle opleiding en
dat voor de armsten van de bevolking.
Het is de naam “Canon Triest” meer
dan waardig.

PIETRO GIUSEPPE TRIEST,
UN’ICONA DELLA CARITÀ

...

Bij de Italiaanse uitgeverij “Velar” verscheen een korte biografie van Petrus
Jozef Triest van de hand van Br. René
Stockman. Het is de eerste uitgave in
het Italiaans. Dezelfde uitgave wordt
ook verwacht in het Nederlands, Frans
en Engels. Met deze aantrekkelijke en
rijk geïllustreerde uitPietro Giuseppe
gave wil de
Triest
Un’icona della carità
Causa Vader
Triest ook in
Italië meer
bekendheid
geven, en
dat aan een
zeer democratische
prijs van
4 euro.
RENÉ
STOCKMAN, FC

1 - Bruxelles (Belgio).

Pietro Giuseppe Triest nasce il 31 agosto 1760 in una
famiglia benestante.

2 - Malines (Belgio).

Studia a Geel, presso la rinomata “Scuola latina”,
e all’università di Lovanio, poi decide di diventare
sacerdote ed entra nel seminario di Malines. Viene
ordinato il 9 giugno 1786. Dopo due anni con incarichi
di coadiutore, il 7 dicembre 1788 viene nominato
vice-parroco della parrocchia di Nostra Signora sopra
il fiume Dijle a Malines.

3 - Asse (Belgio).

Nel giugno 1789 diviene vice-parroco ad Asse e ad ottobre 1791 ritorna a Malines
nella parrocchia di Santa Maria di Hanswijk.

4 - Renaix (Ronse, Belgio).

Nel 1797 è nominato parroco nella Parrocchia di San Pietro a Renaix. A causa della
rivoluzione francese, avendo lui rifiutato di pronunciare l’abiura, è costretto a vivere
in clandestinità per cinque anni. Nel maggio 1802, in seguito al concordato, può
tornare a svolgere il suo ministero pubblicamente.

5 - Lovendegem (Belgio).

Sorti dei contrasti con il sindaco, il Triest, nel febbraio del 1803, è inviato come
parroco a Lovendegem. Fonda le Suore della Carità di Gesù e Maria.

6 - Gand (Belgio).

Nel luglio del 1805 gli viene chiesto di trasferirsi a Gand con un gruppetto di suore
per curare i malati terminali nella vecchia abbazia di Terhaegen. È nominato
direttore dell’ospedale De Bijloke. Nel 1807 riceve il titolo di “canonico d’onore
del capitolo di San Bavone”. Si prende cura di poveri, anziani, malati mentali,
bambini abbandonati, sordomuti, non vedenti, infermi, fondando istituti
all’avanguardia per principi e per metodi.
Fonda altre tre congregazioni: i Fratelli
della Carità, i Fratelli di San Giovanni
di Dio, le Suore dell’Infanzia di Gesù.
Il canonico Pietro Giuseppe Triest
muore il 24 giugno 1836.

€ 4,00

Pietro Giuseppe Triest

TRIEST LEEFT WERELDWIJD

PAKISTAN:
CANON TRIEST MIDDLE
AND HIGH SCHOOLS

BIDDEN MET VADER TRIEST
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EEN WOORD VAN JEZUS
ETRO GIUSEPPE TRIEST VADERTRIES
“Komt, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de
ATHERPETERJOSEPHTRIESTPÉRE
schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had JO
dorst en jullie hebbenPIETRO
Me te drinken gegeven, Ik was
vreemdeling en jullie hebben Me opgenoPHTRIEST
GIUSEPPE
TRIE
men. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe. … Alles wat je voor één van deze minste
ADERTRIESTFATHERPETERJOSEPH
broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan” (Mt. 25, 34-36. 40).
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zullen naar de zieken gaan TRIEST
met een ootmoedige VADERTRIES
eerbied door in hen Jezus zelf
ETRO“WeGIUSEPPE
te zien die lijdt in hen. Indien bepaalde zieken ons zouden afschrikken, moeten
ATHERPETERJOSEPHTRIESTPÉRE
we dat sterk geloof in het werk zetten door Jezus zelf te zien. Met de ogen van het JO
geloof zullen we de
zieken met ijver en vurigheid
dienen. Het is waar dat mensen
PHTRIEST
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een ingeboren afkeer hebben om dit werk te doen. Maar de liefde moet de plaats
innemen van de natuur; het is de liefde die ons kracht moet geven om het verdriet,
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de afkeer en de ongerustheid te verdrijven. Liefde geeft krachten die de natuur niet
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kan geven” (uit
“Kort begrip van de deugden en volmaaktheden
nodig voor het GI
1833). VADERTRIESTFATHERP
PPE kloosterleven”,
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BEZINNING IN STILTE
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ATHERPETERJOSEPHTRIESTPÉRE
JO
VOORBEDEN
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ADERTRIESTFATHERPETERJOSEPH
- Bidden we voor hen honger en dorst hebben, die arm zijn en op de vlucht, in de gevangenis of
ziek, dat ze medemensen
mogen ontmoeten die hen liefdevol nabij PIETRO
zijn.
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GI
Bidden we voor hen die zieken
verzorgen, vluchtelingen en daklozen opvangen, gevangenen
PPE -TRIEST
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bezoeken, dat ze steeds Jezus’ gelaat in de zieke, de vreemdeling, de gevangene mogen ontwaren.
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we dat onze ziekenhuizen, opvangtehuizen
en zelfs gevangenissen
plaatsen mogen zijn
ETRO- Bidden
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waar Gods liefde zichtbaar en tastbaar aanwezig is.
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- Bidden we dat onze maatschappij mag groeien in medemenselijkheid
en aandacht voor hen die
ziekte, armoede gemarginaliseerd
en ontheemd zijn. VADERTRIES
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TRIEST
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- Bidden we dat de liefde mag groeien in ons hart als afstraling van Gods liefde.
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Heer Jezus, Gij hebt ons Vader Triest gegeven, die vanuit de liefde van de Vader heel
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werd voor de medemens,
speciaal voor hen in nood. Laat ons blijvend
inspiratie vinden in zijn voorbeeld van Godsliefde en mensenliefde. En dat velen
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door zijn inspiratie ware caritas mogen brengen in deze
wereld waar zovelen nood
aan liefdevolle nabijheidTRIEST
en zorg. Amen
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