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Huiszegen 2016.

Christus  +  Mansionem +  Benedicat

20   C +  M +  B   16

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   16

Moge deze zegenwens voor u een bron van geluk, vrede en vreugde zijn.
                                

P. Backus -pastoor
Mevr. A. Schoonbroodt –parochiesecretaresse.
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Familieberichten.

Gedoopt in de kerk van de H. Johannes de Doper. 

                                           Enzo Onckels

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.

                                    Idje Slapak Smitsmans.

KERKDIENSTEN  H. Johannes de Doper –Limmel.

Zo  31 jan..   Vierde zondag door het jaar.
09.00 u.      Dialectmis bij het begin van de 
carnaval met mede-

werking van Carnavalsverenigingen en passende muzikale
begeleiding                                                                                

Di 2 febr. Opdracht van de Heer in de tempel (Maria 
Lichtmis)

Wo   3 febr.  H. Blasius, bisschop en martelaar.

vr  5 febr.  Ziekencommunie.

Zo  7 febr.  Vijfde zondag door het jaar.        
09.00 u.     H. Mis.

                    Voor het zielenheil 
van een familie (st); Ria Kocken –Kuypers.

Wo 10 febr.   Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd.
19.00 u      H. Mis met zegenen en opleggen van de as.

                                
Zo  14 febr. Eerste zondag van de Veertigdagentijd.
 09.00 u.       Gezongen H. Mis.
                       Jrd. Pater Amandus Pex ofm (st;  Jrd. Grad Hermans; 1e Jrd.

Annemie Erckens; Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put
                    (st).
                                                                                                                                    
Zo  21 febr.   Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

.H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenkransgebed op zondag een half uur voor  de H. Mis.           

aanvang van de H. Mis.
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09.00 u.        Jrd. Grad Hermans; Jrd. Jean van den Hof (st); Céline
Claessens –Bastiaans; Zeswekendienst Idja Slapak –
Smitsmans; Els Limbourg –Mommers.

Zo  28 febr.   Derde zondag van de Veertigdagentijd.
09.00 u overledenen van een familie (st)..  

Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587
Parochie Antonius van Padua,             SNS nr. NL 84 SNSB 085.80.12.049

Collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze collecte op de eerste zondag van januari heeft opgebracht €  63,-- 
Hartelijk dank!
In de periode 2012 -2014 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 8 mei 2016 om 10.30 uur in de kerk van de 
H. Johannes de Doper te Limmel. De voorbereiding begint na de Carnavals-
vakantie. Opgeven communicantjes op donderdagavond 11 februari 2016 in de 
sacristie van 19.30 tot 20.,00 uur.

Opgeven Misintenties en bereikbaarheid pastoor.
Tijdens het spreekuur op het parochiekantoor (Kerkstraat 6 Borgharen) van 14.00 
-15.00 uur. Men kan dan ook misintenties opgeven. (HH. Missen weekend €  25,--
en op weekdagen €  10,--).
De pastoor is bereikbaar op de pastorie in Borgharen, Kerkstraat 8 telefoon 043-
3632967 E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl 

Zaterdag 31 januari 2016.
11.30 u. Zegenen van het vee in Itteren (H. Brigida).

.
Aktie Kerkbalans van 17 tot en met 31 januari 2016.
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Persbericht
Lourdesviering met ziekenzegening

Op donderdagmiddag 11 februari om 15.00 uur wordt in de
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, 
Maastricht  voor de 8e keer de Lourdesviering met 
ziekenzegening gehouden.
De viering, die door de aanwezigen altijd als bemoedigend 
wordt ervaren, wordt voorafgegaan door een lichtprocessie
door de kerk.
Bij de ingang van de kerk kunnen deelnemers hun 
persoonlijke schriftelijke intenties afgeven. 
Ook dit jaar wordt de viering weer muzikaal opgeluisterd 
door Wendy Kokkelkoren.
Alle belangstellenden zijn welkom.

Na afloop van de viering zijn alle deelnemers welkom in het
Trefcentrum in de Edisonstraat 4 waar zij getrakteerd 
worden op koffie met vlaai.

Mits het weer het toelaat, bestaat er om 18.00 uur de 
gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken 
waar een korte plechtigheid wordt gehouden.

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 25 mei 2016. Verdere informatie volgt.  

Persbericht Franciscaanse Voettochten.
Informatieavond: Op weg naar Vezelay

Op maandagvond 22 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie op de 
Voltastraat 45 in Wittevrouwenveld te Maastricht een informatieavond 
gehouden over een wandeltocht die van 25 t/m 1 mei de deelnemers door 
de Morvan naar Vezelay voert. In 5 wandeldagen wordt de afstand van 
110 km afgelegd. De tocht wordt georganiseerd door de stichting 
Franciscaanse Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is 
Mattie Jeukens ofm. Op die de informatieavond zal hij deze tocht 
presenteren. 
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Verdere informatie vindt u op www.franciscaansevoettochten.nl   
Voor nadere informatie: Pastor Mattie Jeukens ofm 
tel. 043 – 363 43 48 of jmpp.jeukens@gmail.com  
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