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Beste Moslimbroeders en –zusters, 
 
Wij verzekeren u graag van onze gebeden en solidariteit tijdens deze tijd van 
vasten in de maand Ramadan en bij de viering van ‘Id al–Fitr, waarmee deze 
wordt afgesloten. En wij doen u van harte onze beste wensen toekomen van 
vrede, vreugde en overvloedige geestelijke gaven.  
 
In dit jaar is deze boodschap bijzonder op zijn plaats en betekenisvol. Want vijftig 
jaar geleden, in 1967, drie jaar na de instelling van deze Pauselijke Raad voor de 
Interreligieuze Dialoog (PCID) door paus Paulus VI op 19 mei 1964, werd voor het 
eerst bij die gelegenheid een boodschap gestuurd.  
 
In de daaropvolgende jaren waren met name twee boodschappen van bijzonder 
belang: de boodschap van 1991, tijdens het pontificaat van paus Johannes Pau-
lus II, getiteld “Het Pad van Gelovigen is de Weg naar Vrede”, en de boodschap 
van 2013, in het eerste jaar van het pontificaat van paus Franciscus, die als titel 
droeg: “Bevordering van Wederzijds Respect door Educatie”. Beide boodschap-
pen waren ondertekend door de paus.  
 
Tot de vele activiteiten van de PCID ter bevordering van de dialoog met Moslims 
behoort als belangrijk en steeds terugkerend element deze jaarlijkse Boodschap 
voor de Ramadan en ‘Id al-Fitr, gericht aan Moslims over de hele wereld. Om 
deze boodschap zo breed mogelijk te delen wordt de PCID bijgestaan zowel door 
lokale katholieke gemeenschappen als pauselijke vertegenwoordigers die in na-
genoeg ieder land aanwezig zijn.  
 
De ervaringen van onze beide religieuze gemeenschappen bevestigen de waarde 
ter bevordering van hartelijke betrekkingen tussen Christenen en Moslims als 
buren en vrienden, door gedachten aan te bieden over actuele en belangrijke 
thema’s.  
 
Voor dit jaar biedt de PCID een onderwerp aan dat in verband staat met de en-
cycliek “Laudato Si” van paus Franciscus, “over de Zorg voor ons Gemeenschap-
pelijk Huis”, een schrijven dat niet alleen was gericht tot Katholieken en Christe-
nen, maar tot de gehele mensheid.  
 
Paus Franciscus vraagt daarin aandacht voor de schade die onze manieren van 
leven en onze beslissingen veroorzaken aan het milieu, aan onszelf en onze me-
demensen. Er bestaan bijvoorbeeld bepaalde filosofische, religieuze en culturele 



opvattingen die een bedreiging vormen voor de relatie van de mens met de na-
tuur. Om deze uitdaging aan te gaan is ons aller inzet nodig, ongeacht of wij een 
religieus geloof belijden of niet.  
 
De titel van de encycliek is duidelijk genoeg: de wereld is een “gemeenschappe-
lijk huis”, een woning voor alle leden van de mensenfamilie. Daarom is het on-
denkbaar dat één persoon, één land of één volk uitsluitend zijn eigen opvatting 
over onze aarde kan opleggen. Dat is de reden waarom paus Franciscus oproept 
“tot een nieuwe dialoog over de vraag hoe wij de toekomst van onze aarde ge-
stalte moeten geven … gezien het feit dat de uitdaging van het milieu waar wij 
voor staan en de menselijke wortels ervan ons allen aangaan en raken” (n. 14).  
 
Paus Franciscus stelt dat “de ecologische crisis ook een oproep is tot een diepe 
innerlijke bekering” (no. 217). Nodig is educatie, geestelijke openheid en een 
“wereldwijde ecologische bekering” om deze uitdaging op een adequate manier 
aan te gaan. Als gelovigen zou onze relatie met God steeds meer tot uiting die-
nen te komen in de manier waarop wij omgaan met de wereld rondom ons. Onze 
roeping om beheerders te zijn van Gods handwerk is niet vrijblijvend en ook geen 
bijkomstig element in ons religieus engagement als Christenen en Moslims: het 
maakt er wezenlijk deel van uit.  
 
Mogen de religieuze inzichten en zegeningen die voortkomen uit vasten, bidden 
en goede werken u met Gods hulp ondersteunen op de weg van vrede en goed-
heid, om zorg te dragen voor alle leden van de mensenfamilie en voor het geheel 
van de schepping.  
 
Met deze gedachten wensen wij u andermaal vrede, vreugde en welzijn. 
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