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Huiszegen 2014.
Christus + Mansionem + Benedicat
20 C + M + B 14
Christus + Zegene + Dit + Huis
Heer onze God, aan U behoren de tijd en eeuwigheid. Gij zijt de
oorsprong van al wat geschapen is. Wij wijden U dit jaar toe. Moge het
een jaar van genade zijn. Wees steeds bij ons. Zegen ons leven en onze
woning. Geef ons onderlinge liefde en laat ons eens thuis komen bij U in
de hemel, maar niet te vroeg a.u.b.
Dat vragen wij U door Christus onze heer.

"Christus + Mansionem + Benedicat"
20 C + M + B 14
Moge deze zegenwens voor u een bron van geluk, vrede en vreugde zijn.
Pastoor P. Backus.
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Familieberichten.
Gedoopt in de kerk van de H. Johannes de Doper.
Quincy van Linda..
Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.
Geen overledenen in januari 2014.
KERKDIENSTEN H. Johannes de Doper –Limmel.
H. Mis op 1e dinsdag om 19.00 uur.
H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag en dinsdag een half uur voor de H. Mis.

Zo 2 febr. Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)
09.00 u.
Gezongen H. Mis.
Anna Speetjens; Jrd. echtpaar Gorissen –Meese (st).
Na de H. Mis Blasiuszegen.
Di 4 febr.
19.00 u. fam. vd. Broeck –Mandersmit en fam. Bertholet –Barthelomy;
Anna Houben (st); voor het zielenheil van een familie (st); voor
de overledenen van een familie (st).
vr 7 febr. Ziekencommunie.
Zo 9 febr. Vijfde zondag door het jaar. Leesmis.
09.00 u.
Jrd. Marietje Zwakenberg; Mia Gossieau –Janssen; Bertha
van den Akker –Zwakenberg; Truus Hoofs –Beks; Pieter en
Lucie van Lotringen –van der Put (st).
Zo 16 febr. Zesde zondag door het jaar.
09.00 u.
Gezongen H. Mis.
Jrd. Pater Amandus Pex ofm (st); Boy Berghof, Adèle en
Martin Ramakers –Höher; Eugene Stevens; Jrd. Jean van
den Hof (st).
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Zo 23 febr. Zevende zondag door het jaar.
09.00 u.
Dialectmis bij het begin van de carnaval met medewerking van Carnavalsverenigingen en passende muzikale
begeleiding
Dora Prevaes –Beckers; Pierre Timmermans.

BANKREKENINGEN.
Parochie Johannes de Doper,
Parochie Johannes de Doper,
Parochie Antonius van Padua,
Kerkdiensten.

Regiobank 98.29.12.587
SNS 85.89.38.871
SNS 85.80.12.049

e

1 Dinsdag van de maand om 19.00 uur
Op Zondagen om 9.00 uur
Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van januari heeft opgebracht € 110,-Hartelijk dank!
In de periode 2012 -2013 is de verlichting in de kerk en de bijbehorende installatie
bij de tijd gebracht. Ook de verouderde en versleten armaturen zijn vervangen.
Verder is de buitenverlichting aangepast. Nu is de volgende fase van deze
installatie aan de beurt, namelijk de schakel- en beveiligingskast in de sacristie.
Eerste H. Communie.
Deze zal gevierd worden op zondag 1 juni 2014 om 10.30 uur in de kerk van de
H. Johannes de Doper te Limmel. De voorbereiding begint na de Carnavalsvakantie. Opgeven communicantjes op dinsdagavond 4 februari 2014 na de H.
Mis in de sacristie en op dinsdag 11 februari 2014 van 19.30 tot 20.,00 uur.
Opgeven Misintenties
e
Pastoor Backus houdt elke 1 dinsdag van de maand na afloop van de heilige Mis
gedurende een halfuur spreekuur in de sacristie van de kerk van Limmel. Men kan
dan ook misintenties opgeven.
Daarnaast is hij natuurlijk ook bereikbaar op de pastorie in Borgharen, Kerkstraat 8
telefoon 043-3632967 (weekend € 25,-- en op weekdagen € 10,--).
E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
Zaterdag 1 februari 2014.
11.30 u. Zegenen van het vee in Itteren (H. Brigida).
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Persbericht LOURDESVIERING 11 februari 2014
Op dinsdag 11 februari is weer de bekende Lourdesviering met
ziekenzegening. In 2008 hebben wij op 11 februari de eerste
Lourdesviering gehad, omdat het toen precies 150 jaar geleden was dat
Maria voor de eerste keer op 11 februari 1858 aan Bernadette verscheen.
Zoals gezegd verscheen zij de tweede keer op 14 februari. Dit jaar 2014
zal het dus de zevende keer zijn dat we deze Lourdesviering houden, die
echt als een bemoediging ervaren wordt voor de zieken en alle andere
mensen. Iedereen is dan ook van harte welkom.
Tijdens deze viering, die om 15.00 uur met een mis in de Onze Lieve
Vrouw van Lourdeskerk aan de President Rooseveltlaan 211
(Wittevrouwenveld) begint met een lichtprocessie, kan iedereen die dat
wenst de ziekenzegening ontvangen. Predikant Eugene Dassen,
medebroeders franciscanen en priesters uit de stad en de omgeving
hebben hun medewerking aan de viering toegezegd. Ondanks de
werkzaamheden aan de tunnel is de kerk goed bereikbaar en is er op het
Voltaplein en naast het Trefcentrum Edisonstraat 4 voldoende (helaas
betaalde) parkeergelegenheid.
Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers aan de viering schriftelijke
intenties afgeven, die tijdens de mis bij het beeld van Maria van Lourdes
gelegd worden. De intenties worden niet openbaar gemaakt.
Bijzonder aan deze viering is ook dit jaar weer de medewerking van de
bekende Maastrichtse zangeres Beppie Kraft. In een film over haar heeft
ze beloofd ons te blijven helpen zo lang als het maar kan.
Lourdesbrancardiers en vrijwilligers dragen zorg voor de begeleiding naar
het altaar voor de ziekenzegening. Er zijn verpleegkundigen aanwezig.
Na de plechtigheid staat in het Trefcentrum Edi aan de Edisonstraat 4 in
het Wittevrouwenveld voor alle deelnemers aan de mis een ‘tas’ koffie en
een stukje vlaai gereed. Tevens is er gelegenheid om de Lourdesgrot in
Sint Pieter te bezoeken. Om 18.00 uur wordt hier een korte plechtigheid
gehouden, als het weer het toelaat.
Namens het kerkbestuur,

Mattie Jeukens ofm, pastoor.

BUS- EN BIDTOCHT NAAR KEVELAER.
Zoals al vele jaren gebruikelijk is er ook dit jaar weer de bekende tocht
naar Kevelaer, de grootste Mariabedevaartplaats ten Noorden van de
Alpen met jaarlijks ruim 600.000 pelgrims.
Datum: woensdag 15 mei 2014. Verdere informatie volgt.
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