Parochienieuws O.L. Vrouw Geboorte Ohé en Laak
POSTADRES KERKBESTUUR: Kerkplein 2
6051 DT Maasbracht
http://www.parochiefederatie-maasbracht.nl/
Rekeningnummers Kerkbestuur: NL48 RABO 0138600260
PASTOOR: L. Creemers Kerkplein 2 6051 DT Maasbracht
tel.: 468250 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-55735772)
e-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
KAPELAAN: R. Schreiber Kerkstraat 9 6051 JG Maasbracht
tel: 480867 (b.g.g. in dringende gevallen: 06-19422621)
e-mail: kapelaan.schreiber@parochiefederatie-maasbracht.nl
MISINTENTIE BESTELLEN: minstens 3 weken van te voren (via envelop in de brievenbus aan de rechterzijde van de kerk)
Bijdrage H. Mis: zaterdag, zondag en feestdagen: 25,H. MISSEN IN DE FEDERATIE:
Ohé en Laak: zondag: 11.00u
Stevensweert: zaterdag: 18.00u
Linne: zaterdag: 19.15u
Maasbracht: zondag: 11.00u; maandag + vrijdag: 09.00u; dinsdag: 19.00u
Brachterbeek: zondag: 09.30u; woensdag: 19.00u (kapel Tergouwen)
DOOPZONDAG: 1e zondag van de maand (13.30u)
Doopsel a.u.b. tijdig aanvragen bij de pastoor of de kapelaan - voorbereidingsavond voor de ouders: elke eerste
dinsdag van de maand om 20.00u in het parochiehuis te Maasbracht (Kerkplein 2).
ZIEKENCOMMUNIE: eerste zaterdag van de maand; s.v.p. aanmelden bij kapelaan
LITURGISCHE KALENDER
Zaterdag 13 april:
13.00: Palmpasen maken in de kerk voor alle kinderen die
willen meedoen
Zondag 14 april: Palm- en Passiezondag
10.45u: Palmpasenprocessie
11.00u: H. Mis met zegening van de Palmtakken
kerkkoor met Latijnse zang - kinderwoorddienst
Jrd Hendrikus Graus en Josephina Graus-Peulen en
alle overleden familieleden
Maandag 15 april:
19.00u: Boeteviering in de kerk van Maasbracht; aansluitend
gelegenheid tot biechten
Woensdag 17 april:
19.00u: Chrismamis in de kathedraal van Roermond
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
18.00u: H. Mis in Brachterbeek
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
14.00u: Kruisweg
19.00u: Plechtige Kruisverering in de kerk van Maasbracht
Zaterdag 20 april: Paaszaterdag
20.00u: Plechtige Paaswake in de kerk van Maasbracht
Zondag 21 april: Pasen – Verrijzenis van de Heer
11.00u: kerkkoor met Latijnse zang
Gest Jrd Jo Opgenort en Lies Pustjens ~
Na de H. Mis: kerkdeurcollecte voor de Vastenactie
Aansluitend aan de H. Mis: Paasbrunch in het Lakerhoes
Maandag 22 april: 2e Paasdag
09.30u: H. Mis in Stevensweert
UITVAARTEN IN HET PAASTRIDUUM
Naar aloude traditie worden er op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Paaszaterdag géén H. Missen opgedragen, behalve de avondmis van Witte Donderdag en de Paaswake op
Paaszaterdag. Mochten er op die dagen uitvaarten zijn, dan
gebeurt dit in een plechtige gebedsdienst en dus zonder H.
Mis.
DE GOEDE WEEK
Palm- en Passiezondag
Op de zondag vóór Pasen worden bij aanvang van de eucharistieviering palmtakken gezegend. Dat herinnert aan de ontvangst van de Heer bij zijn intrede in Jeruzalem. Op deze
zondag wordt een 1e keer het hele passieverhaal gelezen.
De 2e keer zal op Goede Vrijdag zijn.
Boeteviering - biecht
In de boeteviering kunnen we ons eigen leven, denken en
doen spiegelen aan de boodschap van het evangelie en om
vergeving vragen voor onze schuldige tekortkomingen. Wie
dat wil kan uiteraard ook het sacrament van boete en verzoening ontvangen (biechten).
Chrismamis
"Chrisma" is het Griekse woord voor "zalf" en "Christus" betekent "Gezalfde". In ons bisdom kunt u elk jaar op woensdag

in de Goede Week de Chrismamis bijwonen. In deze viering
zegent de bisschop de catechumenenolie en de ziekenolie en
wijdt hij het chrisma. De catechumenenolie is voor de zegening
van de geloofsleerlingen. Het chrisma gebruikt de priester bij
het sacrament van het doopsel en vormsel en de bisschop bij
het sacrament van de priesterwijding. Voor het sacrament van
de ziekenzalving gebruiken ze de ziekenolie.
Witte Donderdag
Het paastriduüm begint met de
avondviering op Witte Donderdag.
Dan gedenken gelovigen het
Laatste Avondmaal van Jezus en
zijn leerlingen. Hij geeft hen de
opdracht om dit altijd te blijven
doen om Hem te gedenken. Op Witte Donderdag vieren we de
instelling van de eucharistie en van het priesterschap. De viering is vermengd met droefheid. Het is de avond waarop Jezus
door Judas verraden wordt in de Hof van Getsemane en gevangen genomen wordt.
Een ander symbolisch gebaar dat tijdens deze viering plaatsvindt is de voetwassing. Volgens de evangelist Johannes
wast Jezus de voeten van zijn leerlingen tijdens het Laatste
Avondmaal. Daarmee stelt Hij een teken van liefde en dienstbaarheid.
Om te beklemtonen dat Witte Donderdag en Goede Vrijdag een
eenheid vormen, wordt de eucharistieviering niet afgesloten met
de wegzending en de zegen. In plaats daarvan is er een wake
bij het heilig Sacrament dat naar een rustaltaar wordt gebracht.
Het altaar wordt volledig leeggemaakt. Kruisbeelden worden zo
mogelijk uit het kerkgebouw verwijderd of bedekt met een doek.
Op deze avond waken christenen bij hun Heer. Zoals Hij eens
aan zijn leerlingen vroeg om bij Hem te waken.
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en de kruisdood
van Jezus. Gelovigen bidden meestal rond drie uur de kruisweg. ’s Avonds is er een bijzondere liturgie met de voorlezing
van het passieverhaal van Johannes, de plechtige voorbede, de
kruishulde en de communiedienst met de gaven die de avond
voordien geconsacreerd werden. Goede Vrijdag is een dag van
vasten, net als Aswoensdag.
Stille Zaterdag
Op deze zaterdag wordt herdacht dat het lichaam van Jezus
rust in het graf en ziet de Kerk uit naar de verrijzenis van haar
Heer. Er wordt geen liturgie gevierd. Wanneer de duisternis
gevallen is, begint de paaswake. Ze wordt beschouwd als
de moeder van alle heilige waken.
Het licht van Christus, gesymboliseerd door de paaskaars,
wordt binnengedragen. Vervolgens is er een uitgebreide woorddienst. Beginnend bij het scheppingsverhaal worden bijbelverhalen gelezen die laten zien hoe God in de heilsgeschiedenis
de mensen voorbereidde op de komst van Jezus Christus. Er
wordt ook water gezegend waar de gelovigen mee besprenkeld
worden terwijl ze hun doopbeloften hernieuwen.
Pastoor L. Creemers

