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Opus Dei, satan en andere goden
door
Nadine De Waele

Donderdag, 16 september 2010 om 15.00 uur in
Vlaams Ontmoetingscentrum
"De Gulden Spoor"
'T Zand 22 - 8000 Brugge

AFGIFTEKANTOOR: POSTKANTOOR 8210 ZEDELGEM - ERKEN.NR. P.408.364

Verbergt de Prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei een sekte van
satanbestrijders of is ze slechts een ongevaarlijke organisatie van
oerconservatieve christenen? Waarom beroept Opus Dei zich op in
onduidelijkheid gehulde statuten en worden de ledenlijsten angtsvallig
geheim gehouden?
Terwijl sommige leden luxueuze brochures uitgeven over de spirituele
activiteiten van deze mysterieuze organisatie voeren tegenstanders zonder
ophouden al dan niet gefundeerde verdachtmakingen aan.
De stoottropene van het Opus Dei worden doorgaans gerecuteerd binnen de
intellectuele bovenlaag van de maatschappij en het wordt stilaan duidelijk
dat de vereniging nu al is uitgegroeid tot een macht-octopus van
reuzeformaat, met tentakels die zich over bijna honderd landen uitstrekken.
Hoe komt dit bisdom, dat vanuit Rome de hele wereld omspant, aan zijn
inkomsten? Is zijn onroerend patrimonium zo indrukwekkend als wordt
beweerd? Waarom zijn de leden niet alleen geïnfiltreerd in de katholieke kerk
maar evenzeer in de rest van onze samenleving? Is het bovendien waar dat
men zelfs over lijken gaat om de doelstellingen van de stichter, de recent
heilig verklaarde JOSÉMARIA ESCRIVA DE BALAGUER, te verwezenlijken?
In onze maatschappij onverbloemd de waarheid vertellen over penibele
onderwerpen houdt tegenwoordig een zeker risico in. Toch tracht deze lezing
op al deze vragen en nog vele andere een gefundeerd antwoord te bieden.
Voor uw agenda:
21 oktober: De Frans-Vlaamse oorlog en de Guldensporenslag, door PHILIPPE
DESPRIET
18 november: Over Maurits Coppieters, door JORIS DEDEURWAERDER
16 december: Hebben volkeren ook rechten ?, door PIET DE PAUW
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