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O.L. Vrouw van de Berg Carmel - 16 juli
Rond het jaar 1200 keerde een aantal ridders na een
kruistocht niet terug naar huis, maar ging als kluizenaars
in het heilig Land wonen op de berg Carmel. Dat maakt
duidelijk dat hun deelname aan een kruistocht niet uit
veroveringszucht of Moslimhaat, maar uit religieuze
beweegredenen voortkwam. Nu voor hen de strijd
gestreden was, gingen ze leven als monniken. Ze
vormden het begin van de Carmelietenorde. De kleine
kapel tussen hun kluizen was toegewijd aan de Moeder
Gods. Later werd Zij O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
Toen de monniken ook naar het westen kwamen schonk
Maria Zelf aan de toenmalige overste Simon Stock het
Scapulier. Geen medaille maar een stuk stof, een soort
‘kledingstuk’ waarmee men aangaf onder de
schutsmantel van Maria en aan Haar toegewijd te leven. Nog steeds wordt
het Scapulier opgelegd en er bestaat inmiddels ook een scapuliermedaille.
Maria blijft het beeld van de biddende, aanbiddende en zorgende Kerk. Dat
Zij velen op die weg mag begeleiden. Steeds dichter naar Jezus toe.
Pastoor Smith
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e

zondag 30 juni
13 Zondag door het Jaar
Lezingen: 1 Kon. 19, 16b+19-21, Gal. 5, 1+13-18, Lc. 9,
51-62
Jezus sprak tot hem: „De vossen hebben holen en de
vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op
kan laten rusten."
Latijn - Nederlands
Mis XI - Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie II Zo.d.h.Jaar
Eucharistisch gebed III
10.00 uur

17.00 uur
18.00 uur
N.b.

blz.
196 - 198
853 - 854
398 - 399
354 - 361

Hoogmis. Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie HeemanVan der Zijden, Guus Prinsen, Jan Rutte, Herman
Mentink, Henk Prins, overleden familie Schlatmann,
Bernardus Hogenboom, ouders Kroft-Rekelhof en
zwager
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
Aanbidding en biechtgelegenheid
H. Mis

In de maanden juli en augustus is er geen aanbidding en geen
Avondmis op de zondagen

maandag 1 juli
09.00 uur

Mis van de dag
Voor de huisgezinnen

dinsdag 2 juli - Buitengewone vorm van de Misritus: In Visitatione B.
Mariae Virginis II. classis classis - Wit
19.00 uur

Herman Mentink

Bezinningsavond door Mgr. van der Ploeg voor dames.
19.30 uur pastorie
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woensdag 3 juli
09.00 uur

Voor de parochie, bruidspaar Harmsen-Kaliszewska

donderdag 4 juli
19.00

Tomas, apostel - Feest

Elisabeth van Portugal

Voor de gehuwden

vrijdag 5 juli
Antonius Maria Zacharia, priester
e
1 Vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus
14.00-23.00 uur aanbidding in de kapel.
19.00 uur
zaterdag 6 juli

Voor de levende en overleden familieleden
Eykhout-Werps
Maria Goretti, maagd en martelares

07.00-14.00 uur aanbidding in de kapel.
09.30 uur

Voor de jongeren

10.30 – 12.30 uur Pater Pio Gebedsgroep, H. Josephkerk; Mis, koffie,
inleiding en aanbidding
15.15 uur Huwelijk Eveline Maes & Steve Maurer
e

zondag 7 juli
14 Zondag door het Jaar
Lezingen: Jes. 66, 10-14, Gal. 6, 14-18, Lc. 10, 1-12 +17-20
“In welk huis ge ook binnengaat, Iaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit
huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem
rusten.”
Latijn
Mis XI - Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie van Euch. Geebd IV
Eucharistisch gebed IV

blz.
199 - 200
855 - 857
362 - 363
362 - 364
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10.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis
Ans Westerhuis-Vreeburg, familie Bremmer,
overleden familie Heeman-Van der Zijden, Guus
Prinsen, Jan Rutte, Herman Mentink, overleden
ouders Van der Fits-Van Leeuwen, overleden familie
Schlatmann
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
Géén aanbidding en géén Avondmis
maandag 8 juli
09.00 uur

Mis van de dag (Breda: HH. Maria Adolfina en
gezellinnen, maagden en martelaressen)
Voor de meest verlaten zielen

dinsdag 9 juli
Martelaren van Gorcum – Feest
Géén Tridentijnse ritus, maar de Novus ordo.
19.00 uur

Voor de parochie

woensdag 10 juli
09.00 uur

Mis van de dag

Bruidspaar Harmsen-Kaliszewska
B.g.v. een verjaardag

11.00 – 12.00 uur

Aanbidding in de
Sint Petruskerk

donderdag 11 juli

Benedictus, abt, patroon
van Europa - feest

19.00 uur

Voor de kerk in Europa

vrijdag 12 juli

Mis van de dag

14.00-23.00 uur aanbidding in de kapel.
19.00 uur

Voor de levende en overleden familieleden Eykhout-Werps

zaterdag 13 juli

H.Henricus

07.00 – 13.30 uur aanbidding in de kapel.
09.30 uur

Voor de priesters
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e

zondag 14 juli
15 Zondag door het Jaar
Lezingen: Deut. 30. 10-14, Kol. 1, 15-20, Lc. 10, 25-37
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen.
Hij zei: „Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven ?"
Nederlands / Latijn
Mis VII - Credo III
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
201 - 203
Lezingen
857 - 859
Prefatie III Zo. d.h. Jaar
398 - 399
Eucharistisch gebed III
354 - 361
10.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Guus Prinsen, Jan Rutte, Herman Mentink,
overleden familie Schlatmann
Géén aanbidding en géén Avondmis
maandag 15 juli
09.00 uur

Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Voor roepingen van priesters en religieuzen

dinsdag 16 juli
H. Maagd van de berg Karmel
Géén Tridentijnse ritus, maar de Novus ordo.
19.00 uur

Uit dankbaarheid en om zegen b.g.v. een verjaardag,
Jan Rutte

woensdag 17 juli
09.00 uur

Bruidspaar Harmsen-Kaliszewska

donderdag 18 juli
19.00 uur
vrijdag 19 juli

Mis van de dag

Mis van de dag

Voor de wereldkerk
Mis van de dag

14.00-23.00 uur aanbidding in de kapel.
19.00 uur

Voor de levende en overleden familieleden EykhoutWerps
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zaterdag 20 juli

Apollinaris, bisschop en martelaar

07.00-14.00 uur aanbidding in de kapel.
09.30 uur

Voor de parochie
e

zondag 21
16 Zondag door het Jaar
Lezingen: Gen. 18, 1-10a, Kol. 1, 24-28, Lc. 10, 38-42
De Heer gaf haar ten antwoord:
„Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.”
Latijn
Mis XI - Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie IV Zo. d.h. Jaar
Eucharistisch gebed II

blz.
203 - 205
859 - 861
400 - 401
348 - 353

10.00 uur

Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, Guus Prinsen, Jan Rutte, Herman Mentink,
overleden ouders Van der Fits-Van Leeuwen, overleden
familie Schlatmann
Géén aanbidding en géén Avondmis
maandag 22 juli
09.00 uur

Maria Magdalena

Voor de afgedwaalde kinderen

dinsdag 23 juli

Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa - Feest
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Apollinaris
Episcopi et Mart. II class. - Rood
19.00 uur

Bruidspaar Harmsen-Kaliszewska

woensdag 24 juli
09.00 uur

Charlbel Maklúf, priester

Voor de zieken
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donderdag 25 juli
19.00 uur

Jacobus, apostel - Feest

Voor de parochie

vrijdag 26 juli

Joachim en Anna,
ouders van de H. Maagd Maria

14.00 – 23.00 aanbidding in de kapel.
19.00 uur

Voor de levende en overleden familieleden EykhoutWerps

zaterdag 27 juli

Titus Brandsma, priester en martelaar

07.00 – 14.00 aanbidding in de kapel.
09.30 uur

Voor de vervolgde christenen
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…
De Alpha-cursus start weer na de zomer
Voor wie op een eigentijds manier wil kennismaken met de
kernpunten van het geloof of het eigen geloof wat wil opfrissen.
Wereldwijd deden al meer dan 18 miljoen mensen mee. In
e
Leiden voor de 16 keer!
Start maandag 16 september; 10 maandagavonden en een
zaterdag overdag (19 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 wellicht kent u iemand om hier attent
op te maken. Folders liggen in de kerken.
Info en opgave: pastoor Smith 071 513 0700 / jhsmithpr@gmail.com
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“…met de heilige Jozef, haar Bruidegom”
Paus Franciscus heeft ingevoerd wat door zijn voorganger al in gang was
gezet. Voortaan wordt in het Eucharistisch gebed na Maria ook Sint Jozef
genoemd. In 1962 was dit al gebeurd in de Romeinse Canon. Nu geldt het
ook voor de andere Eucharistische gebeden.
Sint Jozef is patroon van de universele Kerk en zijn voorspraak is meer dan
ooit nodig. Voor de nog-niet-gelovigen, de gezinnen, de priesters, de
Godgewijden, de jongeren enz.
Vakantietip
Weet u nog welke heilige u aan het begin van dit jaar hebt ‘getrokken’?
Wellicht een idee om tijdens de vakantie wat meer over deze heilige na te
zoeken, te lezen of misschien zelfs een plek te bezoeken die met deze
heilige verbonden is.
Kevelaer met de Haagse Bedevaarten 8 t/m 10 augustus
e
Onze bisschop zal vrijdag de 9 augustus aanwezig zijn.
Voor het hele programma en de mogelijkheden: zie de folder achter in de
kerk. Beslist de moeite waard om weer mee te gaan, om een keer mee te
gaan!

Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 27 mei
inclusief zondag 2 juni
De week van 3 juni
inclusief zondag 9 juni
De week van 10 juni
inclusief zondag 16 juni

€

598.03

€

691.87

€

566.63

Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp.

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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