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Jaar van het Geloof
Het Jaar van de Priester en het Paulusjaar liggen al een
tijdje achter ons. Nu biedt de Kerk ons een Jaar van het
e
Geloof. 50 Jaar na de opening van het 2 Vaticaans
Concilie en 20 jaar na de publicatie van de Katechismus
van de Katholieke Kerk.
Paus Benedictus XVI schrijft (Porta Fidei, nr. 9):
“Wij verlangen dat dit Jaar in elke gelovige het streven wekt om het geloof
ten volle te belijden en met nieuwe overtuiging, vertrouwen en hoop. Het
zal ook een gunstige gelegenheid zijn om de viering van het geloof in de
liturgie te intensiveren, vooral in de Eucharistie, die ‘het hoogtepunt’ is
waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al
haar kracht voortvloeit’ (Sacrosanctum Concilium nr 10) . Tezelfdertijd
wensen wij dat het levensgetuigenis van de gelovigen aan geloofwaardigheid zou winnen. De inhoud herontdekken van het geloof dat beleden,
gevierd, beleefd en gebeden wordt en nadenken over de daad van het
geloven zelf, is een engagement dat elke gelovige tot het zijne moet
maken, vooral dit Jaar.”
Laten we hieraan gehoor proberen te geven, als nieuwe parochie HH.
Petrus en Paulus, als H. Lodewijkgemeenschap, als gelovigen. Donderdag
11 oktober, 19.00 uur, openen we het Jaar van het Geloof bij de Mis van
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19.00 uur. Aan het eind van de Mis volgt kort wat uitleg over het Jaar van
het geloof en het jaarprogramma van de jongeren.
Pastoor Smith
e

zondag 7 oktober
27 Zondag door het jaar
Lezingen: Gen. 2, 18-24, Hebr.2,9-11, Mc. 10,2-16
Toen Jezus dit zag zei Hij verontwaardigd:
„Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen
die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. “
Latijn
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
230 - 232
Lezingen
757 - 759
Prefatie IV Zon. d.h. Jaar
400 – 401
Eucharistisch gebed III
354 - 361
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Maria Fehmers-Schlatmann, familie Bremmer,
overleden ouders Ruigrok-Jongmans, overleden ouders
Obèr-Van Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte
Aanbidding en biechtgelegenheid
H.Mis - Mass partly English

maandag 8 oktober

Mis van de dag

09.00 uur
Voor de meest verlaten zielen
In oktober wordt voor de Avondmissen de Rozenkrans gebeden om 18.40
uur.
dinsdag 9 oktober

18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 10 oktober
09.00 uur

Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren
Johannes Leonardi, priester

Mis van de dag

Hans Westerhuis

11.00 – 12.00 uur aanbidding in de Sint Petruskerk
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Eerst zien dan geloven. Catechese over Maria aan de hand van
kunstafbeeldingen uit de Traditie. Door Pastoor Smith.
Sint Josephpastorie, Herensingel, 20.00 – 21.30 uur. Iedereen is
welkom.
donderdag 11 oktober

Opening van het Jaar van het Geloof

10.00 uur KBO-Mis in de Sint Josephkerk met erna een kopje koffie. Men
kan gehaald en gebracht worden. Informatie bij mw. Annie van Ruitenbeek,
tel.nr. 5224773.
18.40 uur
Rozenkrans
19.00 uur
Voor de parochies
De jongeren vertellen hun plannen en uitleg over de
plannen binnen de parochie.
vrijdag 12 oktober

Mis van de dag

14.00 – 21.00 aanbidding in de kerk. Er is een priester
beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek.
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Voor de levende en overleden familieleden
Eykhout-Werps
Na de Mis vervolg aanbidding tot 21.00 uur.

zaterdag 13 oktober
09.30 uur

Maria op Zaterdag

Johanna en Francina de Water

Nadien aanbidding tot 12.00 uur
e

zondag 14 oktober
28 Zondag door het Jaar
Lezingen: Wijsh. 7,7-11, Heb. 4,12-13, Mc. 10,17-30
Jezus antwoordde: „Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand die huis, broers,
zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde
Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het
honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook
gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.
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Nederlands / Latijn
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 5 Zond. d.h.Jaar
Eucharistisch gebed II
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Joke Bokern, overleden ouders Ruigrok-Jongmans,
Maria Fehmers-Schlatmann, overleden ouders Obèr-Van
Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte
Gastpredikant rector Beemster uit Heiloo
Aanbidding en biechtgelegenheid
Mis. Voor de jongeren van de parochies
Lezing door rector Beemster over de
aanbidding. Pastorie H. Lodewijk.

maandag 15 oktober

09.00 uur

blz.
232 - 234
759 - 761
400 - 401
348 - 353

Teresia van Jezus, maagd en
kerklerares

Voor de huisgezinnen

dinsdag 16 oktober

H. Hedwig, kloosterlinge
H. Margaretha-Maria
Alacoque, maagd
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Hedwigis Viduae
~ III. classis
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 17 oktober

09.00 uur

Voor de parochies

donderdag 18 oktober
18.40 uur
19.00 uur

Ignatius van Antiochië, bisschop en
martelaar

Lucas, Evangelist - feest

Rozenkrans
Roepingen van priesters en religieuzen
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vrijdag 19 oktober

Johannes de Brébeuf en Isaac Jorgues,
priesters en gezellen, martelaren.
Paulus van het Kruis, priester

14.00 – 21.00 aanbidding in de kerk. Er is een priester
beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Voor ons bisdom, voor de levende en overleden
familie Eykhout-Werps
Na de Mis vervolg aanbidding tot 21.00 uur.
zaterdag 20 oktober

09.30 uur

Maria ter Weghe – Onze lieve Vrouw van
Haastrecht

Johanna en Francina de Water, uit dankbaarheid en om
zegen b.g.v een verjaardag

Nadien aanbidding tot 12.00 uur
e

zondag 21 oktober
29 Zondag door het Jaar
Lezingen: Jes. 53, 10-11, Heb. 4, 14-16, Mc. 10,35-45
Jezus zei; “Wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook
de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen."
Latijn
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
234 - 236
Lezingen
761 - 763
Prefatie 2 Zond. d.h Jaar
398 - 399
Eucharistisch gebed I
338 - 347
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, tot zekere intentie, overleden ouders RuigrokJongmans, Maria Fehmers-Schlatmann, overleden ouders
Obèr-Van Riet, Guus Prinsen, Jan Rutte
Gastpredikant rector Beemster uit Heiloo
Aanbidding
H.Mis - Mass partly English
Lezing door rector Beemster over de
aanbidding. Pastorie, H. Lodewijk.
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maandag 22 oktober
09.00 uur

Mis van de dag

Voor de afgedwaalde kinderen

dinsdag 23 oktober
Johannes van Capestrano, priester
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Antonii Mariae Claret Episcopi
Confessoris ~ III. classis
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Overleden echtpaar Van der Hoorn-Toussaint

woensdag 24 oktober
09.00 uur

Antonius Maria Claret, bisschop

Voor de parochies

Kato Quiz avond: Wat staat er in een kerk?
De verliezer krijgt hier een prijs. Zie de aparte folder.
donderdag 25 oktober
18.40 uur
19.00 uur

Mis van de dag

Rozenkrans
Voor de wereldkerk

vrijdag 26 oktober

Mis van de dag

14.00 – 21.00 aanbidding in de kerk.
Er is een priester beschikbaar voor biecht, gebed en gesprek
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Voor de levende en overleden familieleden
Eykhout-Werps
Na de Mis vervolg aanbidding tot 21.00 uur.

zaterdag 27 oktober Maria op zaterdag
09.30 uur
Johanna en Francina de Water
Nadien aanbidding tot 12.00 uur

Kerkwijding
Zondag 28 oktober is om 16.00 uur plechtig Lof vanwege kerkwijding met
erna een glaasje.
De stille aanbidding (17.00 uur) en de Mis (18.00 uur) gaan gewoon door.
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Aanbidding en lezingen over 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.
* Zondag 14 en 21 oktober 19.00 uur lezingen over de
aanbidding door rector Beemster m.o.o. het rooster van
de aanbiddingskapel. Dus zeker iedereen die daar aan
mee wil werken is welkom.
Pastorie H.Lodewijk
* Eind oktober zal de aanbiddingskapel opengesteld
gaan worden.

Dinsdagavond Mis in de buitengewone vorm
van de Misritus
Vanaf dinsdag 16 oktober zal de “19.00 uur”-Mis op
dinsdagavond gecelebreerd worden in de buitengewone
ritus. Deze vorm heet ook wel de Tridentijnse Mis. Een ingetogen vorm, in
het Latijn, aan het hoofdaltaar. Vooral gericht om biddend mee te vieren.
Zonder voorbede, meestal zonder preek en de misdienaar antwoordt
namens het volk. Een vorm die we, wellicht langzaam aan, kunnen gaan
herkennen als een ‘buitengewoon’ mooie vorm.

Dankwoordje van de ‘kapelaan’
Beste parochianen,
Het afscheid van de parochies in Leiden was heel bijzonder.
Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen zouden komen op hun vrije
middag. En wat was er veel voorbereid door de commissie die voor het
feest in het leven was geroepen!
Het grote cadeau maakte me
echt even stil, net als de foto's
en de liederen die de jongeren
voor me gemaakt hadden.
Het was heel bijzonder om
één voor één al de mensen
langs te zien komen met wie
ik de afgelopen jaren contact
heb gehad.
Heel veel dank en een
hartelijke groet uit St. Gallen,
Michel Remery pr
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Gedoopt
Op zaterdag 29 september is gedoopt, Gylano Aefan, zoon van de heer en
mevrouw Mercelina-Suriél

Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 3 september
inclusief zondag 9 september
De week van 10 september
inclusief zondag 16 september
De week van 17 september
inclusief zondag 23 september

€ 729.82
€ 481.00
€ 603.39

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.
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