Allerheiligen

Antonius van Padua

Ignatius van Loyola

Edith Stein

Deze monnik is een bekende
heilige in heel Europa. Veel
mensen geloven dat als je iets
kwijt bent en de heilige
Antonius vraagt om je te
helpen zoeken, het weer snel
teruggevonden wordt.

Ignatius werd als soldaat
gewond. Uit verveling ging hij
lezen over Jezus. Dit greep
hem zo aan dat hij zijn leven
omgooide en een klooster
opende: de Jezuïeten.

Johannes Paulus II

Maarten (Martinus)

Deze Poolse Paus was

Deze soldaat scheurde zijn

belangrijk voor heel veel
gelovigen in de katholieke

mantel in tweeën en gaf de
helft aan een arme. In

Kerk. Hij overleefde twee

Nederland noemen we hem

aanslagen op zijn leven.

sint Maarten.

Johannes van het Kruis

Benedictus van Nursia

Edith was een Joodse non. In
de tweede wereldoorlog werd
ze vergast in Auschwitz.

Jacobus

Eén van de twaalf leerlingen
van Jezus. Een bekende
pelgrimsroute leidt naar
Santiago de Compostela aan
de kust van Spanje.

Maria Magdalena

Zij was de zus van Martha en
Als jongen groeide hij op in
armoede, ging naar een
klooster en had mystieke
ervaringen die hij beschreef.

Lazarus. Ze volgde Jezus,
Deze Italiaan schreef
beroemde regels voor het
leven in een klooster.

waste zijn voeten met haar
tranen en was de eerste bij
het lege graf.

Dominicus Guzman

Deze Spanjaard was een
beroemd spreker. In
Frankrijk stichtte hij een
klooster: de Dominicanen.

Pastoor van Ars

Hij mocht eerst geen priester
worden omdat hij niet goed
kon leren. Zijn grote liefde
voor Jezus trok mensen uit de
wijde omtrek naar zijn kerkje.

Moeder Teresa

Verzorgster van de
straatarmen en zieken in
India. Een groot voorbeeld
voor veel mensen.

Franciscus van Assisi

Hij gaf al zijn geld aan de
arme mensen. Hij hield van de
dieren en at geen vlees.

Lidwina van Schiedam

Toen ze 15 jaar was, viel
Lidwina tijdens het schaatsen
en werd ernstig ziek. 38 jaar
lang lag ze ziek op bed. Ze
komt uit Nederland.

Pater Pio

Catharina van Siena

Pater Pio had bovennatuurlijke
ervaringen. Hij droeg de
kruiswonden van Jezus.

Catharina leefde in Italië. Ze
zag Jezus en Maria, en
ontving de wonden van Jezus.

Thérèse van Lisieux

Zij stierf toen ze 24 jaar was.
Haar eenvoudige uitleg van
het geloof maakte haar tot
kerklerares.

Teresia van Avila

Deze grote heilige had
bijzondere mystieke
ervaringen. Ze stichtte
een klooster in Spanje.

