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Washington (RKK) 24 september 2015 – Als eerste paus in de geschiedenis
heeft Franciscus vandaag het Amerikaanse Congres toegesproken. In
een buitengewone gemeenschappelijke vergadering van de Senaat en
het Huis van Afgevaardigden in het Capitool in Washington D.C. bracht
de Bisschop van Rome de christelijke waarden voor het voetlicht. Dat
deed hij aan de hand van vier Amerikaanse figuren: Abraham Lincoln,
Martin Luther King, Dorothy Day en Thomas Merton.
De paus en zijn gevolg werden voorafgaande aan de toespraak ontvangen
door de Republikeinse politicus John Boehner, voorzitter van het Huis
van Afgevaardigden. Buiten op het veld onder Capitol Hill stond een
menigte die de toespraak kon volgen op grote videoschermen.
Applaus
Franciscus begon zijn Engelstalige speech met het uitspreken van zijn
dankbaarheid omdat hij is verwelkomd in “het land van de vrijen en het
huis van de moedigen” (the land of the free and the home of the brave),
een regel uit het Amerikaanse volkslied The Star-Spangled Banner. Dat
leverde hem meteen al een daverend applaus op. Dat zou hem nog een
tiental keren ten deel vallen, zelfs staande ovaties.
Milieu
De paus sprak in het centrum van de Amerikaanse democratie over het
wezen van de politiek: “het dienen van het algemeen belang”. Hij verwees
daarbij naar Laudato si’, zijn encycliek over het ‘gemeenschappelijke
huis’. Franciscus bepleitte ten overstaan van de federale senatoren en
afgevaardigden een integrale ecologie: de bescherming van de natuur
en de zorg voor mensen die buitengesloten worden.
Doodstraf
Franciscus kreeg niet van alle politici applaus toen hij opriep tot de
mondiale afschaffing van de doodstraf. In 31 Amerikaanse staten bestaat
deze straf immers nog steeds. De paus zei dat misdaden weliswaar
adequaat moeten worden bestraft, maar dat veroordeelden altijd het
recht dienen te behouden op hoop op rehabilitatie.
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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
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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Lincoln, MLK
MLK,, Day
Day,, Merton
De vier Amerikanen die de paus noemde als toonbeelden van humaniteit worden dit
jaar op bijzondere wijze herdacht. Zo is het 150 jaar geleden dat president Lincoln
werd vermoord. Martin Luther King en zijn burgerrechtenbeweging ondernamen 50
jaar geleden hun historische marsen van Selma naar Montgomery in Alabama. En 35
jaar geleden overleed Dorothy Day, de sociaal-activiste en medeoprichter van de
Catholic Worker Movement. Tevens is 2015 het honderdste geboortejaar van de trappist
Thomas Merton.
Vrijheid en gerechtigheid
Franciscus prees Lincoln, de president die een einde maakte aan de slavernij, voor zijn
strijd voor vrijheid. Martin Luther King vocht met zijn droom van gelijkheid voor de
vrijheid van alle Amerikaanse burgers. Dorothy Day was een “diepgelovige” voorvechtster
van sociale gerechtigheid. Thomas Merton werd door de paus gepresenteerd als de
man die vanuit zijn contemplatieve bestaan de dialoog met andersdenkenden opzocht.
Bedreigingen mensheid
Met deze vier personen als voorbeeld waarschuwde Franciscus tegen het “simplistische”
zwart-witdenken, elke vorm van fundamentalisme (van religieuze en ideologische aard),
polarisatie, “nieuwe mondiale vormen van slavernij”, uitbuiting, “onrechtvaardige
structuren”, misbruik van technologie en de wapenhandel.
Vluchtelingencrisis
Over de huidige vluchtelingencrisis zei hij dat het de grootste was sinds de Tweede
Wereldoorlog. Hij pleitte ervoor elke vluchteling en migrant met openheid tegemoet te
treden. “Beschouw hen als personen. Kijk naar hun gezichten. Luister naar hun verhalen.
En treedt hen tegemoet op een wijze die menselijk en rechtvaardig is.” Toen hij de
Gulden Regel – “wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet” –
noemde, gingen nagenoeg alle Congresleden staan om hun instemming te betuigen.
“Als we veiligheid willen, laten we dan ook veiligheid bieden. Als we willen leven, laten
we dan ook leven geven. Als we kansen willen, laten we dan ook kansen voor anderen
creëren,” aldus de Heilige Vader.
Geen xenofobie
“Wij mensen van dit continent zijn niet bang voor buitenlanders, omdat de meeste van
ons ooit buitenlanders waren. En ik zeg u dit als de zoon van immigranten, in de
wetenschap dat velen van u dat ook zijn.” Franciscus voegde eraan toe dat de
oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent onrechtvaardig zijn behandeld.
“De eerste contacten waren turbulent en gewelddadig. Toch is het moeilijk om te
oordelen over het verleden met criteria van het heden.”
Huwelijk en gezin
De paus kwam ook op voor de traditionele waarden van het huwelijk en het gezin.
“Hoe wezenlijk is het gezin wel niet geweest voor de opbouw van dit land”, zei hij. Het
gezin wordt volgens hem nu meer dan ooit bedreigd, zowel van binnen als van buiten.
Hoewel hij fel gekant is tegen de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor
homoseksuelen, koos hij ervoor het daar niet over te hebben. In juni van dit jaar
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oordeelde het federale Hooggerechtshof met een krappe meerderheid dat individuele
Amerikaanse staten het homohuwelijk niet mogen verbieden. Daarmee werd het
burgerlijk huwelijk overal in de VS opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht. De
katholieke bisschoppen spraken daarop hun teleurstelling over deze uitspraak van het
hoogste rechtscollege uit.

Gedoopt
H.Hartkerk
Pablo Krauth
Cynilia Arraz Soares

30-08-2015
06-09-2015

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en de H Josef in Asenray
Bing Philip Laurens
06-09-2015

Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
H.Hartkerk
Hilde Neubauer

12-09-2015

58 Jr

Laurentiuskerk
Gon van Eck – Bonné 22-09-2015

88 Jr.

RIP

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer
Heer..
WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
zaterdag 3 oktober. Parochie-busbedevaart naar Kevelaer.
zaterdag 3 oktober. 18.30 uur Pontificale eucharistieviering in de kathedraal
door mgr. de Jong waarna de 29ste jaarlijkse fakkelbidtocht naar het
Mariabedevaartoord Kapel In ’t Zand wordt gelopen.
zondag 4 oktober om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis en aansluitende
activiteit voor de tieners en jongeren.
vrijdag 16 oktober 19.30 uur. Dekenale Korenavond in verband met 50 jaar
Dekenale Koorkring Roermond.
zaterdag 17 oktober om 18.00 uur in Maasniel. Eerste Gezinsmis van het schooljaar.
Fakkeloverdracht van de communiekinderen van vorig jaar aan de nieuwe
communicantjes.
zaterdag 17 oktober 13.00 uur. Mis in het Spaans in Heerlen.
zondag 18 oktober 10.00 uur. Mis in Asenray t.g.v het 50 jarig jubileum van de
ouderen vereniging van Asenray.
zondag 18 oktober van 14.00 tot 19.00 uur. Bijeenkomst van de gemeenschap
van Geloof en Licht de Hartsvrienden in de Heilig Hartkerk.
dinsdag 20 oktober om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Christoffelgroep met
voordracht van Mgr. de Jong.
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-

donderdag 22 oktober. Vergadering van de priesterraad van het bisdom.
woensdag 28 oktober. Dekenale vergadering.
zaterdag 31 oktober om 10.30 uur. Diakenwijdingen van ons bisdom in de
abdijkerk van Rolduc.
vieringen in de maand oktober op Roncalli:
zaterdag 3 oktober om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 14 oktober om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 24 oktober om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 28 oktober om 15.00 uur in de kapel.
Gezinsmissen schooljaar 2015-2016

-

Op zaterdag 18.00 uur in de kerk van Maasniel.

-

17 oktober 2015:

Gezinsmis: Fakkeloverdracht + Maria.
Gezinsmis: Presentatieviering.

-

7 november 2015:

-

28 november 2015:

Gezinsmis: Adventskransen.

-

24 december 2015:

Gezinsmis: Kerstavond.

-

23 januari 2016:

Gezinsmis: Onze Vader.

-

27 februari 2016:

Gezinsmis: Overdracht van het kruis.

-

19 maart 2016:

Gezinsmis: Palmpasen.

-

16 april 2016:

Gezinsmis: Geloofsbelijdenis.

-

2 juli 2016:

Gezinsmis: Communiedankviering.

erk
Eerste Heilige Communie 29 mei 2016 om 11.30 uur in de Laurentiusk
Laurentiuskerk

Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in november 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 30 oktober 2015
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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Zang
Datum

Liturgie
27ste zondag door het jaar B
3 / 4 okt
28ste zondag door het jaar B
10 / 11 okt
29ste zondag door het jaar B
17 / 18 okt
30ste zondag door het jaar B
24 /25 okt
31 okt / 1 nov Hoogfeest van Allerheiligen
Datum
3 / 4 okt
10 / 11 okt
17 / 18 okt
24 / 25 okt
31 okt / 1 nov
Datum
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

3 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt

Liturgie
27 zondag door het jaar B
28ste zondag door het jaar B
29ste zondag door het jaar B
30ste zondag door het jaar B
Hoogfeest van Allerheiligen
ste

Liturgie

H. TTomas
omas 10.00 uur
Lifeteenband
KKI Venlo
Cool
Marijke Pieters
Lifeteenband
H. Hart 11.30 uur
Hetty Gommans
Grace
Kerkkoor
Taizé-ensemble
Kerkkoor
H . Laurentius18.00 uur

27ste zondag door het jaar B
28ste zondag door het jaar B
29ste zondag door het jaar B
30ste zondag door het jaar B
Hoogfeest van Allerheiligen

Dames en herenkoor
Gospelsonggroep
Dames en herenkoor
Dames en herenkoor
Dames en herenkoor

WIST U D
AT:
DA
-

-

-

Mgr. Wiertz is dit schooljaar de vormheer van ons dekenaat Roermond en hij zal
het H. Vormsel toedienen aan een groep tieners uit onze parochies op zondag 29
november om 11.30 uur in de zondagse viering van de Eucharistie in de Heilig
Hartkerk. U bent allen van harte uitgenodigd om dit feest met ons te komen
vieren.
komende week begint de synode in Rome. De deelnemers uit Nederland zijn
kardinaal Eijk uit Utrecht en een echtpaar uit de Neocatechumenale
gemeenschappen afkomstig uit Rome en woonachtig in Limburg als familie in
missie voor het bisdom Roermond. Ze kwamen 11 jaar geleden naar Nederland
als missionarissen op verzoek van Mgr. Wiertz en zijn als catechisten werkzaam
in verschillende parochies van ons bisdom en de Nederlandse kerkprovincie,
onder andere in onze parochies.
Het is bijna de 40ste verjaardag van de Tomaskerk. Dit kerkgebouw werd ingewijd
op 21 december 1975 door Mgr. Gijsen. We zijn Voornemens om deze verjaardag
van het kerkgebouw dit jaar op zondag 20 december te vieren.
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NIEUWS V
AN DE BOEKENT
AFEL — ´LEESTIP V
AN DE MAAND´
VAN
BOEKENTAFEL
VAN
T i t e l : Haal het beste uit je kind èn jezelf: opvoeden met deugden Schrijfster:Annelies Wiersma

Het nieuwe schooljaar is nog maar net uit de startblokken. Een goede gelegenheid voor
eenboekbespreking uit de categorie Opvoeden.´Alweer een boek over opvoeden ?´ zult u
denken. ´Daarvan zijn er al zoveel !´. U heeft helemaal gelijk. Toch is dit boek uniek in
zijn soort.
Het boek is uniek omdat het de klassieke deugden centraal stelt. Deze werden lange
tijd voorouderwets versleten maar zijn weer helemaal´terug van weggeweest´. Zij
vormen het tegen-gif tegen de toenemende afbrokkeling van de samenleving. Deze
verhardt, verkilt en ver-schraalt in rap tempo: een proces dat is ingezet toen de
deugden overboord gingen. Iedere weldenkende mens,met of zonder eigen kroost,wil
het beste voor de kinderen, die toch van´ons allen´zijn. Hoewel deugden klinken naar
vervlogen dagen zijn zij onverslijtbaar. Zij vormen een moreel kompas voor alle tijden,
óók (en zelfs versterkt) voor onze moderne tijd.
Het boek is gebaseerd op het werk van de Canadese psychologe Linda Kavelin-Popov.
Zij kwam - na de bestudering van de wereldgodsdiensten - tot de slotsom dat er 52
universele waarden zijn die in elke godsdienst worden nagestreefd. Zij formuleerde 52
deugden: de geboorte van het internationale ´Deugdenproject´ in 1991. Dit project
heeft wereldwijd een enorme weerklank gevonden en wordt inmiddels in ruim 100
landen toegepast.
In 1994 werd het door de UNESCO zelfs uitgeroepen tot het ´beste opvoedprogramma
ooit´. Maar ondanks alle lof die het oogstte, heeft dit programma één groot bezwaar:
het is voor de alledaagse werkelijkheid (te) omvangrijk en (te) diepgravend. En
daardoor mogelijk alleen interessant voor beroepsopvoeders, zoals leraren en
jeugdwerkers. Ouders - die toch van alle opvoeders het dichtst bij het kind staan hebben veeleer behoefte aan een toegankelijk boek waarmee zij in hun eigen concrete
gezinssituatie goed uit de voeten kunnen.
Annelies Wiersma, zelf moeder van een zoontje, heeft dit bezwaar in 2001 opgepakt
en het programma bewerkt voor de Nederlandse markt. Eindresultaat is een
handzaam boekje in ´gewone mensentaal´, waarin 38 deugden worden besproken.
Wie deze helemaal heeft doorgespit, vindt achterin het boek nog een ´deugdenbalans´
plus vijf strategieën waarmee ongewenst gedrag kan worden omgebogen naar
gewenst gedrag. Het loont de moeite ermee aan de slag te gaan. En uiteindelijk zal dit
weldadig uitpakken voor de gehele bevolking. Want een samenleving waarin mensen
rekening houden met elkaar en waarin elk individu tot zijn recht komt, is leefbaarder
dan een samenleving waarin ´alles mag en niets moet´. De meeste mensen zijn het er
wel over eens dat een te vrije opvoeding gewoon niet ´werkt´. Wie na dit alles nog de
behoefte voelt aan theoretische verdieping, kan hiervoor terecht op de website:
www.actonvirtues.nl. Bekijkt u het boek eens in alle rust tijdens de eerstvolgende
openstelling van de boekentafel, op de 1e Zondag van oktober, en zie het potentieel
ervan.Het is een van de weinige boeken die het in zich hebben ´een wereld van
verschil´ te maken.
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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
6
8

)046-4818178
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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
Help mij, o Heer

Wij zijn begaan met de wereld in nood.
Duizenden mensen hebben geen brood.
Wij hebben zo veel, zij nauwelijks rantsoen.
Wat kan ik daar in mijn eentjes aan doen?
Kind‘ren aan het werk wat het licht niet verdraagt.
Kind‘ren verlaten, verkracht of verjaagd.
Waar vinden zij hulp voor het onrecht van toen?
Wat kan ik daar in mijn eentje aan doen?
Zwervers, ontheemden, geen dak boven het hoofd.
Miskend of verslaafd, de hoop lijkt gedoofd.
Hoe komen zij ooit weer in het fatsoen?
Wat kan ik daar in mijn eentje aan doen?
Leed om ons heen, het verdriet doet zo‘n pijn.
Velen die zoekend uit evenwicht zijn.
Vermoeid of alleen, wie geeft ze een zoen?
Wat kan ik daar in mijn eentje aan doen?
Help mij, o Heer, een arme te voeden.
Help mij, o Heer, een kind te behoeden.
Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.
Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.
Amen.
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