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Dit parochieblad is bedoeld voor een periode van 6 weken.
De volgende aflevering verschijnt 4 september 2010.
Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
(Toon Hermans)
En ik weet haast niets van hoe Hij sprak en keek
‘k Zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte
‘k Zou willen weten hoe Hij door Zijn haren streek
‘k Zou willen weten hoe Hij appels at of noten
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond
hoe Hij Zijn baard geknipt heeft en Zijn neus gesnoten
iets van Zijn oogopslag, Zijn tanden en Zijn mond
en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of Hij wel ’s met de deuren heeft gesmeten
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van Zijn kleed en Zijn sandalen

ik zoek gewoon de Man van Nazareth.
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HOE GA IK MET GOD OM??
AFDINGEN OF ONDERHANDELEN
Afdingen was vroeger normaal, iets van de verkoopprijs afdoen.
Op de markt vond ik het altijd prachtig als je de kooplieden zag die
hun producten bij wijze van spreken voor niets wegdeden. En daar
stonden ze met hun koopwaar in de hand: … en ik doe er dit bij, en
nog eentje erbij… eenmaal andermaal verkocht!.. Menige koper
zag je op de markt gelukkig weggaan. Menige vader en moeder
koopt nu nog voor het gezin in: en ze zijn trots als ze een koopje
hebben kunnen regelen. In de reclamefolders lees je iedere week
weer wat we allemaal zo goedkoop kunnen krijgen. Direct na de oorlog zag je menige
ouder op die manier onderhandelen. Ze deden het om een groot gezin na de oorlog
draaiend te houden. Liefde gaf hen de moed en de courage om zo af te pingelen. Nu
hebben ouders andere mogelijkheden maar iedereen is er wel op uit om een koopje te
doen. En meestal doen ze dit ook uit liefde voor hun gezin. Hoe was dat in het Oude
Verbond; daarmee bedoelen we de periode vóór Jezus, in de tijd van Abraham en zijn
opvolgers, zo’n 1200 jaar voor Christus. We zullen er een van deze dagen in de kerk
erover lezen. We vinden het in het boek Schepping hoofdstuk 18. Het gaat erom dat
Abraham en zijn neef Lot op weg zijn naar het land dat hun is toegewezen. Maar Lot
komt in de grootste moeilijkheden met de plaatselijke bewoners van Sodom en
Gomorra en op het hoogtepunt van de dreiging komt Abraham hem te hulp. Abraham
bidt dan tot God de Heer. En dan volgt er een hele dialoog tussen God en Abraham.
Een soort overleg of conferentie.
TOPCONFERENTIE
God is tot het uiterste getergd door het kwaad van de mensen. Sodom is het toppunt.
Het egoïsme en de spilzucht van de inwoners zal tot ondergang leiden. Abraham heeft
er lucht van gekregen. Hij gaat onderhandelen met God. Hij doet het geslepen en
deskundig; ‘als een echte Jood’ zegt ons spreekwoord letterlijk. Abraham pleit voor
anderen, zijn vijand Sodom; niet voor zichzelf. Hij doet het uit liefde. Hij heeft succes.
‘Als er nu eens 50 rechtvaardigen zijn in de stad... het is toch niks voor Jou, God, om
die te laten omkomen.’ ‘Dat is waar,’ zegt God. ‘Als er 50 rechtvaardigen zijn, spaar
Ik de stad.’ Schitterend. Nu is Abraham ver genoeg. Hij pakt het pleidooi van de
andere kant aan. ‘Oké, bij 50 gaat de ramp niet door, maar als er nu eens vijf
mankeren, dan ga je toch niet de stad vernietigen?!’ God kan niet terug. Oké, op vijf
rechtvaardigen te weinig zal Hij niet kijken. Nu ligt de weg vrij naar 35 en 30.
Abraham dingt af. ‘Als er nu tien rechtvaardigen in Sodom (of Sittard, Binnenstad
etc..) wonen, zult U dan deze gemeenschap sparen?’ ‘Oké,’ zegt God. Hier eindigt het
verhaal. God spaart een stad of gemeenschap waar tien rechtvaardigen zijn. Het laat
ons een beetje onbevredigd achter. Abraham had beet. Waarom dingt hij niet af tot
één? Waarom nemen we genoegen met een bepaald percentage?
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QUORUM

OF HET JOODS WETTELIJK VEREISTE AANTAL

Dat komt door de Joodse traditie. De Joden hanteerden een minimum-eis, wellicht afkomstig uit dit Bijbelverhaal van Sodom en Gomorra. Om de sabbatdienst te laten doorgaan, moesten er minstens tien gelovigen aanwezig zijn. Met minder kerkgangers ging
de viering niet door. Zolang er in het zondige Sodom gebeden werd, zou God
barmhartig zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben heel wat Joden hun
Limburgse gebedshuis of synagoge moeten sluiten omdat men het aantal van 10 niet
haalde… Elke week waren er opnieuw families opgepakt. Elke sabbat werden de
aanwezigen angstvallig geteld en werd er getreurd over wie er deze week waren
gearresteerd. Ook hier in Sittard. Tot het er geen tien meer waren, dan ging de synagoge
dicht. De Joodse schrijver Kushner vertelde ook hoe elke keer geteld werd of de joodse
synagoge de tien haalde of niet. Tien moeten er aanwezig zijn.
EN JEZUS? BIJ HEM TELT HET GETAL VAN BARMHARTIGHEID

Interessant is het dan om eens te lezen hoe Jezus totaal anders denkt over tellingen. We
lezen de volgende woorden van Jezus bij de evangelist Matteüs 18, 19: ‘Ook verzeker
Ik jullie: als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde, om het even wat,
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel. Want waar er twee of drie in
mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’
ENKELEN ZIJN AL GENOEG

Hoe weinig mensen er ook nodig zijn om Gods barmhartigheid op te roepen, helemaal
alleen redden we het niet! Een paar mensen kunnen een feest of voetbalwedstrijd verzieken. Een paar mensen zijn genoeg om het feest en de wereld te redden. Doet U mee aan
dit feest van de wereld? Laten we Hem en elkaar iedere week ontmoeten in Zijn Huis.
HOE GA IK MET GOD OM??
Niet naar anderen wijzen, kijk allereerst naar jezelf.
Fijne dagen toegewenst van vakantie en rust!

Deken W. van Rens

********************************************************************

BUITENGEWONE BEDIENAREN VAN DE EUCHARISTIE
De heren H. Hustinx, L. Lenaerts, A. Lommen, J. Pfennings en B. Scholte
zijn op donderdag 3 juni, Sacramentsdag, tijdens een plechtige Mis in de Roermondse
kathedraal aangesteld als ‘Buitengewone bedienaren van de Communie’ voor onze parochies. Zo hebben zij voor enkele jaren een officiële benoeming door de vicaris-generaal
en een aanstelling van de bisschop om tijdens eucharistievieringen mee te helpen de H.
Communie uit te reiken. Gefeliciteerd, heren, en dank voor uw inzet in onze parochies!

GEBEDSINTENTIES
De pauselijk aanbevolen gebedsintentie voor augustus luidt: ‘Wij bidden dat de werklozen, de daklozen en allen die in grote nood verkeren, begrip en erkenning mogen ondervinden en op concrete wijze hulp mogen verkrijgen om hun problemen op te lossen.’
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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SINT ROSA 2010 :
“Ik zoek gewoon de Man uit Nazareth..”
Zoals ieder jaar staat de augustusmaand weer in het teken van
onze stadspatronesse Sint Rosa. Met het culturele Sint Rosa-festival, de Rosa-kermis,
de zomerse openlucht-Missen bij de kapel op de Kollenberg, en natuurlijk de
Plechtige Hoogmis en de traditionele Processie op de laatste zondag van augustus.
Het thema van Sint Rosa 2010 is in dit speciale Toon Hermansjaar ontleend aan een
gedicht van onze Sittardse kunstenaar - ‘Ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn
gedachten’, dat u kunt lezen op de voorpagina.
Met groot vertrouwen mogen wij ons ook dit jaar weer in grote getalen wenden tot
onze stadspatrones om op haar voorspraak Gods zegen te vragen over onze stad, en
vrijwaring van ziekten en rampspoed. We bidden op haar voorspraak dat het voor
eenieder die in Sittard leeft, woont en werkt goede tijden mogen zijn.
Net als afgelopen jaar worden de heilige Missen bij de kapel op de dinsdagavonden en
op Rosa-maandag en -dinsdag opgedragen door verschillende priesters van ons
dekenaat. Op Rosazondag, 29 augustus, zal hulpbisschop Everard de Jong
hoofdcelebrant zijn in de Plechtige Sint Rosamis. Het overzicht van de vieringen vindt
u op de achterzijde van dit parochieblad!

DE ST.-ROSAPROCESSIE
Op St.-Rosazondag 29 augustus trekken we traditiegetrouw, aansluitend aan de
Plechtige Mis van 9.30 uur in de Michielskerk, in processie naar de St.-Rosakapel op
de Kollenberg. Denk eraan dat u in de Processie vóór het Allerheiligste aansluit; het
Allerheiligste is het laatst; de vlaggen van de Scouting sluiten de stoet af.
Opstelling processie: om 10.15 uur op de Markt en in de Putstraat.
Vertrek: om 10.30 uur, na afloop van de H.Mis van 9.30 uur in de St.-Michielskerk.
Processievolgorde:
1
2
3
4
5
6
7

Sjtadssjötterie St.Rosa
Acolieten met kruis
Mannenkoor Si-tard
Harmonie St.-Joseph
Kerkenwachtgilde
Scoutinggroep St.-Joseph
Dames
8 Fanfare St. Jan

9 Heren
10 St.-Rosasociëteit
11 Acolietencollege met

14
15

relikwie St. Rosa

16
17

12 Beeld OLV Behoudenis

der kranken
13 Eerwaarde zusters

18
19

Philharmonie
Kerkbestuur, B&W
en gemeenteraad
Misdienaars
Acolietencollege
St.-Michael en St.-Rosa
HH Geestelijken
Allerheiligste

Attentie: In verband met de St.-Rosafeesten moeten misintenties en kopij
voor het vólgend parochieblad (4 sept -16 okt) bij de administratie zijn aangeleverd
op uiterlijk donderdag 26 augustus !
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SINT ROSA SOCIËTEIT
Doel van de Stichting Sint Rosa Sociëteit is het bevorderen van deelname aan de
jaarlijkse Sint-Rosaprocessie door Oud-Sittardenaren, en het ontmoeten van Sittardenaren en Oud-Sittardenaren na afloop van de processie. Op zondag 29 augustus bent
u na afloop van de processie dan ook weer van harte welkom bij de bijeenkomst in het
Museum Het Domein, Kapittelstraat 6. Er wordt een kleine bijdrage van € 5,00 p.p
gevraagd, die u kunt overmaken op rekening 47.09.72.858 t.n.v. Stg. Sint Rosa
Sociëteit te Sittard. Het bestuur hoopt u weer in groten getale te mogen begroeten!

HEILIGE ROSA VAN LIMA
De heilige Rosa, dochter van Gaspar Flores en Maria Olivia, wordt
op 20 april 1586 geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima. Haar
doopnaam is Isabelle. Rosa is een prachtige baby en wordt een zeer
mooi meisje. Maar zijzelf is niet geïnteresseerd in schoonheid en
besluit al heel jong haar leven aan Jezus te geven. Rosa is een
toonbeeld van rust, gehoorzaamheid en vroomheid. Als ze 20 jaar is,
treedt ze toe tot de Derde Orde van Sint Dominicus. In het tuinhuisje
van haar ouders leeft zij een leven van boete en versterving, armoede en gebed.
Catharina van Siena is haar grote voorbeeld. Rosa lijdt aan eenzaamheid, en ook aan
allerhande fysieke ziekten en kwalen, die ze opdraagt als boetedoening voor de
zonden in de hele wereld, en ter bekering van de Indianen. Zij sterft in haar
geboorteplaats op 24 augustus 1617, 31 jaar oud.
Na haar dood gebeuren er volgens de overlevering vele wonderen.
Op 12 februari 1668 wordt Rosa door Paus Clemens IX zalig verklaard. Zij is
daarmee de eerste officiële Zalige uit Latijns-Amerika. Later dat jaar zouden de
Dominicanen in Sittard de nieuwe kerk, de St.-Michiel, in gebruik nemen. Zij laten
deze gebeurtenis samenvallen met de eerste feestdag van de nieuwe zalige uit hun
kloosterorde, en vieren dit dubbele feest op 9 september 1668. Als in 1669 de stad
geteisterd wordt door een besmettelijke ziekte, wendt op advies van de paters
Dominicanen heel Sittard zich vol vertrouwen tot de zalige Rosa om uitkomst.
Op 12 april 1671 volgt de heiligverklaring van Sint Rosa. Datzelfde jaar breekt er in
Sittard een pestepidemie uit die vele slachtoffers eist. Angstig wenden de inwoners
zich andermaal tot Sint Rosa. Stadsbestuurders en bevolking roepen haar officieel uit
tot beschermheilige van Sittard. In de Sint Michielskerk wordt vóór haar beeltenis geplaatst in een wolk van brandende kaarsen- de plechtige gelofte afgelegd dat haar
jaarlijkse feestdag ten eeuwigen dage luisterrijk gevierd zal worden met
een ommegang ter harer ere. Uit dankbaarheid bouwt men op de top van
de Kollenberg een devotiekapel, die in 1675 gereed komt. Sindsdien
trekt ieder jaar op Sint Rosazondag een lange stoet gelovigen de
Kollenberg op, om volgens de in 1671 gedane belofte de stadspatronesse
te huldigen en dank te zeggen voor de verleende hulp in bange tijden.
Heilige Rosa, bid voor ons!
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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WAT VALT ER TE DOEN:
SCHOLA IN KLOOSTER WITTEM

wo. 4 augustus

Op 5 woensdagavonden in juli-augustus wordt in de Kloosterkerk van Klooster Wittem
een orgelconcert georganiseerd. De orgeluitvoeringen, met steeds werken van J.S. Bach
en Jan Zwart, worden elke keer begeleid door een gast of gastgroep. Op woensdag 4
augustus verleent onze Schola Gregoriana Sittardiensis haar muzikale medewerking!
Aanvang:
20.00 uur (duur: ongeveer één uur)
Kosten:
vrije bijdrage
Op de dinsdagavonden in juli en augustus organiseert Klooster Wittem voor toeristen en
andere belangstellenden een VakantieVesperViering, op de donderdagen een 4Kerkenpad en op de zondagmiddagen speciale zomeractiviteiten.
Meer info:
 043-4501741 of www.kloosterwittem.nl.

ORGELCONCERTEN ROERMOND
De Orgelkring Roermond organiseert een indrukwekkend programma aan orgelconcerten
op het bijzondere en onlangs gerestaureerde orgel in de Roermondse Caroluskapel aan
de Swalmerstraat. Alle concerten beginnen om 20.00 uur en de entree is € 6,--.
di. 27 juli:
Gustav Leonhardt (organist van de Nieuwe Kerk in Amsterdam)
met werken van Aguilera de Heredia, Correa de Arauxo, Bruna, Van den
Kerckhoven, Böhm, Couperin, Muffat, Martin y Coll en Pachelbel.

di. 10 augustus: Daria Burlak (24-jarige Russische organiste)
met werken van De Grigny, Bruhns, Bach, Couperin en Tunder.

di. 24 augustus: Luca Scandali (organist en conservatoriumdocent in Perugia)
met werken van Muffat, Scarlatti, Bach, Daquin en Mozart.

Meer info:

www.orgelkringroermond.nl

BEDEVAART SITTARD-KEVELAER

ma. 13 september

Zoals elk jaar vindt op de maandag na het feest van Maria Geboorte (8 september)
weer de bedevaart naar Kevelaer plaats, dit jaar dus op maandag 13 september.
Op de affiches –o.a. in het kerkportaal- vindt u de opstapplaatsen en contactpersonen voor
de diverse wijken. Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag!
Vertrek: vraag de vertrektijd van uw opstapplaats na!
Samenkomst van de bussen op de parkeerplaats van restaurant ‘Op de Vos’
in Nieuwstadt, waarna om 8.00 uur gezamenlijk vertrek.
Het programma in Kevelaer duurt van 10.15 tot ±18.00 uur.
Kosten:
€ 16,-- per persoon. Kaarten zijn t/m 30 augustus verkrijgbaar bij:
Stomerij Mengelers, Putstraat 11,  4512251
de heer Tummers, Hodgestraat 14,  4520590
Meer info: dhr. L. Schmeits,  4512582 (tussen 18.00 en 19.00 uur)
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Parochie H. Petrus en H. Michaël - Sittard
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr. 9 - Einighausen  4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
Noodnummer  4515141
Kerkbijdrage: Giro 1032540 – Rabobank 147603676

NIEUWKOMERS WELKOM!
Onze deken, kapelaan, diakens en Welkomstgroep heten alle katholieken
die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van harte welkom!
Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd?
Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en telefoonnummer door te geven,
aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  4512275 of
aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 AH Sittard, 4519039. Dank u!

OVERLEDEN
Rudi Rutten, Mairestraat 5 Munstergeleen, 65 jaar
Joseph Gijzen, 43 jaar
Coba Smeets-Stoffels, Odasingel 695, 83 jaar
Wies Pfennings-Dieteren, Parklaan 27, 88 jaar
Elly Palmen-Smeets, Battastraat 7, 76 jaar

†
†
†
†
†

10- 7- 2010
11- 7- 2010
12- 7- 2010
13- 7- 2010
18- 7- 2010

Moge zij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer .

GEDOOPT
Zoey, dochter van echtpaar Beckers-Virag, Koekoekstraat 15
Lamira, dochter van echtpaar Zelissen-Eijkenboom, Heerlenerweg 58
Renée, dochter van echtp Simons-Vorstermans, Lintjesstr 20, Limbricht
Lotte, dochter van echtpaar Reijnen-Van Barschot, Oude Heerlenerweg 27

27-6-2010
4-7-2010
4-7-2010
11-7-2010

Gefeliciteerd! Wij bidden dat Zoey, Lamira, Renée en Lotte onder de goede zorgen van hun
ouders en naar hun voorbeeld en ook dat van hun peetouders en van de hele
geloofsgemeenschap,mogen opgroeien tot goede christenen.

DATA EERSTE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 2011
Heilig Vormsel:
Eerste Communie Limbrichterveld/Hoogveld:
Eerste Communie Binnenstad/ Baandert:

zondag 23 januari 2011
11.30 uur
zondag 22 mei 2011
9.30 uur
Hemelvaartsdag, 2 juni 2011 9.30 uur

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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KERKELIJK HUWELIJK
gaan huwen:
Richard Geelen en Juulke Janssen, Walramstraat 120
Ralph Schaeken en Kyra van Oorschot, Marijkelaan 2
Ivo Meuleners en Michelle Lemmens, Rijksweg Noord 312-I
Victor Dekker en Lien Gullikers, Oude Heerlenerweg 5

6 aug. 2010 (Limbricht)
28 augustus 2010
3 september 2010
10 september 2010

‘God, onze eeuwige Vader, beware u in eenheid van hart en
moge de vrede van Christus steeds wonen in u en in uw huis’ (Uit de huwelijksliturgie)

REGINA CARMELI
Zondag na de 1e vrijdag van de maand:
16.30 uur: uitstelling van het H. Sacrament, stille aanbidding
17.00 uur: Nederlandse Vespers en Eucharistische zegen
Alle andere zondagen:
10.45 uur: uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding tot
17.00 uur: Duitse Vespers en Eucharistische zegen

GEBEDSAVOND: 19.30-21.00 uur:
1e dinsdag vd maand (3 augustus)
Samen bidden met het evangelie (of een andere tekst), bidden voor persoonlijke
intenties en voor die van het bezinningshuis, tijd nemen voor uitwisseling, en de
dagsluiting bidden met de zusters.
5-DAAGSE RETRAITE -in stilte “Beelden van liefde”
29 aug t/m 4 sept
Mystici gebruiken graag beelden. Beelden van liefde roepen ons hoger en dieper, naar
God toe. Deze dagen van bezinning en gebed laten we ons oproepen door tal van
'beelden van liefde'.
Leiding:
pater Schiettecatte
Aanvang:
zondag 29 augustus, 17.00 uur
Sluiting:
zaterdag 4 september, 9.30 uur
Kosten:
€ 263,-BEZINNINGSDAG -in stilte “De spiritualiteit van de Karmel”
4 september
De Karmel telt vele mystici die ons wenken om God te zien, te beminnen en te dienen in
onze alledaagse werkelijkheid. Leven in de geest van de Karmel is staan voor Gods
aangezicht, zoeken naar de Vriend, de berg van de Liefde beklimmen.
Leiding:
pater Schiettecatte
Tijd:
10.00 - 17.00 uur
Kosten:
€ 12,-- (lunchpakket meenemen)
INFORMATIE: Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2, 6130 AA Sittard,
 
 4525380, Zr. M. Gisela of www.carmeldcj.nl.
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NIEUW vanaf MA. 6 SEPTEMBER:
Vanaf september start een nieuwe serie avonden ter kennismakening met ons Katholiek
geloof: CaFE staat voor ‘Catholic Faith Exploration’, het Katholieke Geloof
verkennen. Tweewekelijks vinden op maandagavond 7 bijeenkomsten plaats om op een
ontspannen manier het katholieke geloof te verkennen, op te frissen en te verdiepen.
De avonden zien er als volgt uit: -inloop-koffie
-bekijken inleiding van David Payne op DVD
-koffie/fris met iets lekker
-groepsgesprek
-tekst om thuis te lezen
U bent van harte welkom! Elke bijeenkomst staat op zichzelf en is apart te bezoeken.
Locatie:
Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 te Sittard
Data:
maandag 6 en 20 september, 4 en 18 okt, 8 en 22 november, 6 december
Tijd:
19.30 – 21.00 uur
Kosten:
vrijwillige bijdrage
Meer info en opgave: zuster Gisela  4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl

HEILIG UUR
Op de donderdagen 5 augustus en 3 september houden wij weer het
maandelijks biduur voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het
religieuze en ander aan God gewijde leven en tevens voor goede gezinnen bij
het uitgestelde Allerheiligste Sacrament in de St.-Petruskerk. Van harte
uitgenodigd om op de vooravond van elke Eerste Vrijdag van de maand - bijzonder
toegewijd aan het H. Hart van Jezus – samen te bidden voor genoemde intenties.
Voor 5 augustus worden heel bijzonder uitgenodigd de bewoners van de: Brugstraat,
Mgr. Claessenstraat, Hub Dassenplein, Dobbelsteynporte, Dominicanenwal,
Emmastraat, Engelenkampstraat, Gats, Gruizenstraat en Deken Haenraetsstraat.
Voor het Heilig Uur van 2 september worden speciaal de bewoners uitgenodigd van:
de Haspelsestraat, Heinseweg, Helstraat, Jubileumstraat, Julianaplein, Kapittelstraat, Kastanjelaan, Pres. Kennedysingel, Kerkepad, Kerkplein en Kerkstraatje.

UW AANDACHT S.V.P.
Zondag 25 juli: Zeventiende zondag door het jaar.
De eucharistieviering van 11.30 uur in de Petruskerk wordt
opgeluisterd door het zangkoor St. Caecilia uit Valkenburg.
Begin van de schoolvakanties voor het basisonderwijs
Op de dinsdagavonden in augustus vieren wij om 19.00 uur Heilige Mis
bij de St.-Rosakapel op de Kollenberg!
Overzicht van de vieringen rondom Sint Rosa: zie achterzijde.

PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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Vrijdag 6 augustus: Feest van de Gedaanteverandering van de Heer
Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Vanaf 17.00 uur wordt
de H. Communie aan huis gebracht bij zieken en aan-huis-gebondenen.
Zaterdagavond 14 augustus: vooravond Hoogfeest Maria Hemelvaart
Zondag 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming.
Tijdens alle HH. Missen zegening van uw meegebrachte “Kroedwusj”.
Maandag 23 augustus: eigenlijke feestdag van de heilige Rosa Van Lima.
De avondmis van 19.00 uur wordt daarom gehouden in de St.-Michielskerk.
Zaterdag 28 augustus: Vooravond Sint Rosa, om 18.00 uur gezinsmis/pelgrimsmis in de
St.-Michielskerk i.p.v. in de Petruskerk. Zie het Rosa-programma op de achterzijde
Zondag 29 augustus: Twee-en-twintigste zondag door het jaar, Sint-Rosa-zondag,
Hoogfeest van heilige Rosa van Lima, patrones van Sittard.
Maandag 30 augustus: St.-Rosa-maandag. De administratie is deze dag gesloten.
Dinsdag 31 augustus: St.-Rosa-dinsdag
Vrijdag 3 september: Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus.
Vanaf 17.00 uur wordt de H. Communie gebracht aan zieken en aan-huis-gebondenen.

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES
Attentie: het vólgend parochieblad bestrijkt de periode van 4 september tot 16 oktober.
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk op
donderdag 26 augustus 2010 opgegeven te zijn op de pastorie: Kloosterplein 10,
ofwel via  4512275 - of via e-mail-adres: kantoor-fedpetrus@123telcom.nl.
Betaling gaarne contant of op gironummer 1036575 of banknummer 147603676,
beide t.n.v. Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard o.v.v. misintentie en datum.
ST.-PETRUSKERK
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
Zaterdag 24 juli
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
19.00 uur gestev overleden echtpaar
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Meulenberg-Kleuters
Dinsdag 27 juli
Hubertina Catharina Krux; pljrd Mia
Z. Titus Brandsma, priester en martelaar
Bachaus-Pijpers, ouders Jetten-Spetgens;
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
plev Harrie Hoeben, Lies Meuwissen19.00 uur ev Salvatore Presenza
Schmeits, overl ouders Gisbertz-Wijnen,
fam Arnold Dieteren-Meyer en fam Gerard Woensdag 28 juli
Driessen-Hermans; nadienst Coba Smeets- 08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
Stoffels, Wies Pfennings-Dieteren, Elly
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Palmen-Smeets (samenzang)
Donderdag 29 juli,
Zondag 25 juli
H. Marta
Zeventiende Zondag door het jaar
08.00 uur ev Piet Kox en Piet van Gellekom,
11.30 uur gestplev ouders fam. Cremersvoor het welslagen van het Algemeen
Custers; pljrd Cor de Wit; plev voor een
Kapittel in Créhen
bijzondere intentie (St.Caecilia Valkenburg)
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Maandag 26 juli
19.30 uur Lof (samenzang)
HH Joachim en Anna,
Vrijdag 30 juli
ouders vd heilige maagd Maria
08.00 uur ev Harry Marx
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19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers
en ouders Hage-Simonis
18.00 uur gestplev voor de zielenrust
van overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; nadienst Coba
Smeets-Stoffels, Wies Pfennings-Dieteren,
Elly Palmen-Smeets (samenzang)
Zondag 1 augustus
Achttiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en familie; plev
voor bijzondere intentie (samenzang)
Maandag 2 augustus
08.00 uur ev tev de H. Geest voor allen die
in ons bisdom en in de parochies zijn
gesteld om leiding te geven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Joep Kamp (vw verjaardag)
Dinsdag 3 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overl ouders Moreaux-Beek; ev tev vd H.
Engelbewaarders uit dankbaarheid voor
bescherming en leiding
19.00 uur St.Rosa-kapel:
gestev tev St. Rosa, Zef Daniëls;
ev voor overl Jean Willems, Gerrit Goertz,
Koos Simons, Wil Haustermans, overl
ouders Ben Claessens-van Eylen en zoon
Eddy Claessens, Jan Bormans, Huub
Kremer, Jeannny Queisen-Wessels, Pa en
Ma Schreurs, Jean Schimmel en Paul
Schurgers, Thei Hunnekens en ouders De
Kok-Muller, overl ouders HoubenDurlinger en Beugels-Vreuls, Pierre Clerx
en Antje Clerx-Bosch
Woensdag 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney
(Pastoor van Ars), priester
08.00 uur gestev Willem van Neer;
ev tev St. Joseph, voor goede gezinnen en
de moed om godsdienstig te leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Donderdag 5 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur ev voor overleden ouders Meerts
en tev H. Antonius
19.30 uur H. Uur (samenzang)
Vrijdag 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
ev Harry Marx
19.00 uur ev Robert Thijssen en de levenden
en overledenen vd fam Sevens en fam
Thijssen, voor heilige priesters en religieuzen
en voor de vrede
Zaterdag 7 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; pljrd Karl
Georg Hellbach en tevens voor levende en
overl leden vd fam Dieteren en de fam
Hellbach; plev Christien Moling-Ubben;
nadienst Coba Smeets-Stoffels, Wies
Pfennings-Dieteren, Elly Palmen-Smeets
(samenzang)
Zondag 8 augustus
Negentiende Zondag door het jaar
11.30 uur gestpljrd overl zoon Jan Naus,
Wiel Zentjens en Mia Zentjens-Paes, overl
ouders Jan en Charlotte Oremus-Roppe;
pljrd Dory Neilen; plev uit dankbaarheid
bgv een 50-jarig huwelijksjubileum
(samenzang)
Maandag 9 augustus
H. Teresia Benedicta van het Kruis
(Edith Stein), maagd en martelares,
patrones van Europa
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overl echtpaar LejeuneHassig, overl echtpaar Feron-Hoenen en
em-pastoor Eduard Hoenen
Dinsdag 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
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19.00 uur St. Rosakapel:
gestev tev St. Rosa, voor zielenrust v
pastoor-deken mgr Ben Janssen (vw het
St.-Rosacomité); plev voor Gerrit Goertz,
Jean Willems, Jan Bormans, Koos Simons,
overl ouders Ben Claessens-van Eylen en
zoon Eddy Claessens, overl ouders LinssenBakkus en overl ouders Theelen-Verheijen,
Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel en Paul
Schurgers, Thei Hunnekens en ouders De
Kok-Muller, Wil Haustermans, Huub Kremer,
Pierre Clerx en Antje Clerx-Bosch, overl
ouders Houben-Durlinger en Beugels-Vreuls
Woensdag 11 augustus
H. Clara, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev fam Wyszenko, Meerts en Hendriks
19.00 uur gestev overl. oud. SchaekensPeulen en zonen Jozef en Martin
Donderdag 12 augustus
08.00 uur ev Piet Kox en Piet van Gellekom,
overl ouders Leonard Dieteren en Maria
Brandts uit dankbaarheid
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 13 augustus
08.00 uur ev Harry Marx
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 14 augustus
H. Maximiliaan Kolbe,
priester en martelaar
08.00 uur gestev Lies Roppe en overledenen vd fam Roppe-Kissels, echtp CaulfieldTholen; voor de overledenen vd fam Marx
en Peter Halmosi
18.00 uur gestpljrd Sjeng Sanders; gestplev
voor de zielenrust van overl echtp Jan
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina
Krux; nadienst Coba Smeets-Stoffels, Wies
Pfennings-Dieteren, Elly Palmen-Smeets
(samenzang)
Zondag 15 augustus
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
11.30 uur gestpljrd overl echtp DamoiseauxBeurskens; plev uit dankbaarheid bgv
het gouden professiefeest van zuster
Anna Maria Spijkers,
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overl familieleden Pier-Weijzen (samenzang)
Maandag 16 augustus
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks en mgr Ben Janssen
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
overleden echtpaar Kaptein-Haagmans
Dinsdag 17 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St. Rosakapel: gestev tev St.
Rosa, Frits Pfennings, voor de zielenrust
van past-deken Ben Janssen (vw
Acolythencollege St. Michael en St. Rosa),
overl leden vd Vriendenkring van het St.Rosa-comité en de overl leden van het St.Rosa-comité; ev voor overl ouders
Janssen-Donners, Jean Willems, Koos
Simons, Gerrit Goertz, Jan Bormans,
Jeanny Queisen-Wessels, overl ouders Ben
Claessens-van Eylen en zoon Eddy
Claessens, Pa en Ma Schreurs, Jean
Schimmel en Paul Schurgers, Thei
Hunnekens en ouders De Kok-Muller, Wil
Haustermans, overl ouders HoubenDurlinger en Beugels-Vreuls, Pierre Clerx
en Antje Clerx-Bosch, Huub Kremer
Woensdag 18 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
19.00 uur gestev overl echtp MeulenbergKleuters; ev echtpaar Keymis-Buyink
Donderdag 19 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Martin Meuwissen en dochter Josette
19.00 uur gestev Corry Close en familie
19.30 Lof (samenzang)
Vrijdag 20 augustus
H. Bernardus, abt en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Harry Marx
19.00 uur ev voor heilige priesters en
religieuzen en voor de vrede
Zaterdag 21 augustus
H. Pius X, paus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
18.00 uur gestplev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; nadienst Coba Smeets13e jaargang, nr. 7 – 24 juli 2010

Stoffels, Wies Pfennings-Dieteren, Elly
Palmen-Smeets (samenzang)
Zondag 22 augustus
Eenentwintigste Zondag door het jaar
11.30 uur gestplev overl echtpaar
Collombon-Köhlen, fam M. van Aubel;
pljrd Jacob Scheuermann; plev Miny
Reijnders-Kuijpers (samenzang)
Maandag 23 augustus
H. Rosa van Lima, maagd
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overledenen vd fam Smeet-Bouwels
19.00 uur in St.Michielskerk
Dinsdag 24 augustus
H. Bartolomeüs, apostel
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur St. Rosakapel:
zwd Wies Pfennings-Dieteren; gestev Frits
Pfennings, overl leden vd Vriendenkring van
het St. -Rosa-comité en de overl leden vh
St.-Rosa-comité, tev St. Rosa; jrd Stephan
Olivier, Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel
en Paul Schurgers; ev Jean Willems, Koos
Simons, Gerrit Goertz, Elly BeurgensKessels, Thei Hunnekens en ouders De KokMuller, overl ouders Ben Claessens-van
Eylen en zoon Eddy Claessens, Wil
Haustermans en ouders HaustermansBeenen, overl ouders Houben-Durlinger en
Beugels-Vreuls, Pierre Clerx en Antje ClerxBosch, Huub Kremer
Woensdag 25 augustus
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 uur gestev overledenen van de fam.
Feron-Hoenen, ev Pauline Feron-Hoenen
Donderdag 26 augustus,
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev Piet Kox en Piet van Gellekom
19.00 uur gestev Wim van Groenendaal en
dochter Joke; ev overl ouders Meerts
19.30 uur Lof (samenzang)
Vrijdag 27 augustus
H. Monica
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen

Zaterdag 28 augustus
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl grootouders Simonis-Tummers en
ouders Hage-Simonis
11.30 uur Huwelijksmis bruidspaar
Schaeken-Van Oorschot
18.00 uur in St.-Michielskerk
Zondag 29 augustus, St.-Rosa-zondag
Twee-en-twintigste Zondag d/h jaar
11.30 uur vervalt, zie Michielskerk
Maandag 30 augustus, Rosa-maandag
08.00 uur vervalt
10.00 uur St.-Rosa-kapel:
gestev Frits Pfennings, overl leden vd
Vriendenkring vh St.-Rosacomité en de
overl leden vh St.-Rosacomité, voor de
zielenrust van past-deken Ben Janssen
(vw Acolythencollege St. Michael en St.
Rosa); Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel
en Paul Schurgers, Gerrit Goertz, Jean
Willems, Jan Bormans, Huub Kremer
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Dinsdag 31 augustus, Rosa-dinsdag
08.00 uur vervalt
10.00 uur St.-Rosa-kapel:
gestev Frits Pfennings, echtp CaulfieldTholen overl leden vd Vriendenkring vh St.
Rosacomité en de overl leden vh St.-Rosacomité, voor zielenrust van past-deken Ben
Janssen (vw de Mander); ev Jean Willems,
Pa en Ma Schreurs, Jean Schimmel en Paul
Schurgers, Gerrit Goertz, Jan Bormans,
Jeanny Queisen-Wessels, Huub Kremer
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Woensdag 1 september
08.00 uur tev van St. Joseph voor goede
gezinnen en de moed om godsdienstig te
leven
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 2 september
08.00 uur ev fam Wyszenko, Meerts en
Hendriks
19.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev overl ouders Meerts en tev H. Antonius
19.30 uur Heilig Uur (samenzang)
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Vrijdag 3 september
Verjaardag wijding van de kathedraal
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
14.30 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Meuleners-Lemmens
19.00 uur ev Robert Thijssen en de levenden
en overledenen vd fam Sevens en fam

Thijssen, voor heilige priesters en religieuzen
en voor de vrede
Zaterdag 4 september
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
08.00 uur gestev echtp Caulfield-Tholen;
ev voor priesterroepingen in parochie,
dekenaat en bisdom

ST.-MICHIELSKERK
Zondag 25 juli
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Zeventiende Zondag door het jaar
Maandag 23 augustus
H. Rosa van Lima, maagd
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
19.00 jrd voor overl ouders Schurgers09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Beckers en voor Leny Schurgers-Schins
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Zaterdag 28 augustus
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
Zondag 1 augustus
18.00 uur Opening Sint Rosafeest
Achttiende door het Jaar
plzwd Coba Smeets-Stoffels; gestpljrd overl.
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
moeder Diny Kleikamp, Jeanne Dirckx09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Kreyn en Theo Dirckx, overl ouders
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Durlinger-Fischer; voor zielenrust v overl
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Vrijdag 6 augustus
Catharina Krux (samenzang)
Gedaanteverandering van de Heer
Zondag 29 augustus, St.-Rosa-zondag
15.00 uur Huwelijksmis
Hoogfeest van de H. Rosa,
Bruidspaar Smit-Coenraad
maagd, patronesse van Sittard
Zondag 8 augustus
08.30
uur gestplev echtp Caulfield-Tholen,
Negentiende Zondag door het Jaar
J.
Wielders-Straatman
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
09.30 uur gestpljrd overl past-deken Ben
J. en J. Derrez
Janssen, Wil Laumen, Truus Spetgens,
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
overl ouders Wil en Maria Wauben-Schroen,
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
ouders Wetzels-Latten, ouders Sjang en Fientje
Hubertina Catharina Krux (samenzang)
Tummers-Janssen, Jack Renette en grootouders
Zondag 15 augustus
Musters-Niesten en dochter Bella, overl echtp
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Krekels-Kemmerling; gestplev overl ouders
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen,
Maassen-Jansen en dochter Anne-Mieke,
09.30 uur voor zielenrust van overl echtp
ouders Wijshoff-Jaeger, levende en overl
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
leden vd St. Rosasociëteit;
Catharina Krux (samenzang)
plev Jean Willems (Michielkoor)
Zondag 22 augustus
Zaterdag 4 september
Een-en-twintigste Zondag d.h. Jaar
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
08.30 uur gestev echtp Caulfield-Tholen
13.00
uur Huwelijksmis bruidspaar
09.30 uur gestplev voor de zielenrust van
Swakhoven-Hermans
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Vieringen BASILIEK: Tot nadere berichtgeving zijn er voorlopig in de basiliek alléén
HH Missen op: donderdag 10.30 uur, vrijdag 08.30 uur,
zaterdag 09.00 uur en zondag 10.30 uur (Hoogmis)
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BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART
Zaterdag 24 juli
Zaterdag 14 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
H. Maximiliaan Kolbe,
voor zegen voor Ewoud van de Nes,
priester en martelaar
voor de zielen in het vagevuur
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zondag 25 juli
Zondag 15 augustus
Zeventiende zondag door het jaar
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen,
Donderdag 29 juli, H. Marta
voor de heer Jan Gruisen
10.30 uur voor de kinderen vd KinderDonderdag 19 augustus
krans en leden vd Aartsbroederschap,
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
voor overl echtp Caulfield-Tholen,
en leden vd Aartsbroederschap, overl echtp
voor een bijzondere intentie, voor Harry
Caulfield-Tholen, voor overl heer Jan
Diederen en zijn dochter Margriet
Schrijen, voor fam Joosten-Gonera
Vrijdag 30 juli
Vrijdag 20 augustus
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
H. Bernardus, abt en kerkleraar
Zaterdag 31 juli
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 21 augustus, H. Pius X, paus
Zondag 1 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Achttiende zondag door het jaar
Zondag 22 augustus
10.30 uur voor alle levende en overl leden
Een-en-twintigste zondag d/h jaar
vd Aartsbroederschap, overl echtp Caulfield- 10.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Donderdag 26 augustus
Tholen, voor overl Liza Joosten,
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
jaardienst voor Leo Geurten
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Donderdag 5 augustus
echtp Caulfield-Tholen, voor overl mw
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Goossens-Geraets
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Vrijdag 27 augustus, H. Monica
echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Vrijdag 6 augustus
Zaterdag 28 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 7 augustus
Zondag 29 augustus, St.-Rosa-zondag
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Twee-en-twintigste zondag d/h jaar
Zondag 8 augustus
10.30 uur vervalt ivm St.Rosa-processie
Negentiende zondag door het jaar
10.30 uur voor overl echtp Caulfield-Tholen, Donderdag 2 september
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
jaardienst voor Mathieu Weekers
en leden vd Aartsbroederschap
Donderdag 12 augustus
voor overl echtp Caulfield-Tholen
10.30 uur voor de kinderen vd Kinderkrans
Vrijdag 3 september
en leden vd Aartsbroederschap, voor overl
Verjaardag wijding van de kathedraal
echtp Caulfield-Tholen, voor overl heer Jan
Schrijen, voor Harry Diederen en zijn dochter 08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
Zaterdag 4 september
Margriet
H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar
Vrijdag 13 augustus
09.00 uur overl echtp Caulfield-Tholen
08.30 uur overl echtp Caulfield-Tholen
14.00 uur Huwelijksmis
Bruidspaar Meulenberg-Palmen
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistr 9 - Einighausen  4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
R.K. Kerkbestuur H. Bernadette, Baandert 23
Kerkbijdrage Gironr 157.19.73
Misintenties kunt u opgeven bij de diaken: Baandert 23, tel. 4513381
Het misstipendium (€ 7 leesmis / € 21 hoogmis) kunt u ook overmaken op banknummer:
14.76.04.133 t.n.v. RK Parochie H.Bernadette

Zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar
Bernadettekoor
10u30
Jrd. Christien Linssen; oud. Muris-Tummers
Dinsdag 27 juli: Z.Titus Brandsma, priester en martelaar
9u00
vervalt
Attentie:
Donderdag 29 juli: H. Marta
De ochtendmissen op 27 en 29 juli
9u00
vervalt
komen te vervallen !
Zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar
Houdt er rekening mee dat wellicht
10u30 nadienst: Jonny van Tilburg
i.v.m. de vakantie méér Missen op
Dinsdag 3 augustus
dinsdag
en donderdag vervallen…
9u00 t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 5 augustus
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar
10u30
nadienst: Jonny van Tilburg
Dinsdag 10 augustus: Feest van de H.Laurentius, diaken en martelaar
9u00
t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 12 augustus
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
10u30
ovl.oud. Gerards-Schoonus
nadienst: Jonny van Tilburg
Dinsdag 17 augustus
9u00
t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 19 augustus
9u00
Gest. H.Mis Jozef Claessen en Maria Demandt; roepingen tot priesterschap,
diaconaat en religieuze leven
Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar
10u30
nadienst: Jonny van Tilburg
Dinsdag 24 augustus: Feest van de H.Bartolomeus, apostel
9u00
t.e.v. OLV van Lourdes
Donderdag 26 augustus
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar
10u30
Jrd. Jan Leenders; jrd. Peter Brouwers; nadienst: Jonny van Tilburg
Dinsdag 31 augustus
9u00
t.e.v. H. Bernadette
Donderdag 2 september
9u00
roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
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OVERLEDEN
13 juli: Jonny van Tilburg, (64 jaar), Carlsonstraat 7
Moge hij rusten in de vrede en vreugde van de verrezen Heer
GEDOOPT
Op 18 juli werd gedoopt: Dean Sars, Karolingenstraat 138
Op 18 juli werd gedoopt: Milou Swinkels, Hemelsley 101
Mogen zij onder de goede zorgen en het voorbeeld van ouders, peter en meter,
en van de hele geloofsgemeenschap, opgroeien tot goede christenen.
WAT EEN GELUK
Gelukkig-zijn wil iedereen. Maar, waar vinden we het geluk? Deze vraag is vooral
tegenwoordig van belang. Want het ontbreekt vaak aan vreugde, tenminste wanneer
deze méér betekent dan amusement, plezier en vermaak. Merkwaardig blijft het dat
mensen vaak in de armste landen een diepe vreugde kennen. Een vreugde die mensen in
rijke landen verloren lijken te hebben. Zeker is er de alledaagse vreugde die het leven
vaak leefbaar maakt. Maar het is een opgave de ware bronnen van de eeuwige vreugde
te ontdekken. Om zo te zeggen bereiden de alledaagse vreugden ons voor, zij anticiperen, ze wekken als vanzelf de smaak naar méér. Naar een vreugde, die niet onmiddellijk
weer vervliegt, maar die blijft. Over de vreugde in deze betekenis heeft Jezus gesproken
met bv. de Samaritaanse vrouw aan de put van Jakob en ook met de menigte die Hem na
de broodvermenigvuldiging tot hun broodkoning wilde uitroepen.
Alleen God is groot genoeg om de volledige omvang, de hoogte, de diepte en de breedte
van ons hart te vervullen. Augustinus kan getuigen als samenvatting van zijn levenservaring: ‘Gij hebt ons geschapen tot U, en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in
U’. ‘God alleen is genoeg,’ zei Teresa van Avila. En in de Romeinenbrief wordt gezegd:
‘Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus, onze Heer’.
Over geluk moet men echter niet zo lang dromen totdat men zich verslapen heeft. De
gelovige weet zich nu reeds definitief aanvaard en verheven; zijn leven is nu reeds
definitief geborgen in de liefde van God. De Kerk verkondigt de boodschap van Pasen,
en Pasen komt na Goede Vrijdag. Zij brengt oriëntering, licht, troost, vertrouwen, hoop
en vreugde in het leven van vele mensen. Nu al. Wat een geluk!
H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN
Op vrijdag 6 augustus en 3 september (1 e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de
H.Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar de kerk te komen, en
wilt u toch geregeld de H.Communie ontvangen?
Meldt dit dan op de pastorie:  4513381.
MARIA TENHEMELOPNEMING
In de maanden juli en augustus vinden we op de liturgische kalender slechts één
Hoogfeest, namelijk dat van Maria Tenhemelopneming. Het is het grootste feest onder de
Mariafeesten en wordt op 15 augustus gevierd. Toevallig valt deze dag dit jaar op zondag.
Volgens het gebruik in onze streken wordt dan in de H.Mis de "Kroedwusj" gezegend. Ook
in de Bernadettekerk wordt de (zelf meegebrachte) "Kroedwusj" gezegend.
KERKBALANS 2010: EEN KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op gironummer 157.19.73
t.n.v. Parochie H.Bernadette, Baandert 23, Sittard.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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St. Paulusparochie - Limbrichterveld - Hoogveld
Pastoor-Deken Mgr. W. van Rens, Kloosterplein 10  4512275
Pastoor P. Kerkhofs, Heistraat 9- Einighausen  4516089
Kapelaan A. van der Wegen, Oude Markt 24  4512628
Diaken B. ter Haar, Baandert 23  4513381
Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2  4528072
R.K. Kerkbestuur St. Paulus, Kloosterplein 10
Kerkbijdrage: Postbank 3268633 - Rabobank 147607558


17E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 24 juli
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 26 juli 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 28 juli 19.00.u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 31 juli
Maandag 2 aug
Woensdag 4 aug

18E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
19.00 u. Overleden moeder Johanna Mulders

19E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 7 aug
19.00 u. OLV van Lourdes
Maandag 9 aug
19.00 u. Willy van Hees en overleden ouders Keijzers-Franken
Woensdag 11 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
MARIA TEN HEMELOPNEMING

Zaterdag 14 aug
Maandag 16 aug

19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Voor een verdere uitgroei van de seculiere Orde
van de Carmel in Nederland
Woensdag 18 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
21E ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 21 aug
19.00 u. Jrd Niek Vrehen en Mia Vrehen-vdWal
Maandag 23 aug 19.00 u. OLV van Lourdes
Woensdag 25 aug 19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
Zaterdag 28 aug
Maandag 30 aug
Woensdag 1 sept

22E ZONDAG DOOR HET JAAR
19.00 u. Bertus Hermens
19.00 u. OLV van Lourdes
19.00 u. Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Gedoopt
Jelle, dochter van echtpaar Maes-De Schepper, Lynestraat 26, 27-06-2010
Gefeliciteerd! Wij bidden dat Jelle onder de goede zorgen van haar ouders en naar hun
voorbeeld en ook dat van haar peetouders en de gehele geloofsgemeenschap, mag
opgroeien tot goed christen.
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie
Van maandag tot zaterdag is om 18.30 uur het rozenhoedje, en op vrijdag Lof.
Op donderdagmorgen is de kerk van 10.00 - 12.00 uur geopend voor stil gebed.
Op zaterdagavond 14 augustus wordt de liturgie gevierd van het Hoogfeest van Maria
Hemelvaart, met zegening van de zelf-meeegebrachte ‘Kroedwusj’.
Zondag 29 augustus: St. Rosaprocessie (zie pagina 4/5 en programma achterzijde)
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 21 augustus bij:
- Diaken R. Fleischeuer  4528072, dhr. W.Oostenbrink  4511801
- het priesterteam, kerkbestuur of kosteres.
Spreekuur diaken Fleischeuer, Patchstr. 2 (zij-ingang): elke zaterdag van 11.00-12.30 uur.
Op zondag 11 juli mochten
Luc Eijkenboom, Sacha van der Ploeg en Sam Wetzels
in de Pauluskerk hun Eerste Heilige Communie doen. Van harte Proficiat!
5 augustus: het sneeuwwonder in Rome
Het zou gebeurd zijn in de nacht van 4 op 5 augustus in het jaar 258 na Christus. In
een droom verscheen de Madonna aan paus Liberius en zei: ‘Waar sneeuw ligt, moet
voor mij een kerk gebouwd worden.’ Diezelfde nacht kreeg patriciër Giovanni
eveneens een droom. Ook hem verscheen de moeder Gods, met dezelfde boodschap.
Giovanni spoedde zich de volgende ochtend naar de paus en ze vertelden elkaar hun
droom. Beiden gingen op weg. Op de top van de Esquilijn aangekomen, zagen ze hoe
deze bedekt was met sneeuw, ondanks dat het hartje zomer was. De paus tekende de
omtrek van de te bouwen kerk af. De kinderloze Giovanni en zijn vrouw beloofden
het nieuwe kerkgebouw te bekostigen. Sindsdien staat er op de Romeinse Esquilijnheuvel een Mariabasiliek: de Santa Maria Maggiore.
Ieder jaar weer wordt op 5 augustus de wijdingsdag van de basiliek gevierd. In de
feestelijke Hoogmis is het drukker dan met Kerstmis, want... zal het wonder zich
herhalen? Toeristen zijn niet zo op de hoogte, maar Romeinen en ‘religieus’ Rome des
te meer. Zodra het Gloria wordt ingezet, gaat één van de panelen van het fraai
vergulde plafond open en dwarrelen ‘sneeuwvlokken’ in de vorm van witte
bloemblaadjes omlaag. Een gunstig teken voor de stad: het ‘wonder’ heeft zich
herhaald. Tijdens het Magnificat onder de Vespers gebeurt hetzelfde.
’s Avonds stroomt het plein vóór de kerk vol mensen voor een klank- en lichtspel, dat
in het donker plaatsvindt. Tussen de ‘palazzi’ schalt het Alleluia van Händel, het Ave
Maria van Gounod en vele andere bekende klanken. De legende wordt opnieuw
verteld. Op de façade van de basiliek wisselen lichtende sterren, rozen en andere
kleurrijke beelden elkaar af. De XIVe-eeuwse campanile, eeuwenlang het hoogste
punt van Rome, krijgt een extra lichtbehandeling. De ‘Bruid’ wordt volop in de
schijnwerpers gezet. En tegen het einde blazen hete luchtkanonnen ‘sneeuwvlokken’
over de menigte. Zo gaat het ieder jaar. De band tussen de stad en haar voornaamste
Mariabasiliek (‘Maggiore’ betekent ‘voornaamste’) is weer aangehaald. De ‘Salus
Populi Romani’, de eeuwenoude Maria-icoon, die zij bewaart, blijft over de Romeinen
waken tot in lengte van dagen.
PAROCHIEBLAD H. PETRUS EN H. MICHAËL – H. BERNADETTE – H. PAULUS
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SINT ROSA 2010:
“Ik zoek gewoon de Man uit Nazareth..”
PROGRAMMA
1. Maandag 23 augustus, eigenlijke feestdag van de heilige Rosa van Lima:
De avondmis van 19.00 uur vindt op deze feestdag plaats in de St.-Michielskerk
(dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)
2. Zaterdag 28 augustus:
Begin van ons jaarlijks St.-Rosafeest om 18.00 uur in de St.-Michielskerk
met een gezins/pelgrimsmis (dus géén H.Mis in de St.-Petruskerk!)
3. Zondag 29 augustus: St.-Rosazondag
- De H. Mis van 8.30 uur in de St.-Michielskerk gaat gewoon door
- De Hoogmissen van 10.30 uur in de Basiliek en van 11.30 uur in
de St.-Petruskerk vervallen
- Om 9.30 uur is in de St.-Michielskerk een Plechtige pontificale Hoogmis
ter ere van Sint Rosa, met als hoofdcelebrant hulpbisschop E. de Jong.
- Aansluitend trekt de traditionele St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel
op de Kollenberg (opstelling processie: zie pag.4 )
4. Maandag 30 augustus: St.Rosa-maandag
- De H.Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Om 9.30 uur vertrekt de bidprocessie van de St.-Michielskerk naar de
St.-Rosa-kapel op de Kollenberg, waar om 10.00 uur de H.Mis gevierd wordt
5. Dinsdag 31 augustus: St.Rosa-dinsdag
- De H. Mis van 8.00 uur in de St.-Petruskerk vervalt
- Ook vandaag vertrekt om 9.30 uur de bidprocessie van de St.-Michielskerk
naar de Rosakapel, en wordt daar om 10.00 uur de H.Mis gevierd

WIST U DAT ..




…de Heilige Rosa de bijnaam ‘Bloem van Lima’ draagt?
…haar relieken zich bevinden in de dominicanenkerk van Lima ?
…Heilige Rosa behalve van de stad Sittard ook beschermheilige is van:
de stad en de haven van Lima, Peru, Zuid-Amerika,
West-Indië en de Filippijnen ???

Wij wensen u een mooi St.-Rosafeest en een fijne zomer(vakantie) !
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