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Maand van de Jongeren
In de Rondom de Kerk kunt u hierover alles lezen (blz.2) en de folder
ligt achterin. Bovendien krijgt u nog een overzicht mee naar huis.
De jongeren hopen ook in deze maand wat geld bijeen te
krijgen voor het hele seizoen. Zie daarover ook blz. 27 van
Rondom de Kerk. Want bij € 999,00 blijft ie gewoon erop.
Speciale activiteiten herkent u aan het logo van JPleiden:

H. Lodewijk samen met HH. Petrus en Paulus
Vanaf 1 oktober kunnen we niet meer spreken van de “parochie H.
Lodewijk”. Deze is dan opgegaan in de nieuwe parochie HH. Petrus
en Paulus. Maar we blijven wel gewoon spreken van “dé Lodewijk” of
“dé heilige Lodewijkkerk”. Lokaal zal het doorgaan zoals het nu de
nieuwe ‘plooi’ heeft gevonden met het huidige Misrooster.
Dé Lodewijk zal vooral een plek van de dagelijkse Mis blijven, het
kerkelijk jaar, van de aanbidding, biecht en de nodige
(jongeren)activiteiten. Dat alles in trouw aan de Wereldkerk en er op
gericht om ook bij de beweging van de Wereldkerk aan te sluiten,
zoals nu Het Jaar van het Geloof en de aandacht voor de rijkdom van
de Misliturgie.
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Er komt een speciaal gebed voor de nieuwe parochie. Dat zullen we
zeker een noveen van 9 weken bidden na alle Missen.
Want de zegen van de Heer zal hard nodig zijn. We rekenen natuurlijk
op de blijvende voorspraak van de Moeder Gods, van Sint Jacobus,
de Heilige Lodewijk en de nieuwe voorspraak van de heilige Petrus
en Paulus.
Pastoor Smith
e

zondag 16 september
24 Zondag door het jaar
Lezingen: Jes. 50,5-9a, Jak.2,14-18, Mc. 8,27-35
Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen:
„Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.”
Latijn
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie IV Zon. d.h. Jaar
Eucharistisch gebed III

blz.
223 - 225
751 - 753
400 – 401
354 - 361

10.00 uur

Hoogmis
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman, Maria
Fehmers-Schlatmann, overleden ouders Van der LindenNeuteboom, William van der Linden, overleden ouders
Ruigrok-Jongmans, overleden ouders Obèr-Van Riet, Guus
Prinsen, Jan Rutte

17.00 uur
18.00 uur

Aanbidding en biechtgelegenheid
Mis. Jongerenmis, opening van de maand van de
Jongeren.
Voor de jongeren erna BBQ in de tuin(?). Zie de
folder en www.jpleiden.nl / info@jpleiden.nl

maandag 17 september

09.00 uur

Robertus Bellarminus,
bisschop en kerkleraar

Voor de meest verlaten zielen
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dinsdag 18 september
19.00 uur

Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 19 september
09.00 uur

Mis van de dag

Januarius, bisschop

Voor een overleden vriend en zijn gezin

donderdag 20 september

Andreas Kim Taegón, priester en Paulus
Chóng Hasan, en gezellen, martelaren
14.00 – 16.00 uur Aanbidding in de Sint Josephkerk. Er is een priester
aanwezig. Laatste keer in de Sint Josephkerk.
Vanaf 12 oktober elke vrijdag van 14.00 tot 21.00 uur in de H.Lodewijkkerk.
19.00 uur

Voor de parochies

vrijdag 21 september
19.00 uur

Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-Werps

zaterdag 22 september
09.30 uur

Matteüs, apostel en evangelist - Feest

Maria op Zaterdag

Johanna en Francina de Water

Nadien aanbidding tot 12.00 uur met de jongeren
e

zondag 23 september
25 Zondag door het Jaar
Lezingen: Wijsh. 2, 12+17-20, Jak.3,16-4,3, Mc. 9,30-37
Pater Pio van Pietrelcina
Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot
hen:
„Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij
opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft."
Nederlands / Latijn
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
225 - 227
Lezingen
753 - 755
Prefatie 5 Zond. d.h.Jaar
400 - 401
Eucharistisch gebed II
348 – 353
10.00 uur

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman, Maria
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17.00 uur
18.00 uur

Fehmers-Schlatmann, overleden ouders RuigrokJongmans, overleden ouders Obèr-Van Riet, Guus
Prinsen, Jan Rutte
Nadien koffie verzorgd door de jongeren.
Aanbidding en biechtgelegenheid
Mis. Voor het Bisdom

maandag 24 september

Mis van de dag

09.00 uur

Uit dankbaarheid b.g.v een verjaardag, voor
de huisgezinnen
Start Alpha cursus. Zie onder.
dinsdag 25 september
19.00 uur

Jan Rutte

woensdag 26 september
09.00 uur

Mis van de dag

Cosmas en Damianus, martelaren

Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

Kato Quiz avond: wat weten wij van ons geloof. De verliezer krijgt hier
een prijs. Zie de aparte folder.
donderdag 27 september
19.00 uur

Voor de jongeren

vrijdag 28 september
19.00 uur

Vincentius de Paul, priester

Wenceslaus, martelaar

Voor ons bisdom, voor de levende en overleden
familieleden Eykhout-Werps

Kamperen in de pastorietuin voor de jongeren. Om 23.00 uur
gaat het licht uit! www.jpleiden.nl / info@jpleiden.nl
zaterdag 29 september

HH. Aartsengelen Michaël,
Gabriël en Rafaël - Feest

09.30 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Johanna en Francina de
Water
Nadien aanbidding tot 12.00 uur
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e

zondag 30 september
26 Zondag door het Jaar
Lezingen: Num. 11, 25-29, Jak.5, 1-6, Mc. 9, 38-43 + 47-48
Jezus zei: „Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het
bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur.
Latijn / Nederlands
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 2 Zond. d.h Jaar
Eucharistisch gebed I
10.00 uur

blz.
228 - 230
755 - 757
398 - 399
338 - 347

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman, Maria
Fehmers-Schlatmann, overleden ouders RuigrokJongmans, Jan Oudshoorn, overleden ouders Obèr-Van
Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte

Familievolleybal! Samen met je pa en ma, broer en
zus één winnend team vormen! www.jpleiden.nl /
info@jpleiden.nl

17.00 uur
18.00 uur

Aanbidding
H.Mis. Voor de wereldkerk

In oktober wordt voor de Avondmissen de Rozenkrans
gebeden om 18.40 uur.
maandag 1 oktober

09.00 uur

Voor roepingen van priesters en
religieuzen

dinsdag 2 oktober
10.00 uur
18.40 uur
19.00 uur

Thérèse van Lisieux, maagd en
kerklerares

Engelbewaarders

Mis in de Zijlpoortkapel
Rozenkrans
Marian Schoorl-van der Meer
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woensdag 3 oktober Mis van de Dag
09.00 uur

Voor de parochie

donderdag 4 oktober Franciscus van Assisi
18.40 uur
Rozenkrans
19.00 uur
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint
Heer, leer ons bidden; Heer, leer ons geloven
Na de Mis uitleg over de aanbidding en begeleide aanbidding tot 20.30 uur
vrijdag 5 oktober

18.40 uur
19.00 uur

e

1 Vrijdag van de maand toegewijd aan het H.
Hart van Jezus

Rozenkrans
Voor de levende en overleden familieleden
Eykhout-Werps, uit dankbaarheid en om zegen
b.g.v. een verjaardag

Ladies / men-night! Eindelijk eens op gelijk
niveau. www.jpleiden.nl / info@jpleiden.nl
zaterdag 6 oktober
09.30 uur

Bruno, priester

Johanna en Francina de Water

Nadien aanbidding tot 12.00 uur met de jongeren
10.30 – 12.30 uur Pater Pio Gebedsgroep in de Sint
Josephkerk: Mis, koffie, inleiding en aanbidding
Op stap met M25. www.jpleiden.nl / info@jpleiden.nl
Gedoopt
Op zondag 2 september zijn gedoopt Marco Takeshi en Nicolo’ Shinobu,
zonen van de heer en mevrouw Kobayashi-Lonardi
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Start nieuwe parochie
19.00 uur in de Sint Petruskerk: plechtige Mis met mgr.
van den Hende; installatie van pastoor van der Bie en
pastoor Smith voor de nieuwe parochie HH. Petrus en
Paulus; voorstellen van de diaken, pastoraal werkers en
het nieuwe kerkbestuur.

Start Jaar van het Geloof
Donderdag 11 oktober 19.00 uur.
Mis met erna uitleg over het Jaar van het geloof en het
jaarprogramma van de jongeren.

De Alpha-cursus
Voor wie op een eigentijds manier wil kennismaken met de kernpunten van
het geloof of het eigen geloof wat wil opfrissen. Wereldwijd deden al 18
miljoen mensen mee. In Leiden voor de 15 keer!
Start maandag 24 september; 10 maandagavonden en een zaterdag
overdag (27 oktober): 18.45 – 21.30 uur: maaltijd, inleiding, in gesprek
gaan.
Parochiezaal Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40, links naast de
kerk.
Wellicht iets voor u zelf of kent iemand om hier op attent te maken.
Folders liggen in de kerken.
Info en opgave: pastoor Smith 071 5130700 /
jhsmithpr@gmail.com
Aanbidding
* Vanaf vrijdag 12 oktober elke week aanbidding op vrijdag
van 14.00 tot 21.00 uur (uitgezonderd de tijd van de Mis). Er
is een priester beschikbaar voor gesprek, gebed en biecht.
* Eind oktober zal de aanbiddingskapel opengesteld gaan
worden. Leest u daarover in de nieuwe Rondom de Kerk op
de H.Lodewijkpagina.
Nieuwe folders Catechese en Jaar van het Geloof
Achter in de kerk ligt de folder maak er een Jaar van het Geloof van en een
aparte folder over de Kato Quiz avonden en de avonden Eerst zien dan
geloven.
Ook de Alpha folder vindt u daar.
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Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 23 juli
inclusief zondag 29 juli
De week van 30 juli
inclusief zondag 5 augustus
De week van 6 augustus
inclusief zondag 12 augustus
De week van 13 augustus
inclusief zondag 19 augustus
De week van 20 augustus
inclusief zondag 26 augustus
De week van 27 augustus
inclusief zondag 2 september

€ 763.17
€ 433.29
€ 580.03
€ 493.51
€ 558.00
€ 659.59

Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp.

Bid dagelijks de
Heilige Rozenkrans
Een gratis
informatiepakket,
Fatima – apostolaat
Molenstraat 6
2712 XM Zoetermeer

Voor onze boeken kunt u terecht op:
Rhijngeesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en
Volgens afspraak. Telefoonnummer: 071-5174951
Kijkt u ook eens op onze website: www.colomba.nl
U vindt daar onze complete collectie en u kunt er uw bestelling plaatsen.

8

