PERS RELEASE – CATHOLIC MILITARY CONNECT APP – NEDERLANDSE VERSIE

Kardinaal Parolin adresseert militair personeel
wereldwijd tijdens de lancering van een unieke app
voor jonge militairen door het Apostolat Militaire in
samenwerking met Twitteren met GOD.
[Lourdes, 13 mei 2022] “In de hoop dat de nieuwe Catholic Military Connect app jullie zal begeleiden
op jullie weg, nodig ik jullie allen uit om net zoals ik de app te downloaden!” Met deze woorden
lanceerde Kardinaal Pietro Parolin, de Staatssecretaris van het Vaticaan, de nieuwe app. In een
videoboodschap sprak hij militairen van over de hele wereld toe, terwijl meer dan 8000 militairen uit
vele landen zich verzamelden in Lourdes om te bidden voor vrede, verzoening en broederschap.
De Catholic Military Connect app is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van het Apostolat
Militaire International, dat streeft naar broederschap tussen militairen wereldwijd, het versterken van
vrede en het geven van strategisch advies, en het Twitteren met GOD project dat is opgezet door Father
Michel Remery in dialoog met jonge mensen van over de hele wereld.
Kardinaal Parolin prees: “Ik geloof dat deze app militair personeel en met name de jonge mannen en
vrouwen die in deze dienende sector werken, helpt zoeken naar manieren om te groeien in hun
persoonlijke vriendschap met Jezus Christus en hun begrip van de schoonheid en rijkdom van het
katholieke geloof.”
De Kardinaal bracht de groeten van Paus Franciscus over, “die vaak heeft gesproken over de waardigheid
en het belang van de bijdrage van militairen aan het bevorderen van vrede”. Door het strategische
partnerschap tussen het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus en Twitteren met GOD, is het
mogelijk om met de nieuwe app met de Paus te bidden voor zijn maandelijkse intenties. De Kardinaal
nodigt alle militairen uit om dit regelmatig te doen en om de app ook te gebruiken om in contact te
komen met de militaire aalmoezeniers van de deelnemende landen.
Zijne Eminentie toonde grote waardering voor het werk van de militairen en zei tot hen: “Jullie cruciale
rol in het promoten van vrede, vrijheid en het gemeenschappelijk welzijn is de afgelopen weken des te
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duidelijker geworden in de rol die jullie hebben gehad tijdens de grootschalige planning en verstrekking
van noodhulp aan zovelen van onze ontheemde en lijdende broeders en zusters in gebieden van oorlog.”
Als een gebaar van verbondenheid met de Oekraïnse delegatie, zal de Catholic Military Connect app
beschikbaar gemaakt worden voor alle Oekraïnse militairen in hun eigen taal, zodat zij via de app kunnen
bidden, spirituele eerste hulp kunnen ontvangen en gesterkt worden in hun geloof om anderen te
helpen.

Een app voor katholieke militairen door katholieke militairen
De Catholic Military Connect-app biedt gebruikers een scala aan mogelijkheden: antwoorden op militaire
geloofsvragen, gebeden voor militairen, getuigenissen, inspirerende citaten en spirituele eerste hulp.
Gebruikers uit diverse lidstaten kunnen rechtstreeks vanuit de app contact opnemen met een militaire
aalmoezenier en diverse verenigingen. Bovendien geeft Catholic Military Connect toegang tot
honderden vragen over leven, geloof, gebeden en devoties in vele talen, evenals een link naar het
maandelijkse gebed van de Paus.
De Catholic Military Connect app is momenteel beschikbaar in zowel de Google Play als App Store, voor
smartphones en tablets, in 8 talen (Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Kroatisch, Duits, Portugees en
Nederlands). Download de app via de App Store (https://apple.co/3sNAotD) of Google Play
(https://bit.ly/CMC_en).

Video message by Cardinal Parolin, Secretary of State of the Vatican
● Full video: https://www.youtube.com/watch?v=7BaXOrUbRUM
● Click here to see the full transcription
● Photos of Cardinal Parolin and military pilgrimage can be found here

Voor meer informatie over de app zie het eerdere persbericht
Krijg hier toegang tot andere talen

www.apostolatmilitaire.com

www.tweetingwithgod.com
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