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HAARDERGAANK –CORNELIUSOCTAAF.
Dit jaar van 14 tot en met 23 september 2012.
Al sinds 1773 wordt de H. Cornelius in Borgharen vereerd en aangeroepen tegen
onrust, stuipen en ander zenuwlijden. Pelgrims uit de wijde omtrek kwamen te voet
naar Borgharen, de Haardergaank. Ook nu wordt deze traditie nog steeds in stand
gehouden en voorgezet.
Tijdens dit octaaf kennen we in het heiligdom van de H. Cornelius een ruim aanbod
aan vieringen, en gelegenheden tot gebed en bezinning, zoals:
•
Dagelijkse HH. Missen om 19.00 uur; op zondagen om 10.30, de
zogenaamde Pelgrimsmissen.
•

Opening van het octaaf: vrijdag 14 september 2012 om 19.00 uur.

•

De Haardergaank op 18 september 2012 om 10.00 uur, met aansluitend
plechtige H. Mis.

•

Zegenen van de pelgrims en het vereren van de reliek.

•

Kruisweg, lof of gebedsvieringen en zegen om 15.00 uur.

•

Lichtprocessie/bidweg op donderdag 20 september om 20.30 uur.
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•

Ziekenzegening en kinderzegen.

•

Stille aanbidding in de dagkapel.

•

Iedere middag pelgrimstreffen in het parochiezaaltje.

•

Sluiting van het octaaf: zondag 23 september 2012.

Verder is er de Corneliuswinkel met een ruim aanbod aan devotionalia, zoals
medailles, beeldjes, rozenkransen, enz.
De kerk is tijdens het octaaf dagelijks geopend vanaf 12.00 uur; op zondagen vanaf
09.30 uur.
U bent uitgenodigd: oud en jong, ziek en gezond, met de wens dat iedere van ons
door een bezoek als pelgrim aan het heiligdom in Borgharen gesterkt wordt in
geloof, hoop en liefde.
Een uitgebreid programma is toegezonden aan alle parochies in de omgeving van
Maastricht. Ook in het aangrenzende België. Ook is het programma verkrijgbaar in
de kerk van Borgharen en is het afgedrukt in de Maasklok en een aantal
weekbladen.
Verdere informatie: mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse, telefoon 043
-3632967, en op www.parochieborgharen.nl
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.

Gedoopt
Geen Doopsels in augustus 2012.

Overleden
Geen uitvaarten vanuit deze kerk.
H. Mis op eerste dinsdag van de maandom 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor aanvang van de H. Mis.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel.
Zo 2 sept
09.00 u.

Tweeentwintigste zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Miet Jansen en familie (st); Marietje Zwakenberg; Annie en
Bѐr Plaisit –Schjuimer; Hennie Beckers –Bijkerk; Bѐr
Stevens.
Collecte voor het onderhoud van de kerk.
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Di 4 sept
19.00 u.

H. Gregorius de Grote. Paus en kerkleraar.
voor het zielenheil van een familie (st); fam. v/d. Broeck –
Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy; voior de
overledenen van een familie (st).

Vr 7 sept

Eerste vrijdag van de maand..
Ziekencommunie vanaf 09.30 uur

Za 8 sept

Feest van Maria Geboorte.

Zo 9 sept
09.00 u.

Drieentwintigste Zondag door het jaar.
Nationale Ziekendag.
Gezongen H. Mis.
overl. fam. van Aubel (st); Riet Notten; Jrd. Bér Gossieau;
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st)..

Vr 14 sept
19.00 u.

Opening Corneliusoctaaf.
Plechtige Hoogmis in Borgharen.

Zo 16 sept

Feest van de H. Cornelius
Vierentwintigste zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis..
Jrd. Cecilia Nieste –Zinken (st); George Schuimer;

09.00 u.
10.00 u.

Haardergaank gevolg door plechtige Hoogmis in
Borgharen.

Zo 23 sept

Vijfentwintigste zondag door het jaar.
GEEN H. MIS IN DEZE KERK.

10.30 u.

Pontificale Hoogmis in de kerk van de H. Cornelius te
Borgharen met Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van
Roermond.

Zo 30 sept
09.00 u.

Zesentwintigste zondag door het jaar.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Cecilia Niesten –Zinken (st); overl. Familie Sleypen –
Partouns (st).

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van augustus heeft opgebracht € 76,--.
Hartelijk dank!
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Opgeven Misintenties
Misintenties kunnen enkel worden opgegeven tijdens het spreekuur in de sacristie
van de kerk van Limmel, iedere eerste dinsdag na de Avondmis van 19.00 uur. Daarnaast
is dit natuurlijk ook mogelijk op de pastorie of het parochiesecretariaat in Borgharen:
Kerkstraat 8, telefoon 043-3632967. E-mail: erouwhorst@parochieborgharen.nl

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 10 september 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
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 hebben wij in het Kerkblaadje
van augustus 2010 een eerste lijst van de volgens onze gegevens vervallen
graven afgedrukt. Wij verzoeken u hierbij op deze lijst 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. Wij hopen met uw medewerking deze
vervelende situatie te kunnen beëindigen.
Een vervolglijst zal in de loop van dit jaar worden gepubliceerd.
Meerdere belanghebbenden hebben gereageerd. Hiervoor zijn wij hen zeer
erkentelijk. Volgen er geen verdere reacties dan zullen in de loop van dit
jaar een groot aantal graven geruimd worden. Vandaar nogmaals ons
beroep op u om medewerking.
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse
EEN VOORZICHTIGE BLIK IN DE TOEKOMST…………
De levensvatbaarheid van veel Maastrichtse parochies is al geruime tijd
onderwerp van zorg en van studie. Het aantal betrokken parochianen loopt
terug en ook de financiële middelen vertonen een neerwaartse spiraal.
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We moeten ons er dan ook op gaan instellen dat niet alle parochies
zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Het samenvoegen van de
Parochies H. Cornelius (Borgharen), H. Martinus (Limmel); H. Johannes de
Doper (Limmel) en H. Anthonius van Padua (Nazareth) ligt dan ook niet
meer ver in de toekomst.
Pastoor P. Backus.
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