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DIENSTEN IN SCHINVELD
Zaterdag 21 april 2018
H. Anselmus, bisschop en kerkleraar
19.00u. H. Mis met volkszang als gest.
jrd. voor Alphons Rutten; voor Zijne
Majesteit koning Willem Alexander,
Hare Majesteit koningin Maxima, overige leden van het koninklijk Huis en de
overl. en lev. leden van Oranjecomité
Schinveld; gest. jrd. voor Dré Palmen;
voor Ger Mengelers
Zondag 22 april 2018
4e zondag van Pasen (b)
09.30u. Eerste Kommunie-viering met
begeleiding van fanfare St. Lambertus
en Ruud Pricken voor de overl. familieleden van kommunikantjes
Maandag 23 april 2018
St. Joris, martelaar
18.00u. Aanbidding van Allerheiligste
18.45u. Maria-noveen
19.00u. H. Mis uit dankbaarheid en
voor bijzondere intentie (L.)
Dinsdag 24 april 2018
H. Fidelis van Sigmaringen
08.30u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van
Lourdes
Donderdag 26 april 2018
19.00u. H. Mis in "verzorgingshuis Aan
de Bleek" voor Lei Hendriks (vw. verj.)
en voor Hannie Hendriks-Meise; voor
Jessie van de Zander
MEDEDELINGEN
Eerste Communieviering op 22 april
Dertien kinderen ontvangen voor de
eerste keer de communie. Een groot
feest na een intensieve voorbereiding
in de katecheseles, in werkgroepen met
ouders en vieringen in de kerk. Moge
het een begin zijn van groeiende deelname aan ons parochieleven
Jongerenweekend hdv Maastricht

Voor jongen mensen tussen de 18 en
30 jaar is een jongerenweekend van 25
t/m 27 mei. Onder het tema "Doe goed
en zie niet om" wordt ingegaan op de
rol van St. Servaas, vinden culturele en
sociale activiteiten plaats, momenten
van gebed en meeleven met de Heiligdomsvaart. Heb je interesse, kijk dan
voor meer informatie, kijk dan bij
www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/jon
gerenweekend

De Herder kent zijn schapen en de
schapen kennen Hem.

BEZINNING
Geroepen tot heiligheid
Paus Franciscus heeft niet de voorbeelden van heiligen door de eeuwen heen
genomen, maar gaat uit van de acht
zaligsprekingen bij de roeping van de
mens. Voor hem is heiligheid niet alleen
zorgen voor je eigen ziel en zaligheid,
maar vooral heil brengen aan allerlei
mensen die te maken hebben met
uitzichtloosheid, lijden, geweld en dergelijke. Het gaat om de bedroefden, de
eenvoudigen van hart de gevangenen,
de mensen die beschimpt worden omwille van Jezus naam. Zich hiervoor
inzetten noemt hij heiligheid. Het is
een inzet om een situatie van uitzicht,
hoop en liefde te scheppen voor mensen die het moeilijk hebben. De mens
die zich helemaal wegschenkt voor de
ander schept een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde. Het herderschap van
God en mens komen hier in een mooie
harmonie tot hun recht.
Het verhaal van Jezus over de Goede
Herder is een voorbeeld van hoe wij
mogen omgaan met elkaar. Er zorg voor
dragen dat degenen van wie wij broeder en hoeder zijn in ruime mate voorzien worden van geestelijke en materiele toerusting. Waar liefde gevoeld worden is in het hart van mensen geborgenheid en veiligheid gewaarborgd.

Geroepen zijn tot heiligheid is breder
dan kiezen voor priesterschap en religieus leven. Iedere gedoopte is geroepen
met Gods genade voor anderen te leven en daarin het volle geluk te vinden.
In talloze voorbeelden zien wij hoe ook
nu in het leven van mensen de Goede
Herder verschijnt. Hij is te vinden op
vele plaatsen in de wereld in en buiten
het kerkgebouw. Met Jezus verbonden
mogen wij ons geleid weten door Hem,
maar mogen wij ook het herderschap
beleven in de omgang met elkaar. Juist
daarin mogen wij ervaren hoe mensen
Gods goedheid ten deel valt
DIENSTEN IN MERKELBEEK
Zondag 22 april 2018
4e zondag na Pasen (b)
11.00u. H. Mis met Volkszang tot bijzondere intentie; Jaardienst Els DanielsArets.
Woensdag 25 april 2018
H. Marcus, evangelist
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. Pater Pio.
Vrijdag 27 april 2018
H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.
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