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De Geest van Pinksteren.
De ontwikkelingen maken dat we groeien naar een ander beeld van de Kerk
als wij tot voor enkele jaren gewend waren. Het vertrouwde beeld is in snel
tempo aan het veranderen. Betrokkenheid met en gebondenheid aan de Kerk
en de gemeenschap van de plaats waar we wonen is niet meer
vanzelfsprekend. Wonen en leven worden steeds meer van elkaar
gescheiden.
Als gevolg hiervan komt de leefbaarheid van de plaatselijke, territoriaal
begrensde, gemeenschappen onder druk te staan. Dit verschijnsel herkennen
we in de kerkdorpen, in de kleine kernen en in de wijken van de steden.
Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de samenleving
en op het kerkelijk leven. Het oude vasthouden getuigt niet van realiteitszin.
We dienen er ons op in te stellen dat de plaatselijk Kerk steeds meer
vervangen gaat worden door de regionale Kerk. Wat blijft is de bindende factor
van hetzelfde geloof in de God, die wij vieren in Zijn Zoon onder leiding van de
heilige Geest: en ieder hoorde Hem spreken in zijn eigen taal.
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Voor de voeding van hun geloofsleven en voor de beleving van hun geloof in
dezelfde God, zoeken de mensen, als een soort pelgrims, naar plaatsen en
vieringen, waar zij Gods Geest ervaren en door Hem geraakt worden.
Dit kan zijn in de eigen parochiekerk, maar ook in een kerk in de omgeving,
dichtbij of op grotere afstand. De mensen zoeken de vieringen en de kerken
die bij hen passen.
Dit zal een herschikking van beschikbare kerken en een bezinning op de inzet
van nog beschikbare gewijde bedienaren wenselijk en noodzakelijk maken.
Dit zal leiden tot grotere verbanden met een hoofdkerk (parochiekerk) en een
of meer filiaalkerken, bediend vanuit één pastorie en parochiecentrum met een
pastoraal team en ondersteund door actieve vrijwilligers voor de
onderscheiden taken.
Parochiegrenzen, zoals wij die nu kennen, gaan vervagen, maar de eenheid in
geloof zal blijven, hoewel anders beleefd en dieper doorleefd.
Wat blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof in de God, die wij vieren in
Zijn Zoon onder leiding van de heilige Geest: en ieder hoorde Hem spreken in
zijn eigen taal.
Moge deze Geest van Pinksteren ons bezielen en uitdagen!
P. Backus-pastoor

KERKDIENSTEN H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.
Wo 1 mei
18.45 u

H. Jozef, de arbeider..
H. Mis in de kerk van Borgharen.

Vr. 3 mei

Ziekencommunie.

Zo 5 mei
09.00 u.

Zesde zondag van Pasen.
Gezongen H. Mis
voor alle slachtoffers van de oorlog (st); Jrd. G. van Gerwen;
Adèle en Martin Ramakers –Höher; Jrd. Jean Bertholet en
Cecile Bertholet –Barthelomy (st); Bertie Steijns –Hoffmans;
Pierre Timmermans.

Di

Kruisdag.
fam. vd. Broeck –Mandersmit; fam. Bertholet –Barthélomy;
overl. fam. Sleypen –Partouns (st); zielenheil van een familie
(st); overledenen van een familie (st).

7 mei
19.00 u.
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Do 8 mei
09.00 u.

Hemelvaart van de Heer. Hoogfeest.
H. Mis.

Zo 12 mei
10.30 u.;

Zevende zondag van Pasen.
Gezongen H. Mis, waaronder eerste H. Communie.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Jrd. echtel.
Roosen-Muytjens (st); Netty de Jong –Smeets.

Ma 13 mei

19.00 u. Dekenale Servaasviering in de Servaasbasiliek.

Za 18 mei
18.00 u.

Viering Hoogfeest van Pinksteren.
Gezongen H. Mis.
Thei en Annie Vrinzen –de Vrede en Bert Vrinzen (st).

In verband met de Sacramentsprocessie in Itteren is er in deze kerk
geen H. Mis op zondag 19 mei 2013.
Wo 22 mei.

Bus- en bidtocht naar Kevelaer.

Zo 26 mei
09.00 u.

H. Drie –Eenheid.
Gezongen H. Mis.

Wo 29 mei

Viering H. Vormsel in de kerk van Borgharen om 19.00 u.

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT.
COMMUNICANTJES LIMMEL –NAZARETH 2013.
Dylan van der Laan

Nebostraat 33

6222 CM Maastricht

Charlene Möschen

Bethlehemweg 9

6222 BL Maastricht

Sven Möschen

Bethlehemweg 9

6222 BL Maastricht

Cheyenna van Wissem

Jerichoplein 14

6222 CB Maastricht

De communieviering is op zondag 12 mei 2013 om 10.30 uur.
SACRAMENT VAN HET H. VORMSEL.
Het Sacrament van het Vormsel zal dit jaar toegediend worden op woensdag
29 mei 2013 om 19.00 uur in de kerk van de H. Cornelius te Borgharen.
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Ouderavond voor het Vormsel op woensdag 9 mei 2013 om 20.00 uur in de
Basisschool te Borgharen. Dit is tevens de informatieavond voor de
vormelingen.
MEIMAAND –MARIAMAAND.
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het samen bidden van het Rozenhoedje
op de zondagen en op de eerste dinsdag om 18.30 uur.
COLLECTE GROOT ONDERHOUD.
Deze collecte heeft in april 2013 opgebracht € 70,--. Hartelijk dank.
KEVELAER 2013.
Op 22 mei 2013 gaan we voor de 18e maal naar Kevelaer.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden op het parochiesecretariaat..
Tel. 043 -3632967 of E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Opstapplaatsen:
Kapelaan Lochtmanhuis
Kermisterrein Borgharen

om 7.45u
om 8.00u

Kermisterrein Itteren

om 8.15u

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
www. parochieborgharen.nl
Kosten € 20,-- p.p
Mej. E. Rouwhorst –parochiesecretaresse.

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk dinsdag 14 mei 2013.
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
H. Mis op eerste dinsdag van de maand om 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor de H. Mis.
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