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Buitengewone bisschoppen synode
In het openingswoord van deze maand zou ik aandacht willen schenken
aan de buitengewone bisschoppen synode over de pastorale uitdagingen
van het gezin in het teken van de evangelisatie die van 5 t/m 18 oktober
St. Jozef
gehouden werd in Rome. Er is veel gezegd in de media over wat de
bisschoppen wel of niet gezegd zouden hebben en men suggereerde zelfs
dat de kerk een nieuwe moraal zou gaan verkondigen.
Daarom nodig ik jullie uit om deze samenvatting van de slottoespraak
van de Paus te lezen waar hij uitlegt aan welke verleidingen de
synodevaders werden blootgesteld en dat het toch belangrijk was om
een open dialoog te voeren. Dit moest uiteraard niet leiden tot een
geheel nieuwe moraal maar tot een weg die het heil van de mensen
zoekt en de waarheid van het Evangelie en het sacrament van het huwelijk
garandeert. De volledige tekst in verschillende talen is te vinden op de
Onze Lieve
Vrouw van
website van het Vaticaan: www.vatican.va Rome (RKK) 18 oktober 2014 –
Altijddurende Paus Franciscus heeft zaterdag in zijn slottoespraak tot alle deelnemers
Bijstand
van de Derde Buitengewone Algemene Assemblee van de
Bisschoppensynode gesproken over de verleidingen waaraan de
synodevaders waren blootgesteld. Hij zei dat naar aanleiding van de
meningsverschillen tussen de bisschoppen over de wijze waarop de Kerk
zou moeten omgaan met hertrouwd gescheidenen, ongehuwd
samenwonenden en personen met homoseksuele neigingen. Zowel
conservatieven als progressieven kregen daarmee van hem een veeg uit
de pan.Tijdens de synode [synodos betekent letterlijk ‘samen op weg’]
waren er volgens Franciscus momenten van diepe vertroosting. Maar
dat niet alleen: “En aangezien het een reis van mensen is, waren er ook
momenten van ontmoediging, van spanningen en verleidingen, waarvan
De
er een aantal mogelijke kunnen worden genoemd.”
Goede
onbuigzaamheid,
·
“De eerste: een verleiding tot vijandelijke onbuigzaamheid
Herder
dat is zichzelf willen insluiten in het geschreven woord – de letter
– en zichzelf niet toestaan door God verrast te worden, door de
God van verrassingen – de geest –; binnen de wet, binnenin de
zekerheid van wat we weten en niet wat we nog steeds moeten leren
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Geesteljkheid
Pastoor Wilson Varela In noodgevallen

) 06.11332962
email: wilson_varela@hotmail.com
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
iedere 1e zondag v. d. maand10.00 uur LIFE-TEEN
aansluitend activiteit voor alle tieners
Laurentiuskerk (Maasniel) zaterdag om 18.00 uur
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
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 met de priester (voor het geval deze er niet
Zou zijn.) voor alle zekerheid een afspraak maken 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 half negen 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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en bereiken. Vanaf de tijd van Christus is dit de verleiding van de ijverige, van de
scrupuleuze, van de bezorgde en van de tegenwoordig zogenoemde traditionalisten
en ook van de intellectuelen.”
“De verleiding van de verwoestende neiging tot goeiigheid [Italiaans:
buonismo], die uit naam van een bedrieglijke barmhartigheid de wonden
afbindt zonder ze eerst te verzorgen en te behandelen: die de symptomen
behandelt en niet de oorzaken en de wortels. Het is de verleiding van de
wereldverbeteraars, van de angstige, en ook van de zogenaamde
progressieve en vrijzinnigen.”
“De verleiding om stenen te veranderen in broden om daarmee het lange,
zware en pijnlijke vasten te verbreken [vergelijk Lucas 4,1-4]; en ook om
broden in stenen te veranderen om ze te gooien naar zondaars, zwakkeren
en zieken [vergelijk Johannes 8,7], dat betekent ze te veranderen in
ondraaglijke lasten [vergelijk Lucas 11,46].
“De verleiding om van het Kruis af te komen om mensen te behagen en
daar niet te blijven om de wil van de Vader te doen; om te buigen voor een
wereldlijke geest in plaats van hem te zuiveren en om te buigen naar de Geest
van God.”
“De verleiding om het depositum fidei [de schat der geloofswaarheden] te
veronachtzamen
veronachtzamen, zichzelf daarbij niet beschouwend als bewakers ervan maar
als eigenaren of meesters; of, van de andere kant, de verleiding om de
werkelijkheid te veronachtzamen, door gebruik te maken van een minutieuze
taal en een gladde taal om daarmee veel dingen en niets te zeggen. Die worden
byzantinismes genoemd.”
Franciscus zei dat men niet bang voor deze verleidingen moet zijn, omdat
Jezus zelf ook werd bekoord. “Persoonlijk zou ik zeer bezorgd en bedroefd zijn
geweest als deze verleidingen en deze geanimeerde discussies er niet zouden
zijn geweest.” Het is beter dat er deze beweging van de geesten is, dan dat
iedereen het met elkaar eens zou zijn of zou zwijgen in “een valse en
quiëtistische vrede”. “Maar in plaats daarvan heb ik met vreugde en
waardering toespraken en interventies gehoord die getuigden van geloof, van
pastorale en doctrinaire ijver, van wijsheid, van eerlijkheid en van moed, en
van parresia [het onbevreesde spreken van de waarheid].”
De paus zei te geloven dat de synodedeelnemers altijd het heil van de zielen
voor ogen hebben gehad. En dat niemand de fundamentele waarheden over
het huwelijkssacrament in twijfel trok: “de onontbindbaarheid, de eenheid, de
trouw, de vruchtbaarheid, de openheid naar het leven”.
Franciscus sprak verder ook over de verhouding van de paus tot de andere
bisschoppen. “Het is de plicht van de paus om de eenheid in de Kerk te
garanderen.” En het is de plicht van de paus om de gelovigen voor te houden
dat ze trouw het Evangelie moeten navolgen en dat de herders “hun kuddes
moeten voeden”.
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Overleden
H.Hartkerk
Sjang Selder
Geert Hutjens
omaskerk
H .T
.Tomaskerk
Amaldo Postrioti
Francisca Theodoré Notté

26-09-2014
01-10-2014

84 Jr.
87 Jr.

05-10-2014
21-10-2014

76 Jr.
82 J.r

RIP

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer.

Gedoopt
H.Hartkerk
Nicole Pietraszek
Verginio Lamers
Jordan Lutgens
Irogeena Rosa
H.Laurentiuskerk
Emely Perez
omaskerk
H . TTomaskerk
Sui-Anna Seuren

14-09-2014
28-09-2014
04-10-2014
11-10-2014
04-10-2014
20-09-2014

Hartelijk gefeliciteerd
WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
-

-

-

-

zaterdag 1 november om 9.00 uur. Hoogfeest van Allerheiligen in de Tomaskerk.
zaterdag 1 november om 18.00 uur. Presentatieviering van de kinderen die hun
Eerste H. Communie volgend jaar gaan ontvangen.
zondag 2 november om 10.00 uur in de Tomaskerk. Mis van Lifeteen voor de
tieners en jongeren met aansluitend activiteit in de Donderie tot 12.30 uur.
zondag 2 november om 15.00 uur in Maasniel. Allerzielenlof en zegening van de
graven op de kerkhoven van Maasniel en Leeuwen. In Asenray vindt de Mis om
10.00 uur plaats en de zegening van de graven aansluitend aan de Mis.
dinsdag 11 november om 18.30 uur in de Tomaskerk. Viering van Sint Maarten
voor de kinderen van de Donderberg.
zondag 16 november. Bijeenkomst van de gemeenschappen van Geloof en Licht
de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk en de Palster in de Tomaskerk van 14.00
tot 19.00 uur.
in het weekend van 15 en 16 november zal een extra deurcollecte gehouden
worden voor het jongerenwerk in onze parochies. We willen u van harte uitnodigen
om dit belangrijk werk te steunen.
maandag 17 november. XLT: Praise and Worship aansluitend aan de Avondmis
in de Heilig Hartkerk van 19.15 uur tot 20.15 uur onder leiding van Lifeteen.
4

-

-

vrijdag 21 november. Viering van het H. Vormsel in de Heilig Hartkerk om 19.00
uur. De vormheer is dit jaar Vicaris R.H.M. Maessen die ook pastoor-deken van
Thorn is.
dinsdag 25 november om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Bijeenkomst van de
Christoffelgroep.
vieringen op Roncalli in de maand november:
op de woensdagen 12 en 26 november om 15.00 uur in de kapel.
op de zaterdagen 8 en 22 november om 15.30 uur in de grote eetzaal.

WIST U D
AT:
DA
-

-

-

Paus Paulus VI zalig werd verklaard op zondag 19 oktober in Rome. Paus
Paulus VI werd op 26 september 1897 in Concessio (Italië) geboren als
Giovanni Battista Montini. Op 29 mei 1920 werd hij tot priester gewijd. Ruim
dertig jaar werkte hij op het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel, sinds1953
als pro-staatssecretaris. In 1954 werd hij aartsbisschop van Milaan en in 1958 tot
kardinaal gecreëerd. Op 21 juni 1963 werd hij gekozen tot paus. Als zijn
voornaamste taken zag Paulus VI de voltooiing van het Tweede Vaticaans Concilie,
dat hij in 1965 afsloot, en de aanpassing van het kerkelijke leven aan de eigentijdse
realiteit. Hij schreef zeven encyclieken, waarvan ‘Humanae Vitae’ uit 1968, over
het christelijk huwelijk, de bekendste is. Als pelgrim reisde hij de hele wereld
over; nooit eerder had een paus alle continenten bezocht. Paus Paulus VI overleed
op 6 augustus 1978.
iedereen van harte welkom is voor de Eucharistieviering op vrijdag 21 november
om 19.00 uur in de Heilig Hartkerk waar vijf tieners het sacrament van het Heilig
Vormsel gaan ontvangen.
Het Theologisch Instituut Rolduc en Grootseminarie Rolduc beginnen dit najaar
met een nieuw initiatief: de Academie Rolduc. Dit is een reeks open avonden met
lezingen op het snijvlak van Kerk en samenleving. Voor het eerste seizoen zijn
zeven lezingen gepland. Deze staan open voor alle belangstellenden.
De bijeenkomsten van de Academie Rolduc beginnen steeds om 19.00 uur en
duren tot ongeveer 21.30 uur. Per avond lichten een of twee sprekers een bepaald
thema uitvoerig toe. Alle avonden vinden plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade.
Deelname kost € 5,- per persoon per avond. Vooraf aanmelden is gewenst en
kan via academie.rolduc@gmail.com
Het programma van de Academie Rolduc voor het seizoen 2014/2015
ziet er als volgt uit:
- 28 november: Paulus, uitvinder van het Christendom? (Dr. Martijn Steegen)
- 30 januari: Euthanasie en de waardigheid van het leven (Dr. Lambert Hendriks)
- 20 maart: Onrustgebied Midden-Oosten (Deel 1) (Drs. Helene Etminan)
- 17 april: Onrustgebied Midden-Oosten (Deel 2) (Dr. Detlef Rohling)
- 22 mei: Wat is (katholieke) christelijke spiritualiteit? (Dr. Bernard Hegge)
- 19 juni: Georg Friedrich Händel, Messiah (1741) (Dr. Gerard Sars)
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Misstipendia 2015
De Diocesane Financiële Commissie heeft afgelopen juni in haar vergadering de
volgende adviestarieven voor parochies inzake misstipendia en kerkbijdrage
vastgesteld voor het kalenderjaar 2015.
- Eenvoudige dienst door de week (leesmis): € 10,—
- Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag: € 25,—
- Begrafenismis (rouwgeld): € 400,—
- Huwelijksmis (trouwgeld): € 400,—
- Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats
na een voorafgaande kerkdienst: € 50,—
- Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium
zonder een voorafgaande kerkdienst: € 400,—
- Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de
parochiekerk (extra dienst): € 400,—
- Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):
- Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar: € 50,—
10 jaar: € 100,—
20 jaar: € 200,—
- Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
5 jaar: € 125,—
10 jaar: € 250,—
20 jaar: € 500,—
- De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium
zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende
uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen
die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q.
crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste
het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben
betaald.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,— voor 2015.
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een
economische eenheid.
Zang
Datum
zo 2 nov.
8/9 nov.

Tomaskerk 10.00 uur H. Hart 11.30

Liturgie

Allerzielen
Lifeteenband
Feest: Kerkwijding van de basiliek Volkszang olv Marc
St Jan van Lateranen
Demandt
15/16 nov. 33ste zondag door het jaar A
Cool
22/23 nov. Hoogfeest: Christus, Koning van Hetty Gommans
het heelal.
29/30 nov. 1ste zondag van de Advent B
Taizé-ensemble
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Kerkkoor
Kerkkoor
Grace
Kerkkoor
Kerkkoor

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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)046-4818178

BLOE M

Anno 1983

BOET

IEK

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
Help ons zoals U te zijn.
Vader in de hemel,
Als kleine mensen komen we bij U.
U die in de hemel woont en toch niet op ons neerziet,
maar zo van ons houdt, dat U naar ons toegekomen bent.
Ja, dat U in ons woont.
Houdt ons heel dicht bij U, aan Uw hand,
want wij lopen zo makkelijk weg en vergeten U,
gaan onze eigen gang en keren U de rug toe.
Vergeef ons Vader en ontferm U over ons.
Vervul ons steeds weer met Uw genade en met Uw Geest.
Zodat Hij ons leidt naar U toe en ...dus ook naar anderen,
mensen die ver van U ronddwalen in een woestijn
van honger, en angst, en moeite en pijn,
zonder hoop en zonder perspectief.
Vader, help ons als U te zijn voor hen, zout, licht,
een stad op een berg en hen de weg naar huis te wijzen,
naast hen te gaan staan en met hen mee te gaan.
laat ons zo Kerk zijn in deze wereld.
Kuriake ( dat wat aan de Heer toebehoort) van U
In Jezus Naam
Amen

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in December 2014.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 28 November2014
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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Jan Wessels

