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Wat, bestaat de aflaat nog… Nee, he?!
Ja hoor, die is zelfs nooit afgeschaft. Het woord ‘aflaat’
lijkt nog steeds aversie op te roepen met kreten als:
“Luther had gelijk”, “De hemel kopen”, “Middeleeuws”
(wat is er toch mis met de Middeleeuwen die ons zoveel
gegeven hebben? Waren ze te wreed, te primitief, te
bijgelovig? Heeft u vanmorgen de krant gelezen met al
die berichten over wrede, primitieve en bijgelovige
zaken!)
Maar wat is een aflaat eigenlijk? Geen ticket voor de
hemel; geen cadeaubon voor vergeving van je zonden;
geen kerkobligatie voor als het van pas komt!
De aflaat verwijst naar de solidariteit van de
Kerkgemeenschap. Wat heiligen ‘extra verdiend hebben’, wordt
opgespaard en wij mogen daar een beroep op doen.
Een soort schatkist van de Kerk. Niet om onze zonden vergeven te krijgen
(daar is ons berouw voor, de schuldbelijdenis en de Biecht), maar om
nadien de consequenties van onze zonden serieus te nemen:
de blijvende straf en de plicht om onszelf te verbeteren.
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Een aflaat nu neemt de last van de straf weg, dankzij de verdiensten van
de heiligen. Zo kunnen we ons helemaal richten op het tweede: steeds
betere christen worden.
Er bestaan een volle aflaat en een gedeeltelijke aflaat, al naar gelang ons
serieus er mee omgaan. Voor een volle aflaat is minimaal nodig: de Biecht
(binnen één week voor of erna het vragen van de volle aflaat), op de dag
zelf de H. Communie ontvangen, een gebed voor de Paus (bijvoorbeeld
Onze Vader en Weesgegroet) en de wens om de aflaat te verdienen. Dan
de speciale handeling: Rozenhoedje, Kruisweg, 2 november naar de kerk,
een daad van naastenliefde… Gebeurt dit maar gedeeltelijk, dan wordt de
aflaat ook een gedeeltelijke aflaat.
Solidariteit is het sleutelwoord. Zo kunnen we de aflaat, waar wij voor
bidden en al de bovengenoemde zaken doen, ook wegschenken.
Bijvoorbeeld aan overledenen. In een gebed tot de Heer kunnen we dit dan
zeggen. Als de overledenen nog in de periode van de loutering zijn, wordt
die periode mede door de aflaat versneld of afgerond. Ze mogen dan voor
altijd de hemelse vreugde bij de Drie-ene God betreden. Daarom is het
goed rond Allerzielen (2 november) weer een keer over de aflaat te horen.
Pastoor Smith
e

zondag 27 oktober
30 Zondag door het Jaar
Lezingen: Sir. 35, 12-14 + 16-18, 2 Tim. 4, 6-8 + 16-18, Lc. 18, 9-14
Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet
opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: God,
wees mij zondaar genadig.
Nederlands- Latijn
Mis IX, Credo I
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
236 - 238
Lezingen
888 - 890
Prefatie Zo. IV 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, Anna Maria Tax, overleden
familie Heeman-Van der Zijden, Herman Mentink,
Guus Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis is er koffie
Aanbidding en biechtgelegenheid
H. Mis
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maandag 28 oktober
09.00 uur

Simon en Judas, apostelen - Feest

Voor de meest verlaten zielen, Anna Maria Tax

dinsdag 29 oktober
Mis van de dag
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebd XXIII post
Octavam Pentecostes IV. Classis - groen
18.40 uur
19.00 uur

Rozenkrans
Anna Maria Tax

woensdag 30 oktober
09.00 uur

Anna Maria Tax

donderdag 31 oktober
18.40 uur
19.00 uur

Mis van de dag

Mis van de dag

Rozenkrans
Anna Maria Tax

vrijdag 1 november

Hoogfeest van
Allerheiligen
Lezingen: Apok. 7, 2-4 +9-14, 1 Joh. 3, 1-3, Mt. 5, 1-12a
14.00-23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Anna Maria Tax, voor de levenden
en overledenen van de familie Eykhout
en de familie Werps, Johanna en Francina de Water,
voor de parochie
zaterdag 2 november

Gedachtenis van Allerzielen

07.00-14.00 uur Aanbidding in de kapel.
09.30 uur
Anna Maria Tax, Mgr. Albertus Vreeburg, Ton
Bokern, voor Jan van Hien, dat hij moge rusten in
vrede
Pater Pio gebedsgroep met om 10.30 uur ook Mis van Allerzielen. Sint
Josephkerk, Herensingel 3
16.00 uur Gebedsviering voor Allerzielen in de kapel van de Zijlpoort
met zegening van de graven nadien.

3

e

zondag 3 november 31 Zondag door het Jaar
Lezingen: Wijsh. 11, 23-12,2, 2 Tess 1, 11-2,2, Lc. 19, 1-10
Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheus,
kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.”
Latijn
Mis XI, Credo I
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
238 - 240
Lezingen
890 - 892
Prefatie van Euch. IV
362 - 363
Eucharistisch gebed IV
362 - 369
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Ans Westerhuis-Vreeburg, Hans
Westerhuis, overleden familie Heeman-Van der Zijden,
Anna Maria Tax, Ton Bokern, Maria Adriana de GrootDuindam, Herman Mentink, Guus Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
Aanbidding en biechtgelegenheid
H. Mis, partly English

maandag 4 november
09.00 uur

Carolus Borromeüs,
bisschop

Voor de huisgezinnen, Anna Maria Tax

dinsdag 5 november
Mis van de dag
10.00 uur
Mis in de Zijlpoortkapel
Buitengewone vorm van de Misritus: Feria Tertia infra Hebd IV quae
superfluit post Epiphaniam I. Novembris IV. Classis - Groen
19.00 uur
Anna Maria Tax
* Bezinningsavond door Mgr. Van der Ploeg voor dames. In de
pastorie aanvang 19. 30 uur.
* Het geloof doorgeven aan je kinderen. Door Bas van Pampus,
pastorie Sint Joseph, Herensingel 3, 20.00 – 21.30 uur.
* Bidden met Teresia van Avila (2) door Marlène Falke-de Hoogh.
Petruspastorie, Lorentzakde 16a, 20.00 – 21.30 uur.
Zie de catechesefolder.
woensdag 6 november
09.00 uur

Alle heilige verkondigers van het geloof
in onze streken - Feest
Anna Maria Tax, voor de parochie
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donderdag 7 november

Willibrord, bisschop, verkondiger van
ons geloof, patroon van de Nederlandse
kerkprovincie - Hoogfeest
19.00 uur
Voor de parochie, Anna Maria Tax
* Aansluitend Heer, leer ons bidden. Tot 20.00 uur. Een half uur
begeleide aanbidding om te groeien in ons gebedsleven.
* Jongerenmis met erna een borrel in de stad.
vrijdag 8 november

Mis van de dag

14.00-23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Anna Maria Tax, voor de levenden en overledenen van
de familie Eykhout en de familie Werps, Johanna en
Francina de Water
* 20.00 – 21.15 uur Impulsavond over de 24-uurs aanbidding
* Tienergroep
zaterdag 9 november

Kerkwijding van de Basiliek van Sint jan
van Lateranen - Feest

07.00-14.00 uur Aanbidding in de kapel
09.30 uur
Uit dankbaarheid en om zegen b.g.v. een verjaardag,
Anna Maria Tax
18.00 – 20.00 uur Pater Bots SJ is aanwezig om Biecht te horen. In de
pastorie.
e

zondag 10 november 32 Zondag door het jaar, Leo de Grote, Paus
Lezingen: 2 Makk.7, 1-2 + 9-14, 2 Tess 2, 16-3,5, Lc. 20, 27-38
“De Heer is toch geen God van doden maar van levenden, want voor Hem
zijn allen levend."
Nederlands – Latijn
Mis VII, Credo III
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
240 - 242
Lezingen
892 – 894
Prefatie V Zon.d.h.Jaar
400 - 401
Eucharistisch gebed I
338 - 347
10.00 uur
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, 30-jarig huwelijk uit dank en
om zegen, Anna Maria Tax, overleden familie
Heeman-Van der Zijden, familie Bremmer, familie
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Van der Fits-Van Leeuwen, Maria Adriana de GrootDuindam, Herman Mentink, Guus Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
17.00 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid
18.00 uur
H. Mis
maandag 11 november
09.00 uur

Martinus, Bisschop

Voor de afgedwaalde kinderen, Anna Maria Tax

dinsdag 12 november
Josafat, bisschop en martelaar
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Didaci Confessoris III Classis - wit
19.00 uur

Anna Maria Tax

Lezing: De Eucharistieviering en gebedsvieringen
Pastorie H. Lodewijk, 20.00 – 21.30 uur door pastoor Smith
woensdag 13 november

Mis van de dag

09.00 uur
Anna Maria Tax
11.00-12.00 uur Aanbidding in de Sint Petruskerk
donderdag 14 november

Mis van de dag

19.00 uur
Anna Maria Tax
Verdiepingsgroep jongeren. Zie www.JPLeiden.nl
vrijdag 15 november

Albertus de Grote,
bisschop en kerkleraar
14.00-23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Anna Maria Tax, voor de levenden en
overledenen van de familie Eykhout en de
familie Werps, Johanna en Francina de Water
zaterdag 16 november
maagd.

Margarita van Schotland; Getrudis,

07.00-14.00 uur Aanbidding in de kapel.
09.30 uur
Anna Maria Tax
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De Jongeren
Zie voor alle Jongeren activiteiten www.JPleiden.nl
Elke zondag koffie na de Mis in de pastorie.
www.lodewijkparochie.nl
Met actuele gegevens en de preek nog eens na te
luisteren…
Lezing over de liturgie 2
De Eucharistie en gebedsvieringen.
Welke andere vieringen kent de Kerk? Wat is hun betekenis? Hoe
verhouden zij zich tot de Eucharistievieringen?
Dinsdag 12 november, Pastorie H. Lodewijk, 20.00 – 21.30 uur door
pastoor Smith.
Volgend jaar: Over de houdingen bij de liturgie en Het nieuwe Missaal
Impulsavond 24-uurs aanbidding 8 november
Al de vaste bidders en belangstellenden zijn welkom na de
avondmis in de pastorie. We zullen met de mensen uit onze
eigen gebedstijden (vrijdagmiddag, -avond, -nacht en
zaterdagochtend en -middag) ervaringen uitwisselen. Daarna
volgt een algemene inleiding met verder handreikingen voor
de aanbidding. Tot ongeveer 21.15 uur. We hopen velen van
u dan te zien. Voor de aanbidding in de kapel wordt dan
gezorgd!
Eliza Oudshoorn en pastoor Smith
Catechesefolder
Deze ligt achter in. Hierin vindt u de 14(!) mogelijkheden om het geloof
beter te leren kennen. Het programma loopt tot in december.
Lezing Zijlpoortbegraafplaats
Op zondag 17 november is er in de kapel van Begraafplaats de Zijlpoort
een lezing over die begraafplaats. Dé Steures, eindredacteur van het boek
over de begraafplaats en bestuurslid, zal spreken over opvallende,
verborgen en kenmerkende plekken van de begraafplaats.
Aanvang 14.00 uur, entree gratis.
Gedoopt
Op zondag 13 oktober is gedoopt, Emma Nicol Hlodak, dochter van de
heer en mevrouw Hlodak-Hlodakova
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Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 23 september
inclusief zondag 29 september
De week van 30 september
inclusief zondag 6 oktober

€ 674.93
€ 739.53

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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