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Een tekst uit het Katholiek Nieuwsblad

(een weekblad met nieuws uit en over onze wereldkerk…)

Mystica Maria van Hout, afkomstig uit Udenhout, leefde in de zestiende
eeuw en had een grote invloed op bekende jezuïeten zoals Petrus
Canisius. De volgende tekst is van haar:
“Laten we ons geloof en onze liefde geheel op God richten.
Als de vijand ons kwelt of de mensen ons in het nauw brengen,
of als ons lichamelijk iets ontbreekt, tot wie zullen we dan gaan?
Zullen we er bij de mensen over klagen of iets van hen verlangen?
Nee, nee, volstrekt niet. Is onze Vader immers niet almachtig?
Laten we tot Hem gaan en Hem onze nood klagen en zeggen:
‘O allerliefste Vader, ik ben uw kind. En U bent mijn vader.
Ik klaag mijn nood bij U. U weet wat ik nodig heb.
Ik vraag U, wil zorg voor me dragen.’
Vertrouw daarom standvastig op Hem.
Hij zal aan alle wanhoop tegemoet komen als Hij de tijd
gekomen acht.”
(Maria van Hout uit: de rechte weg )
Ik vind het een prachtige tekst, omdat het mij aanspoort om te vertrouwen op mijn hemelse Vader. Ik ben ook blij met het Katholiek Nieuwsblad waarin vaak artikelen staan, die bemoedigen, die een bredere kijk
geven op wat er zoal in onze kerk wereldwijd gebeurt.
Pastoor J. Rosenhart
Attentie: Misintenties en kopij voor het volgende parochieblad
inleveren vóór 26 mei 2019

VIERINGEN EN MISINTENTIES
Zaterdag 27 april
17.30 uur
H. Mis
Gemengd zangkoor
2e Collecte groot onderhoud kerk
met Volkszang
• Jaardienst voor de ouders Steuten - Beerens en voor de overleden familie
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen
Maandag 29 april

GEEN H. Mis

Zaterdag 4 mei
17.30 uur
H. Mis
• Jaardienst voor de ouders van Hoef - Stroeks
• Voor de overleden ouders Meulen - Levels en zoon Jos

Volkszang

Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 6 mei

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

19.00 uur
H. Vormsel
Gemengd zangkoor
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Toediening H. Vormsel door deken H.C.M. Franken

Vrijdag 10 mei

Zaterdag 11 mei
10.30 uur
Patroonfeest Schutterij St. Job
• Voor alle levende en overleden leden van Schutterij St. Job
17.30 uur
H. Mis
Volkszang
Gezinsmis - presentatie van de communicanten
• Voor de overleden ouders Schaeken - Stijnen en achterkleinkind Maico
Maandag 13 mei

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Zaterdag 18 mei
17.30 uur
• Voor Mia Paulussen

H. Mis

Maandag 20 mei

H. Mis in de pastorie

09.00 uur

Gemengd zangkoor
met Volkszang

Zaterdag 25 mei

17.30 uur
H. Mis
Gemengd zangkoor
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Voor Giel Coolen en de overleden familie Coolen

10.30 uur
Eerste H. Communie
2e Collecte groot onderhoud kerk
• Eerste H. Communie IKC (Basisschool) Leuken en Basisschool
Aan de Bron Groenewoud
Zondag 26 mei

Maandag 27 mei

09.00 uur

H. Mis in de pastorie

Donderdag 30 mei
GEEN H. Mis (Hoogfeest van Hemelvaart)
Er is om 09.30 uur wel een H. Mis in de Sint Josephkerk van Keent
Zaterdag 1 juni
17.30 uur
H. Mis
Volkszang
• Voor alle overledenen van de parochie St. Matthias & De Goede Herder
Tussen 16.00 - 17.00 uur biechtgelegenheid in de dagkapel
Maandag 3 juni

09.00 uur

H. Mis in de dagkapel

OVERLEDEN:

† Op 10 maart is op 89-jarige leeftijd overleden: Toine Nijnens. De uitvaartdienst was op 16 maart, waarna begrafenis op het parochiekerkhof.
Onze oprechte deelneming

Vastenactie 2019
De Vastenactie heeft dit jaar € 383,59 opgebracht (vorig jaar € 348,35).
Door uw bijdrage ondersteunen we de projecten van pater Jan
Verboogen (renovatie parochiezaal) en zuster Montserrat (meubilair
t.b.v. een nieuwe basisschool).
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Kerkbijdragemeter

Half april staat de kerkbijdragemeter op een bedrag van ruim € 4.600,--,
waarvoor hartelijk dank. Hebt u nog geen bijdrage overgemaakt, denk dan
eens na om dit alsnog te doen. Wij hebben uw (financiële) steun hard nodig!

Beloken Pasen
De zondag na Pasen wordt steeds bekender als de Zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid. Deze titel werd in 2000 door paus Johannes
Paulus II aan deze dag toegekend. Maar oorspronkelijk heet de zondag
na Pasen: Beloken Pasen. Dit is een beetje vreemd woord. Het komt van
het werkwoord ‘luiken’ dat ‘sluiten’ betekent. Beloken Pasen is de dag
waarop het Paasfeest gesloten wordt. Dat klopt, want hoogfeesten zoals
Pasen kennen een octaaf. Dat wil zeggen dat het feest acht dagen achter
elkaar wordt gevierd. Wij kennen nu doorgaans alleen nog Eerste en
Tweede Paasdag, maar in de liturgie is het nog steeds acht dagen Pasen.
Dat wordt afgesloten op Beloken Pasen. Overigens loopt de totale Paastijd nog even door: tot aan Pinksteren.

Kennisnemen van het parochie-nieuws:
- achter in de kerk ligt een papieren versie van het parochieblad die door
belangstellenden kan worden meegenomen;
- wilt u het parochieblad (kosteloos) in de brievenbus ontvangen, geef
dan uw naam en adres door aan koster Mart Verheijden, tel. 532214;
- wilt u het parochieblad (kosteloos) toegezonden krijgen via e-mail,
stuur dan een e-mail naar leuken@parochiesweertzuidoost.nl;
- kijk ook op de website www.parochiesweertzuidoost.nl.

Je moet het maar weten: de Kruisdagen
De maandag, dinsdag en woensdag vóór Hemelvaart hebben in de katholieke traditie een eigen naam; de Kruisdagen. Ze worden zo genoemd,
omdat van oudsher op die dagen een processie door de velden wordt
gehouden, waarbij het kruis voorop gaat. De Kruisdagen zijn bedoeld om
God te danken voor de schepping en de vruchten van de aarde. Tijdens
de processie langs de velden wordt Gods zegen over een goede oogst
afgesmeekt.
De oorsprong van de Kruisdagen gaat terug naar het jaar 469, toen riep
bisschop Mamertus van de Franse stad Vienne op tot een boeteprocessie, omdat zijn stad leed onder aardbevingen en mislukte oogsten. In 511
nam de synode van Orléans dit gebruik over en paus Leo III sloot zich
daar jaren later bij aan. In Limburg wordt op sommige plaatsen tijdens de
Kruisdagen dagelijks een processie gehouden.
Tijdens de kruisdagen geldt een algemene intentie om te bidden voor de
noden van de mensen en vooral voor de vruchtbaarheid van de aarde en
van de menselijke arbeid.

De Eerste H. Communie in onze parochie
Op zondag 26 mei doen de kinderen van IKC (Basisschool) Leuken en
Basisschool Aan de Bron Groenewoud de Eerste H. Communie.
De viering begint om 10.30 uur.
Emailadres parochie Leuken: leuken@parochiesweertzuidoost.nl
Website Keent-Leuken/Groenewoud-Moesel: www.parochiesweertzuidoost.nl
Iedere zaterdag is de kerk op Leuken open van 16.30 tot 19.00 uur.
U kunt dan terecht in de sacristie voor het opgeven van misintenties of via
koster Mart Verheijden - tel. 539291 of kerk Leuken - tel. 532214.
Opgeven van doopsels, huwelijken etc.: Pastoor Rosenhart - tel. 533560.
Bankrek.nr. voor kerkbijdragen en betalingen: NL79 INGB 0682 9624 06
t.n.v. Parochie St. Matthias & De Goede Herder.

