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Geen zwervers, maar pelgrims ………..

Het ritme van alledag wordt voor velen onder ons onderbroken door een 
periode van anders met de tijd, met onze plichten, met onze medemensen 
bezig zijn. We zoeken vaak verre streken en plaatsen, we zoeken rust. Juist 
in deze rust ervaren wij de behoefte aan een innerlijke ruimte. We ervaren 
dat er een leegte in ons is; een leegte die ons onrustig maakt. De mens 
gaat vluchtgedrag vertonen. De innerlijke rust is verdwenen. De confrontatie 
met onszelf brengt ons tot het besef dat we verlossing nodig hebben.

Het is niet de bedoeling om de mens een zondebesef aan te praten, maar 
om de mens te laten delen in Gods liefde en Gods barmhartigheid.
We willen geen relieken afstoffen. We willen dat de mens weer ervan 
doordrongen wordt dat God er is om hen bij te staan en tot gelukkige 
mensen te maken. 
God is liefde en deze liefde is ons nabij in Jezus Christus, die door de Kerk 
bemiddeld wordt in de sacramenten. God zoekt ons, niet opdringerig, maar 
liefdevol aankloppend en uitnodigend. We kunnen Hem ontmoeten in Zijn 
Woord, in het gebed, in onze medemensen, in het samen vieren als 
gemeenschap met Jezus Christus in ons midden.
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Met deze gedachten nodig ik u uit om de weg naar de Kerk en de beleving 
van uw geloof opnieuw te activeren. In de kerk bent u altijd welkom.
Graag wensen wij u een rustgevende en heilzame vakantie!
 

P. Backus -pastoor
Gedoopt

• Dean Geelen

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doperkerk –Limmel.

In deze maand wordt GEEN Ziekencommunie gebracht.  

vr. 3 aug. GEEN Ziekencommunie.

Zo 5 aug Achttiende zondag door het jaar. 
09.00 u. Gezongen H. Mis.

Albèr Stevens; Marietje Zwakenberg;  Johannes Thomas en 
Elisabeth Rox (st); Martin Ramakers, Adèle Ramakers –
Höher en Pol Beckers.

di 7 aug H. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren.
voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
fam. v/d. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthelomy; 
Anna Houben (st); voor het zielenheil van een familie (st); 
overledenen van een familie (st).

Zo 12 aug Viering van Hoogfeest van Maria Ten Hemel Opneming.
Negentiende zondag door het jaar. 
H. Johanna Francisca de Chantal.

09.00 u. Gezongen H. Mis.
Tot dankzegging (J); Pieter en Lucie van Lotringen –van der 
Put (st); familie Wijckmans –Derksen (st); Jes Thimister (st); 
Jef en Annie von Berg –Ramakers, Theo Ramakers; ouders 
Boetsen –Schijf en kind.

Wo 15 aug. Maria Tenhemelopneming. Hoogfeest.
19.00 u H. Mis in de kerk van Borgharen.

H. Mis op eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed een half uur voor aanvang van de HH. Missen.
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Zo 19 aug Twintigste zondag door het jaar.
09.00 u. Gezongen H. Mis. 

Tot dankzegging (J);  Jrd. overl.fam. van Proumeren  –
Augustus en van Aubel –Augustus (st); Annie en Jef von 
Berg –Ramakers en Thea von Berg; Jean Theunissen.

Zo 26 aug Eenëntwintigste zondag door het jaar. 
Deurcollecte voor de MIVA.

09.00 u. Gezongen H. Mis. 
Agnes Courtens –Luijten; Zr. Ignatio Hameleers (st).

VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.

BEGRAAFPLAATS LIMMEL.
Zoals u al vele jaren bekend is, is de administratie van deze begraafplaats niet 
afdoende bijgehouden. Wij hebben dan ook moeten constateren, aan de hand van 
de ons bekende gegevens, dat van veel graven de rechten voor het gebruik van de 
graven niet meer betaald zijn. Teneinde deze ongewenst achterstand te kunnen 
wegwerken doen wij een beroep op uw medewerking. Om u hierbij van dienst te zijn 
liggen binnenkort  lijsten van de volgens onze gegevens vervallen graven van de 
vakken A, B en C ter inzage in de sacristie van de kerk van Limmel. Wij verzoeken u 
hierbij deze lijsten in te zien en te reageren door aan te geven of u het betreffende 
graf wilt verlengen, of dat u over wilt gaan tot het (laten) ruimen van genoemd graf. 
Ook kunt u natuurlijk aangeven dat onze gegevens onjuist zijn. 
Nogmaals voor alle duidelijkheid; onze gegevens zijn niet keihard, maar berusten 
grotendeels op mondelinge overlevering. Onze excuses hiervoor.
Wij hopen met uw medewerking deze vervelende situatie te kunnen beëindigen.

CORNELIUSOCTAAF 2012 HAARDERGAANK.
15 tot en met 23 september 2012.

Korte samenvatting van het programma.
      .
� Vrijdag 14 september 2012.                                                                    

19.00 uur Plechtige openingsviering                                                           
� Zondag 16 september 2012 .  

Viering van de 1759 e sterfdag van de H. Cornelius
10.00 uur Haardergaank met aansluitend hoogmis.                                   
Verdere vieringen om 15.00 en 18.00 uur.

• Donderdag 20 september 2012.
20.30 uur Lichtprocessie en stille bidweg . 

� Zondag 23 september 2012. 
Plechtige sluitingviering  om 10.30 uur. Middagviering om 15.00 uur.

� Dagelijks zijn er vieringen om 15.00 en 19.00 uur; op de zaterdagen om 
15.00 en 19.00 uur.
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� Dagelijks op het volle uur, vanaf 12.00 uur zegen op voorspraak van de H. 
Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek.

STILTECENTRUM EN DAGKAPEL BORGHAREN.

Al enkele jaren hebben wij in de kerk van de H. Cornelius te Borgharen een dagkapel in 
gebruik voor vieringen op weekdagen en voor kleine groepen.

We hebben kunnen constateren dat de kerk, tevens heiligdom van de H. Cornelius, 
regelmatig bezocht wordt door pelgrims en andere bezoekers.

Om deze tegemoet te komen en een plaats van rust en bezinning te bieden is vanaf 15 
augustus  de dagkapel tevens stiltecentrum dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Als pelgrim bent u hier van harte welkom voor stilte en gebed.

Ook verwelkomen wij graag pelgrimsgroepen voor een H. Mis of een andere viering in 
deze kapel of in de kerk.

U bent welkom om een beetje troost en vrede bij de H. Cornelius te zoeken.

Inlichtingen op het parochiesecretariaat: tel. 043 -3632967 
of Email: secreariaat@parochieborgharen.nl  
Zie ook: www.parochieborgharen.nl

Vieringen Eerste H. Communie 2013.
• Borgharen           zondag                  5 mei 2 013 
• Itteren                  donderdag            9 mei  2013
• Limmel                zondag                 12 mei  2013

Viering van het H. Vormsel in 2013.
• In de kerk van Borgharen voor de vormelingen van Borgharen, Itteren, Limmel 

en Nazareth op woensdag (datum volgt)
Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.

Uiterlijk dinsdag 7 augustus 2012. 

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, SNS Regiobank nr. 98.29.12.587
Parochie Johannes de Doper, SNS nr 85.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr. 85.80.12.049
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