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Homilie van Paus Franciscus op Aswoensdag bij de z
ending
zending
van de Missionarissen van Barmhartigheid
“Op deze Aswoensdag, aanvang van de Vasten, droeg paus Franciscus
de H. Mis op in de Sint-Pietersbasiliek met de ritus van de zegening en
oplegging van de as en de zending van de Missionarissen van
Barmhartigheid ter gelegenheid van het Jubeljaar. Kardinalen en
bisschoppen concelebreerden, evenals meer dan 700 van de 1.000
Missionarissen van Barmhartigheid die paus Franciscus gisteren in
audiëntie ontving, o.a. 6 priesters van het bisdom Roermond onder wie
ook pastoor Wilson Varela van onze parochies”
Het woord Gods richt bij het begin van deze Vasten twee
uitnodigingen tot de Kerk en ieder van ons. De eerste is die van de
heilige Paulus: “laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5,20). Dat is niet louter
een goede vaderlijke raad of gewoon een suggestie; het is een ware
smeekbede in Christus’ naam: “wij smeken u in Christus’ naam: laat u
met God verzoenen!” (ibid.). Waarom zo een plechtige en meeslepende
oproep? Omdat Christus weet hoe broos en zondig wij zijn, Hij kent de
zwakheid van ons hart, Hij ziet hoe gekwetst het is door het kwaad dat wij
bedreven en ondergaan hebben, Hij weet hoezeer wij vergeving nodig
hebben, Hij weet hoezeer wij er nood aan hebben ons bemind te voelen
om het goede te doen. Alleen zijn wij daartoe niet bekwaam: daarom
zegt de apostel ons niet “iets te doen” maar “ons te laten verzoenen”
door God, Hem toe te laten ons te vergeven, met vertrouwen, want “God
is groter dan ons hart” (1 Joh. 3,20).
Hij is de overwinnaar van de zonde en neemt onze miserie weg als
wij ze Hem toevertrouwen. Het is aan ons, te erkennen dat wij
barmhartigheid nodig hebben: dat is de eerste stap op de weg van een
christen; het gaat erom door de open deur te gaan die Christus is, waar
Hij, de Verlosser, ons zelf opwacht om ons een nieuw en blij leven te
geven.
Er kunnen enkele hindernissen zijn die de deur van ons hart dicht
houden. Er is de bekoring de deur af te schermen, dat wil zeggen met zijn
zonde samen te leven door ze te minimaliseren, te rechtvaardigen, te
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Geestelijkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

)
06.11332962
wilson_varela@hotmail.com
email:
Kapelaan Alejandro Vergara
)
06.33507243
email: kap.alejandrovergara@gmail.com
Pastorie Nassaustraat 90 6043 ED Roermond )
0475.332837

Parochie - centrum
Past. Ramakersstraat 8 te Maasniel )0475.329517 is geopend ma., wo, vr.
tussen 09.00 en 12.00 uur. Voor bestellen van misintenties, op andere momenten mag
u bellen met het parochiecentrum en uw boodschap inspreken, of voor andere vragen
kan men ook terecht op de pastorie nassaustraat 90, )0475.332837 Of vóór of ná de
H. Mis in één van beide kerken.

H. Missen:
H.Hartkerk Mgr. Driessenstraat 2
Zondag
11.30 uur
Ma.+ do.
18.30 uur

H.T
omaskerk Donderbergweg 45
.Tomaskerk
zondag
10.00 uur
di.wo.vr.
09.00 uur
e
iedere 1 zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners
H.Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
O.l.V. van Goede Raad en H. Jozef Asenray is de H.Mis op zaterdag om 19.15 uur.

Rekenignummers (kerkbijdrage)
Fed. Par. Roermond-Oost:
H.Hartkerk:
Missiecomité:

Rabobank
nr: NL 33 RABO 014.41.04.989
Bank misintenties nr: NL 07 ING B00010.49.337
Rabobank
nr: NL 92 Rabo 013.12.38.914

Website parochie

50 jaa

Onder www.parochieroermond-oost.nl vindt U uitgebreide informatie over onze parochie

Sacrament van verzoening
Iedere zaterdag tussen 13.30 en 15.30 uur is de H. Hartkerk Geopend.
U kunt een afspraak maken met een van onze priesters voor een
Persoonlijk (biecht-)gesprek.

Een stil moment
“Een pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk vruchtbaarder dan de
Meest drukke werkzaamheden, ook al zijn die apostolisch”. Paus Johannes Paulus II.
Dagelijks is er in de H. Tomaskerk vanaf 08.30 een uur een stille Aanbidding. De
Mariakapel is overdag geopend.
In de H.Hartkerk is er op maandag en donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur
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denken niet slechter te zijn dan de anderen; maar zo gaan de grendels van onze ziel
dicht en blijft men binnen, opgesloten, als gevangene van het kwaad.
Een andere hinderpaal is schaamte om de geheime deur van zijn hart te openen.
In feite is schaamte een goed symptoom want het wijst erop dat wij ons van het kwaad
willen onthechten; ze mag echter nooit vrees of angst worden.
En er is een derde valstrik, namelijk zich van de deur verwijderen: dat gebeurt
wanneer wij ons opsluiten in onze miserie, wanneer wij ze voortdurend herkauwen, de
negatieve dingen met mekaar in verband brengen tot we wegzinken in de donkerste
kelders van onze ziel. Tenslotte worden wij droefheid gewoon, al willen wij ze niet; we
ontmoedigen onszelf en staan zwakker ten overstaan van de bekoring. Dat gebeurt als
we alleen blijven met onszelf, ons opsluiten en het licht ontvluchten, terwijl alleen de
genade van de Heer ons bevrijdt. Laten wij ons dan verzoenen, horen wij Jezus zeggen
tot wie uitgeput en verdrukt zijn: “Kom tot Mij” (Mt. 11,28). Blijf niet in uzelf, maar ga
naar Hem. Daar zijn rust en vrede.
In deze viering zijn de Missionarissen van Barmhartigheid aanwezig, om
het mandaat te krijgen om teken en instrument van Gods vergeving te zijn.
Dierbare broeders, moogt gij de deuren van de harten helpen openen, schaamte
helpen overstijgen, helpen om het licht niet te ontvluchten. Mogen uw handen
zegenen en uw broeders en zusters vaderlijk oprichten; mogen de blik en de
handen van de V
ader door u op Zijn kinderen rusten en hun kwetsuren
Vader
verzorgen!
Er is een tweede uitnodiging van God die door bemiddeling van de profeet Joël
zegt: “Keert tot Mij terug, van ganser harte” (2,12). Als men dient terug te keren, is het
omdat wij ons verwijderd hebben. Dat is het mysterie van de zonde: wij zijn van God,
de anderen en onszelf verwijderd. Het is niet moeilijk zich daar rekenschap van te
geven: wij zien allemaal hoe moeilijk wij het hebben om echt vertrouwen te stellen in
God, ons zonder angst aan Hem over te geven als aan onze Vader; hoe lastig is het
anderen
Kerst
– inlief te hebben, in plaats van kwaad over hen te denken; hoeveel kost het ons
echt goed te doen terwijl wij aangetrokken en verleid worden door zoveel materiële
Roermond
1965en- 2015
realiteiten
die vervliegen
ons uiteindelijk arm achterlaten.
Naast deze geschiedenis van de zonde, begint Jezus een heilsgeschiedenis. Het
asten opent, nodigt ons uit er de hoofdspelers van te zijn
Evangelie dat de V
Vasten
door gebruik te maken van drie remedies, drie geneesmiddelen die de zonde
genezen (cf Mt. 6,1-6. 16-18).
Vooreerst het gebed
gebed, een uiting van openheid en vertrouwen in de Heer: dat is de
persoonlijke ontmoeting met Hem, die de afstand inkort door de zonde geschapen.
Bidden is zeggen: “ik ben niet zelfgenoegzaam, ik heb U nodig, Gij bent mijn leven en
mijn heil”.
Ten tweede, de naastenliefde
naastenliefde, om het gebrek aan belangstelling voor de anderen
te overstijgen. Ware liefde is namelijk geen uitwendige daad, niet iets op een
paternalistische manier geven om zijn geweten te stillen, maar zij die onze tijd,
vriendschap, hulp nodig hebben, aanvaarden. Het is dienstbaar leven, de bekoring
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overwinnen van met zichzelf tevreden te zijn.
Op de derde plaats, het vasten
vasten, boete, om ons te bevrijden van verslavingen en ons
ertoe te brengen gevoeliger en barmhartiger te zijn. Het is een uitnodiging tot eenvoud
en delen: iets van onze tafel en ons bezit wegnemen om het ware welzijn van de
vrijheid terug te vinden.
“Keert tot Mij terug, van ganser harte” zegt de Heer: niet alleen door enkele uitwendige
daden maar vanuit het diepste van onszelf. Jezus roept ons inderdaad op om gebed,
naastenliefde en boete coherent en authentiek te beleven, en zo hypocrisie te overstijgen.
Moge de Vasten een tijd zijn om onoprechtheid, wereldse gezindheid, onverschilligheid
achterwege te laten: om niet te denken dat alles goed gaat als het met mij goed gaat;
om te begrijpen dat wat telt niet de erkenning is, het nastreven van succes of een
compromis, maar zuiverheid van hart en leven; om onze christelijke identiteit terug te
vinden, dat wil zeggen liefde die dient en geen egoïsme dat zichzelf dient.
Gaan wij samen op weg, als Kerk, door de as te ontvangen en de blik op de Gekruisigde
te houden. Hij nodigt ons uit, ons met God te laten verzoenen en tot Hem terug te
keren, om onszelf terug te vinden. Amen.

Gedoopt
H.Laurentiuskerk
Fiene
Femke

Wijnands
Koopmans

20-12-2015
21-02-2016

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
H. Hartkerk
Paul Ramakers
Maria Waeyen – Hendrix

67 Jr.
95 Jr.

RIP

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer
Heer..
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Zang
Datum
6 maart
13 maart
20 maart
Datum
6 maart
13 maart
20 maart
Datum

Liturgie

H. TTomas
omas 10.00 uur

4de zondag van de veertigdagentijd.
“Laetare”.
5de zondag van de veertigdagentijd.
Palmzondag
Liturgie
4de zondag van de veertigdagentijd.
“Laetare”.
5de zondag van de veertigdagentijd.
Palmzondag
Liturgie

Lifeteen
Marijke Pieters
Taize-ensemble
H. Hart 11.30 uur
Grace
Kerkkoor
Neocatechumenale
gemeenschappen
H. Laurentius18.00 uur

5 maart

4de zondag van de veertigdagentijd.
“Laetare”.

Dames en
Herenkoor

12 maart
19 maart

5de zondag van de veertigdagentijd.
Palmzondag

Gospelsonggroep
Gezinsmis
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WIST U D
AT:
DA
-

24 UUR VOOR DE HEER:
Extra aandacht voor God. Dat is het doel van de actie ‘24 uur voor de Heer’,
die op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart (de vrijdag en zaterdag voorafgaand
aan de vierde zondag van de Veertigdagentijd) wereldwijd voor de derde
keer wordt gehouden. De paus vraagt daarbij aan kerken om 24 uur lang hun
deuren open te zetten zodat mensen binnen kunnen komen voor
Eucharistische aanbidding en kunnen biechten.
Paus Franciscus staat in zijn bul ‘Misericordiae vultus’ (‘Aangezicht van
Barmhartigheid’) stil bij deze actie: “Het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ moet
in de bisdommen worden bevorderd. Zeer veel mensen naderen opnieuw het
sacrament van de verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze
ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een
ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw
te ontdekken,” aldus paus Franciscus. “Laten wij opnieuw het sacrament van
de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het
mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijkte ervaren. Voor
iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede.”
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Om gehoor te geven aan deze oproep, en gezien de Tomaskerk een van de
bijzondere biechtkerken is van ons bisdom in het jaar van de Barmhartigheid,
zal de Tomaskerk open zijn vanaf vrijdag 4 maart om 17.00 uur tot
zaterdag 5 maart om 17.00 uur om u de mogelijkheid te geven om te komen
bidden voor het uitgestelde Allerheiligst Sacrament en met de aanwezigheid
van een priester, zoveel als mogelijk op vrijdagavond en op zaterdag overdag,
om het sacrament van de verzoening te mogen ontvangen voor degenen die
dat wensen.
WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
-

-

-

-

-

maandag 29 februari om 20.30 uur in de zaal van de Heilig Hartkerk.
Ouderavond van de Eerste Communie.
dinsdag 1 maart om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de
Christoffelgroep met inleiding van rector dr. L. Hendriks van Rolduc over de
Gezinssynode.
woensdag 2 maart om 14.30 uur in de Tomaskerk. Kruisweg voor de kinderen
van de Eerste Communie.
woensdag 2 maart. Bezinningsdag voor de priesters en diakens van het
dekenaat Roermond bij de zusters Birgittinessen in Weert.
vrijdag 4 maart vanaf 17.00 uur in de Tomaskerk: 24 uur voor de Heer.
Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament, gebed, mogelijkheid om het
sacrament van de vergeving te ontvangen. De Tomaskerk zal open blijven tot
zaterdag 5 maart om 17.00 uur om u de mogelijkheid te geven om te komen
bidden in dit bijzonder jaar van de Barmhartigheid.
zondag 6 maart om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis met aansluitende
catechese voor tieners en jongeren. Deze viering is ook bedoeld voor de
jongeren die het Heilig Vormsel dit jaar gaan ontvangen.
zondag 13 maart om 14.00 uur in de zaal van de Heilig Hartkerk. Maaltijd
van de Vastenactie van onze parochies.
woensdag 16 maart om 14.30 uur in de Tomaskerk. Palmbessems maken voor
de kinderen van de Eerste Communie.
zaterdag 19 maart om 18.00 uur in Maasniel. Gezinsmis van Palmpasen.
zaterdag 19 maart om 19.15 uur in Asenray. Gezinsmis van Palmpasen.
zondag 20 maart van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de
gemeenschappen van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk
en de Palster in de Tomaskerk.
dinsdag 22 maart om 19.30 uur in de Tomaskerk. Boeteviering als
voorbereiding op het Paasfeest.
woensdag 23 maart om 14.00 uur in het trefcentrum in Maasniel. Paasviering
van de Lidwinavereniging.
woensdag 23 maart om 19.00 in de kathedraal van Roermond. Chrismamis
met onze bisschoppen en de priesters van het bisdom Roermond.
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Stille dagen 2016
Dit jaar kunnen we als parochiegemeenschap mee aansluiten bij de stille dagen in de
Foyer de Charite “Marthe Robin” te Thorn. Schrijf ze alvast in
uw agenda, de data zijn: donderdag 7 april, donderdag 30 juni en donderdag 17
november.
De dag begint om 9.15 uur en eindigt om 17.00 uur, er is een warme maaltijd inbegrepen
en de kosten zijn € 2,U kunt zich aansluiten bij een gezamelijk vertrek om 8.30 uur vanaf de Tomaskerk.
Opgave voor de stille dag van 7 april uiterlijk 30 maart bij W. Venner tel. 06-47061252

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in April 2016.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op 25 Maart 2016
Bezorging Parochienieuws
Mocht u het parochie-nieuws een keer niet ontvangen, wilt u dit dan s.v.p
Doorgeven aan Pastoor ) 06.11332962
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Hoogeland-kirsten
Iedere kaars, steeds opnieuw, een
Stukje vakmanschap en kwaliteit

Kaarsen fabriek Hoogeland-Kirsten
Albert Einsteinweg 21
6045 GX Roermond, Nederland
E-mail: roermond@nl.bolsius.com
)
+31(0)475-33 20 51
Fax +31(0)475-33 46 10
Member of the Bolsius Group

Grafmonumenten
De grootste in de regio
Keuze uit 40 monumenten
•

Levering volgens uw wensen

•

Vrijblijvend onderwerp

•

Uit voorraad leverbaar

•

Concurrerende prijzen

•

Vakkundige plaatsing

•

Levering van groot en klein

•

10 jaar garantie

•

Aangesloten bij de A.B.N.

Alg.Bond van natuursteenbedrijven

REIJNEN MONUMENTEN
www.reijnenmonumenten.nl

Industrieterrein Sluisweg Mortel 10 Born
Member
of the Bloemgroup
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Bloem service Nummer
Bie Annelies & Adèl

0475-316824 / 06-819 77 185

Hermien
Geboorte-Doopsels-Verjaardagen-Huwelijk-Jubileum-Grafwerk-Recepties-Vergadering-Feesten & Workshops
Voor alle lezes van dit boekje : BEZORGEN GRATIS

Gedicht

Het wonder
Ik kan het wonder niet begrijpen,
ik kan het niet verstaan,
dat ik met alle heil‘gen
Gods hemel in zal gaan.
Ik kan het wonder niet begrijpen,
van ‘t kruis van Golgotha;
dat God zijn Zoon wou geven
tot redding, uit gená.
Ik kan het wonder niet begrijpen,
verkiezing en besluit
bestemming tot het zoonschap,
een erfdeel met de Bruid.
Zal ik het ooit begrijpen?
Zijn leiding op mijn paân?
Voor alles zal ik Hem danken
als ‘k voor Zijn troon zal staan.
Ik zal hem nooit begrijpen
wat Christus heeft volbracht.
Maar eeuwig zal ‘k aanbidden
Zijn wijsheid, liefde en macht.

9

