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PATROONSFEESTEN IN LIMMEL EN NAZARETH
13 juni is de feestdag van de Heilige Antonius van Padua. We zullen dit feest vieren
in de gemeenschap van Nazareth op zaterdag 11 juni 2016 met een feestelijke
gezongen H. Mis om 10.30 uur in het Wijkcentrum van Nazareth. Voorafgaand aan
deze H. Mis komen we om 10.15 uur samen bij de Antoniuskapel op het plein
van de voormalige parochiekerk. Hier bidden we het Antoniusgebed en zingen we
het Antoniuslied. Vervolgens trekken we naar het wijkcentrum voor de H. Mis.
Na de H. Mis wordt u een kop koffie aangeboden.
Zondag 26 juni herdenken we de H. Johannes de Doper. Die dag beginnen we om
10.30 uur met een gezongen H. Mis met aansluitend een korte rondgang en de
zegen met het Allerheiligste. Opluistering door Zangkoor en Fanfare.
Na afloop is er koffie met vlaai.
Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk deze beide gedenkdagen voor onze
gemeenschap te behouden. Het is tevens een eerbetoon aan de velen die jarenlang
zich hebben ingezet voor het leven van deze beide wijken.

H. Mis op zondag om 9.00 uur.
Rozenhoedje een half uur voor de H. Mis op zondag.
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FAMILIEBERICHTEN
Geen doopsels in deze kerk.
Geen huwelijken in deze kerk.
Geen uitvaarten vanuit deze kerk.

Viering van Sacramentsdag in de kerk van de H. Cornelius te
Boegharen op zondag 29 mei 2016 met een plechtige viering om
09.30 uur en aansluitend processie.
KERKDIENSTEN H. JOHANNES DE DOPER –LIMMEL.
De Ziekencommunie wordt gebracht op vrijdag 3 juni 2016.
Vrij 3 juni
19.00 u.

Eerste vrijdag van de maand –ziekencommunie.
H. Mis in de kerk van Itteren.

Zo 5 juni
09.00 u.

Tiende zondag door het jaar.
Leesmis
Jrd. Netta Mandersmit –Fors (st); Ria Kocken –Kuijpers;
Jacobus Dolmans; Pie Roymans.

Za 11 juni
10.15 u.
10.30 u.

Viering van het feest van de H. Antonius van Padua.
Bidweg van de Antoniuskapel naar het Wijkcentrum
Gezongen H. Mis in het Wijkcentrum van Nazareth.
Pieter en Lucie van Lotringen –van der Put (st); Jrd. René
Oosterbosch en overl. Fam. Theinissen; Pieter en Luci van
Lotringen –van der Put (st).

Zo 12 juni

elfde zondag door het jaar.
GEEN H. Mis in de kerk van Limmel. (zie 11 juni 2016).

Zo 19 juni
09.00 u.

twaalfde zondag door het jaar.
Leesmis.
Voor het zielenheil van een familie (st).

Zo 26 juni
10.30 u

Viering van het feest van de H.Johannes de Doper.
Feestelijke H. Mis in de kerk met Zangkoor en Fanfare,
gevolgd door een korte rondgang met het Allerheiligste
en zegen. Aansluitend koffie en vlaai.
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Idje Slapak –Smitsmans; voor de overledenen van
fam.Marres en bijzonder voor Lucienne Slapak –Marres;
Voor de overledenen van een familie (st).

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje.
Uiterlijk maandag 6 juni 2016.
MEDEDELINGEN.
Patroonheiligen.
In de maand juni herinneren we ons in de “samenwerkende” parochies van Limmel
en Nazareth de feestdagen van hun patroonheiligen.
Op 13 juni het feest van de H. Antonius van Padua en op 24 juni het feest van de
Geboorte van de H. Johannes de Doper.
Zie ook het inleidend artikel van dit Kerkblaadje op pagina 1.
Opbrengst collecte groot onderhoud van de kerk.
Deze heeft in mei 2016 opgebracht € 54,--.
Opbrengst collecte Roepingenzondag.
De opbrengst in de kerk van Limmel bedroeg € 31,--.
Opbrengst Vastenaktie.
Voor de Vastenaktie is bij elkaar gebracht € 70,--.
Sacramentsoctaaf Meerssen.
Dit octaaf in Meerssen kent een eeuwenoude traditie en gaat terug op een
Bloedwonder. Dit jaar wordt het gevierd van 25 mei tot en met 2 juni 2016.

Laten we wakker worden!!! Het is vijf voor twaalf.
De overheid gaat steeds meer denken in stadsdelen en het loslaten van de
kleine kernen. Veel van het eigene en samenhang gaat hierdoor verloren.
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. Scholen worden samengevoegd, winkels verdwijnen, verenigingen
houden op te bestaan of gaan samenwerken.
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. 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.
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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
diverse taken.
Parochiegrenzen, zoals wij die nu kennen, gaan vervagen, maar de eenheid
in geloof zal blijven, hoewel anders beleefd en dieper doorleefd. Toch blijven
wij er naar streven het vertrouwde te behouden.
Wat altijd blijft is de bindende factor van hetzelfde geloof.
Concreet betekent dat voor ons dat de parochiefederaties van Borgharen en
Itteren en van Limmel en Nazareth (?) samengevoegd worden en samen als
één parochiefederatie verder gaan met als parochiekerk de kerk van de H.
Cornelius te Borgharen en vooralsnog als hulpkerken de kerken van Itteren
en Limmel.
Het is onze taak om dit samen mee mogelijk te maken; alleen samen kunnen we
overleven en een herkenbare geloofsgemeenschap zijn.
Het gaat om het behoud van historische verworvenheden, waarvoor de
voorgaande generaties en de ouderen onder ons gevochten en zich ingezet
hebben. Dit moet ons toch iets waard zijn

Bankrekeningen.
Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL 91 RBRB 098.29.12.587
Parochie Johannes de Doper, SNS nr
NL 47 SNSB 085.89.38.871
Parochie Antonius van Padua, SNS nr.
NL 84 SNSB 085.80.12.049
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