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Bid mee!
De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen en mensen
van goede wil dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus
Franciscus en komende dinsdag 1 september mee te bidden voor de
zorg en het behoud van de schepping. Daarvoor kan gebruik worden
gemaakt van onderstaande gebeden die de paus heeft meegegeven in
zijn recente encycliek Laudato Si’ verschenen op 24 mei 2015 op het
Hoogfeest van Pinksteren.
Christelijk gebed met de
Gebed voor onze aarde
schepping
Almachtige God die aanwezig bent
Wij loven U, Vader, met alle
in heel het universum en in het
schepselen, die uit Uw machtige
kleinste van Uw schepselen, Gij
hand zijn voortgekomen. Zij zijn de
die al wat bestaat met tederheid
omgeeft, stort over ons de kracht Uwe en zijn vervuld van Uw
aanwezigheid evenals van Uw
van Uw liefde uit opdat wij het
tederheid.
leven en de schoonheid zouden
Geloofd zijt Gij. Zoon van God,
beschermen.
Dompel ons onder in vrede opdat Jezus, alle dingen zijn door U
wij als broeders en zusters zouden geschapen. Gij hebt U in de
moederschoot van Maria gevormd,
leven zonder iemand schade te
Gij hebt deel uitgemaakt van deze
berokkenen.
aarde en Gij hebt met menselijke
O God van de armen, help ons de ogen naar deze wereld gekeken.
verwaarloosden te hulp te komen
Vandaag leeft Gij in elk schepsel
en degenen die op deze aarde
vergeten worden en in Uw ogen zo met Uw heerlijkheid van Verrezene.
Geloofd zijt Gij. Heilige Geest, die
veel waarde hebben.
door Uw licht deze wereld naar de
liefde van de Vader richt en het
Genees ons leven, opdat wij
zuchten van de schepping
beschermers zouden zijn van de
wereld en geen roofdieren, opdat vergezelt, Gij leeft ook in ons hart
wij schoonheid zouden zaaien en om ons op te wekken tot het goede.
Geloofd zijt Gij.
geen vervuiling noch vernieling.
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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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Raak de harten van hen die alleen
winst nastreven ten koste van de
aarde en de armen. leer ons de
waarde van ieder ding te ontdekken,
met bewondering te beschouwen, te
erkennen dat wij ten diepste één zijn
met alle schepselen op onze weg naar
Uw oneindig licht.

O God, Drie-één, verheven gemeenschap
van oneindige liefde, leer ons U te
schouwen in de schoonheid van het
universum, waar alles ons van U spreekt.
Wek onze lof en dankbaarheid voor elk
wezen dat Gij geschapen hebt. Geef ons de
genade ons innig één te voelen met al wat
bestaat.
God van liefde, toon ons onze plaats in deze
Dank U omdat Gij alle dagen met ons wereld als instrument van Uw genegenheid
bent. Ondersteun ons, zo bidden wij voor alle wezens van deze aarde, omdat
U, in onze strijd voor gerechtigheid,
geen enkel door U vergeten wordt. Verlicht
liefde en vrede.
de machthebbers en geldbezitters opdat zij
zich hoeden voor de zonde van
onverschilligheid, het algemeen welzijn
liefhebben, de zwakken begunstigen, en
zorg dragen voor deze wereld waarop wij
wonen.
De armen en de aarde smeken:Heer, grijp
ons door Uw macht en Uw licht om elk leven
te beschermen, om een betere toekomst
voor te bereiden,opdat uw Rijk van
gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid
zou komen.
Geloofd zijt Gij.
Amen.

WIST U D
AT:
DA
-

-

Permanent-diaken Ton Dohmen heeft op 22 augustus jl., tijdens een
Eucharistieviering, afscheid genomen van Roncalli waar hij 16 jaar heeft gewerkt
als geestelijke verzorger in dienst van Proteion. Hij blijft daar vanaf nu werkzaam
als vrijwilliger, samen met het pastorale team van onze parochies.
We zijn opnieuw begonnen met het inschrijven van de kinderen van groep 4 en
hoger voor het ontvangen van hun Eerste H. Communie volgend jaar in onze
parochies. U vindt het inschrijfformulier op de website van de parochie of u kunt
ernaar informeren bij pastoor Wilson of kapelaan Alejandro. De eerste
ouderavond wordt ‘gehouden op maandag 28 september om 20.00 uur in de
ontmoetingsruimte van de Heilig Hartkerk. Het is tot die avond mogelijk om
kinderen in te schrijven.
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Nieuw initiatief van paus Franciscus: Gebedsdag voor de schepping:
Een nieuwe dag op de kerkelijke kalender: Wereldsgebedsdag voor de Zorg
voor de Schepping. Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot een dag
waarop speciaal gebeden wordt voor de schepping. Komende dinsdag 1
september wordt deze gebedsdag voor het eerst gehouden. Daarna zal elk
jaar op deze datum een gebedsdag voor de schepping worden gevierd. De
Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereld Gebedsdag, dat
christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de
consequenties van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun
relatie tot de wereld om hen heen. De paus hoopt met zijn oproep om
milieubewuste rentmeesters van de schepping te zijn, niet alleen
Katholieken wereldwijd aan te spreken maar alle mensen van goede wil. Op
de voorpagina van dit parochieblad vindt u de twee gebeden, genomen uit
de recente encycliek ‘Laudatio Si’, die de Paus ons heeft voorgesteld om te
bidden voor de schepping.
Bisdombedevaart Rome tijdens Heilig Jaar:
Rome is de bakermat van de westerse cultuur en het centrum van de
Wereldkerk. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder
Heilig Jaar van Barmhartigheid. In dat kader vindt er volgend jaar november
vanuit Limburg een bedevaart naar Rome plaats.
Van 12 tot en met 17 november gaan bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop
Everard de Jong samen met iedereen die daar interesse in heeft op bedevaart
naar de eeuwige Stad. Op het programma staan bezoeken aan de graven van
Petrus en Paulus, aan de bisschopskerk van de paus en aan de belangrijkste
Mariakerk ter wereld. Al deze basilieken kunnen betreden worden door de
heilige deuren, die speciaal voor dit Heilig Jaar worden geopend.
Daarnaast is er ook volop gelegenheid om de stad te leren kennen, kennis te
maken met het Romeinse verleden of te genieten van de vele gezellige
straatjes en terrasjes die Rome te bieden heeft.
De diocesane bedevaart naar Rome vindt plaats van 12 tot en met 17
november 2016. De reis vindt plaats per vliegtuig. Overnachtingen zijn
geboekt in goede hotels op loopafstand van het Vaticaan. De prijs van deze
bijzondere bedevaart naar Rome bedraagt € 839,- per persoon. Inschrijven
kan vanaf nu. Kijk daarvoor op:
www.bisdom-roermond.nl of www.bedevaarten.com
Ook onze parochie wil zich bij deze bisdombedevaart naar Rome aansluiten
i.p.v de eigen reis naar Rome waar we eerder aan gedacht hadden.
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Gedoopt
H.Hartkerk
Collin Jordan
Emilia Atemnkeny
Jayi van Esch
Mila Driessen
Destiny van Lent
Daisy Gerrits
Dylano Teffer

12-07-2015
12-07-2015
12-07-2015
18-07-2015
26-07-2015
02-08-2015
23-08-2015

Laurentiuskerk
Jaidey Geerlings
Liam Peters
Jana Aelmans

25-07-2015
16-08-2015
29-08-2015
Hartelijk gefeliciteerd

Overleden
H.Hartkerk
Betty Klumpkens- Mertens 30-06-2015
Giel Geraeds
04-07-2015
85 Jr.
H.Laurentiuskerk

84 Jr.

Jan

75 Jr.

Huyskens

30-06-2015

RIP

Mogen zij allen rusten in de vreugde en vrede van de Heer
Heer..
WAT ER TE DOEN ST
AA
T
STAA
AAT
zondag 6 september om 10.00 uur in de Tomaskerk. Lifeteenmis en
aansluitende activiteit voor de tieners en jongeren.
dinsdag 8 september om 19.30 uur in de Heilig Hartkerk. Christoffelgroep.
woensdag 9 september. Bijeenkomst van de priesters van het dekenaat
Roermond.
maandag 14 september om 19.30 uur in het parochiecentrum. Vergadering
van het kerkbestuur.
zondag 20 september 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.
zaterdag 25 juli om 8.00 uur. Fietsbedevaart naar de kapel van OLV van de
Altijddurende Bijstand te Spaanshuisken.
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maandag 28 september om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Heilig
Hartkerk. Ouderavond voor de ouders van de kinderen die zijn aangemeld
voor de Eerste H. Communie in 2016.
vieringen in de maand september op Roncalli:
woensdag 2 september om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 12 september om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 16 september juli om 15.00 uur in de kapel.
zaterdag 26 september om 15.30 uur in de grote zaal.
woensdag 30 september om 15.00 uur in de kapel.
vieringen in de komende drie maanden in Asenray:
zaterdag 29 augustus om 19.15 uur.
zaterdag 26 september om 19.15 uur.
zondag 18 oktober om 10.00 uur. 50ste Jubileum ouderenvereniging Asenray.
zondag 1 november om 10.00 uur. Allerheiligen en zegening van de graven.
zaterdag 28 november om 19.15 uur.

Zang
Datum
5/6 sept
12/13 sept
19/20 sept
26/27 sept

Liturgie
23ste
24ste
25ste
26ste

zondag
zondag
zondag
zondag

Datum
5/6 sept
12/13 sept
19/20 sept
26/27 sept

D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.

B
B
B
B

Liturgie
23ste
24ste
25ste
26ste

Datum
5/6 sept
12/13 sept
19/20 sept
26/27 sept

H. TTomas
omas 10.00 uur

zondag
zondag
zondag
zondag

H. Hart 11.30 uur
D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.

B
B
B
B

Liturgie
23ste
24ste
25ste
26ste

zondag
zondag
zondag
zondag

Lifeteenband
Hetty Gommans
Taizé-ensemble
Volkszang olv MarcDemandt

Kerkkoor
Cool
Biddende vaders
Kerkkoor
H . Laurentius18.00 uur

D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.
D.H.J.
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B
B
B
B

Dames en herenkoor
Gospelsonggroep
Dames en herenkoor
Dames en herenkoor

“Bouw mij op deze plaats een kapelletje”
Zo luidde meer als 300 jaar geleden de geheimzinnige boodschap van MARIA aan
de vrome marskramer. Die op weg was van Weeze naar Geldern. Daar waar nu de
genadekapel staat bleef hij gewoonlijk enkele ogenblikken staan om te bidden. Plots
hoort hij een geheimzinnige stem die zegt “Bouw mij op deze plaats een kapelletje”.
In eerste instantie schonk hij er weinig aandacht aan. Maar de stem bleef de
boodschap verschillende dagen herhalen. Net zo lang tot hij zich tot de pastoor van
Kevelaer wende met de vraag wat hij ermee aan moest. Met toestemming en hulp
van de pastoor begon hij al spoedig aan de bouw van een kleine kapel. Het verhaal
gaat als een lopend vuurtje door de streek. Kevelaer wordt een bedevaartplaats.
Vanaf die tijd gebeuren er verschillende wonderen die aan MARIA toegewijd zijn.
Door deze wonderen groeit de belangstelling voor Kevelaer als bedevaartplaats.
Het eenvoudige kapelletje wordt later vervangen door de tegenwoordige zeshoekige
kapel de zogenaamde genadekapel. Later wordt ook de kaarsenkapel erbij
gebouwd waar de grote kaarsen bewaard worden die de pelgrims meebrengen om
te offeren aan MARIA.
Wie gaat er mee naar KEVELAER met de bus om dit alles te bekijken en in gebed te
beleven, samen met het bedevaartcommité.
Bedevaartcommité Roermond Noord -Oost

ONDERGETEKENDE...........................................................................................
ADRES..............................................................................................................
POSTCODE EN WOONPLAATS...........................................................................
Tel...................................................................................................................
T 2015
WENST DEEL TE NEMEN AAN DE BEDEVAART NAAR KEVELAER OP 3 OK
OKT
MET…….. PERSONEN. DE KOSTEN VAN. € 15.00
15.00, -p. p. worden overgemaakt op
.v
evelaer
rekening NLO2 RABO O144 11.83 51 t.n.v
t.n.v.. bedevaartcommité o.v
o.v.v
.v.. K
Kevelaer
De betaling is vóór 27 september bij u binnen
VE en BET
ALING VÓÓR 27 SEPTEMBER 2015
OPGAVE
BETALING
INLEVEREN VAN DE OPGA
IK(WIJ)STAP(PEN) OP: H.HARTKERK 09.00 – H. TOMASKERK 09.10 –
HARMONIEPAVILJOEN 09.20 (ONDERSTREPEN wat van toepassing is)
HANDTEKENING..
.. ... ... ... ...

Peter vv.. Vlodrop ( 0475.328359)
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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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)046-4818178

B
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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
Een hart dat nooit verandert

Er is een hart dat nooit verandert.
Het is het hart van onze Heer.
Hoe dikwijls wij ook hem bedroeven,
Zijn liefde blijkt ons telkens weer.
Hoe ver wij ook zijn afgeweken,
Hij heeft ons lief en mint ons teer.
Al zijn wij koud en onverschillig,
Zijn liefde wankelt nimmermeer.
Zo brengt hij ons tot schuldbelijden
met diepe droefheid en berouw.
Ons hart wordt telkens weer getroffen
door Zijn onwankelbare trouw.
Er is een hart dat nooit verandert;
Hij is en blijft dezelfde Heer,
Op Wie wij eeuwig kunnen bouwen.
Zijn Naam alleen zij lof en eer!
Volgend P
arochienieuws
Parochienieuws
Het volgende nummer zal verschijnt in oktober 2015.
Uiterste inleverdatum voor kopij is op vrijdag 25 september 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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