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Maand van het Kostbaar Bloed
Voor velen is het bekend dat de Juni-maand de Heilig Hartmaand is.
Van oudsher volgt daarop de Juli-maand als maand van het kostbaar
Bloed. Christus’ Bloed als teken van Zijn
barmhartige liefde. Hij heeft Zijn
Hartebloed voor ons gestort.
In de maand juli komen we ook een aantal
martelaren tegen, zoals Apollinaris en
Maria Goretti. Uit ons eigen land noemen
we zuster Maria Adolfina (8 juli,
Ossendrecht, bisdom Breda; zie foto), de
martelaren van Gorcum en Titus
Brandsma. Zij waren bereid om hun bloed
te geven voor Jezus, Zijn Kerk en de
beschermwaardigheid van elk
mensenleven.
Het is een groot goed dat wij in alle vrijheid op vakantie kunnen gaan
en in veel landen kerken open vinden en zeker op zondag daar de
heilige Mis mee kunnen vieren. Ook een gelegenheid om de
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Wereldkerk te ervaren. Soms is de situatie daar slechter dan hier en
waarderen we onze ‘thuissituatie’ meer; soms is het daar veel beter
met een vitale jonge echt katholieke gemeenschap, dat kan dan weer
bemoedigen en wellicht goede ideeën geven.
U allen een verkwikkende zomer toegewenst!
Pastoor Smith

zondag 3 juli

14e Zondag door het jaar

Lezingen: Jes. 66,10-14, Gal. 6,14-18, Lc. 10,1-12 + 17-20
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Latijn - Mis XI – Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 3 Zo. d. h. jaar
Eucharistisch gebed III

blz.
199 - 200
855 - 857
398 - 399
354 - 361

10.00 uur

Bescherming van het ongeboren leven,
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans WesterhuisVreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden,
Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Ton Bokern,
Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Jan Rutte,
Alida van Deuren, voor de familie Broens-Thiadens,
Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-De Jong, Jan Ruigrok
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
17.00 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid
18.00 uur
English Mass (last time for the summer)
maandag 4 juli
Elisabeth van Portugal
09.00 uur
Voor een bijzondere intentie op voorspraak van de HH.
Joachim en Anna, voor de partners van mensen met
dementie, voor de afgedwaalde kinderen
dinsdag 5 juli
Antonius Maria Zaccaria
10.00 uur
Mis in de Zijlpoortkapel
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Antonii Mariae Zaccaria
Confessoris - III. Classis - wit
19.00 uur
Voor bescherming van het ongeboren leven
Bezinningsavond van het Opus Dei voor dames, Pastorie 19.30 u.
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woensdag 6 juli
Maria Goretti, maagd en martelares
09.00 uur
Voor de zielerust van een overleden moeder en oma
donderdag 7 juli
Mis van de dag
19.00 uur
Voor de levende en overleden leden van de familie Tax,
voor de overleden leden van het Genootschap Stille
Omgang
vrijdag 8 juli
Mis van de dag
14.00-23.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
19.00 uur
Uit dankbaarheid, voor de familieleden Eijkhout, voor de
familieleden Werps
zaterdag 9 juli
Martelaren van Gorcum - Feest
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
09.30 uur
Voor de zielerust van Jan Beenakker

zondag 10

15e Zondag door het jaar

Lezingen: Deut. 30, 10-14, Kol. 1,15-20, Lc. 10,25-37
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.
Nederlands / Latijn Mis XI – Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 4 Zo d. h . jaar
Eucharistisch gebed I

blz.
201 - 203
857 - 859
400 - 401
338 - 347

10.00 uur

Bescherming van het ongeboren leven,
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans WesterhuisVreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden,
Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Ton Bokern,
Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Alida van
Deuren, Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-De Jong,
Jan Ruigrok, om zegen b.g.v. een verjaardag
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
Geen aanbidding en Avondmis.
Dit begint weer op zondag 21 augustus
No adoration and English Mass. This start again on Sunday 21 August
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maandag 11 juli
09.00 uur

Benedictus, abt, patroon van
Europa - Feest
Voor bruidspaar Tax-Nijhof, voor roepingen
van priesters en religieuzen

dinsdag 12 juli
Mis van de dag
Geen Tridentijnse ritus
19.00 uur
Uit dank en om zegen b.g.v. een verjaardag (Stefan Tax)
woensdag 13 juli
H. Henricus
09.00 uur
Voor de studenten, jaargetijde van Jan Eildert Broens
11.00 – 12.00 uur Aanbidding in de Sint Petruskerk met Rozenkrans
om 11.30 uur
donderdag 14 juli
Camillus de Lellis, priester
19.00 uur
Om zegen over het gezin Van Halem-Tax
vrijdag 15 juli
Bonaventura, bisschop en kerkleraar
14.00-23.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
19.00 uur
Voor de vervolgde christenen in het MiddenOosten, voor de familieleden Eijkhout, voor de
familieleden Werps
zaterdag 16 juli
Maagd Maria van de berg Karmel
07.00-14.00
Aanbidding in de JPII-kapel.
09.30 uur
Voor het bruidspaar Herfst-Lexmond, voor de zielerust
van een overleden meisje en steun voor de familie, uit
dankbaarheid en om zegen b.g.v. een verjaardag
e

zondag 17 juli
16 Zondag door het jaar
Lezingen: Gen. 18, 1 -10, Kol. 1, 24-28, Lc. 1-, 38-42
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de Hoop is waartoe Hij ons roept.
Latijn Mis XI – Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 5 Zo. d. h. Jaar
Eucharistisch gebed III

blz.
203 - 205
859 - 861
400 - 401
353 - 361
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10.00 uur

Bescherming van het ongeboren leven, Mgr. Albertus
Vreeburg, Hans en Ans Westerhuis-Vreeburg, overleden
familie Heeman-Van der Zijden, Stephan van Winden,
Henk Veldhoven, Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus
Prinsen, Alida van Deuren, Ton Bokern, Jan Gerrits,
Hendrika Maria Spruijt- De Jong, Jan Ruigrok
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
maandag 18 juli
Mis van de dag
09.00 uur
Voor de zieken, voor de meest verlaten zielen
dinsdag 19 juli
Mis van de dag – Geen Tridentijnse ritus
19.00 uur
Voor een familiebedrijf en haar werknemers
woensdag 20 juli
Apollinaris, bisschop en martelaar
09.00 uur
Voor de toekomst van de Leidse parochie
donderdag 21 juli
Laurentius van Brindisi, priester er kerkleraar
19.00 uur
Voor de wereldvrede, jaargetijde van Nico Broens
vrijdag 22 juli
Maria Magdalena - Feest
14.00-23.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
19.00 uur
Voor de inwoners van Leiden
zaterdag 23 juli

Birgitta, kloosterlinge, patrones van
Europa - Feest
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
09.30 uur
Uit dankbaarheid, voor de familieleden Eijkhout,
voor de familieleden Werps

zondag 24 juli

17e Zondag door het jaar

Lezingen: Gen. 18, 20-32, Kol. 2, 12-14, Lc. 11, 1-13
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de geheimen van
het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt.
Latijn Mis XI – Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie 6 Zo d.h. Jaar
Eucharistisch gebed II

blz.
205 - 208
861 - 863
402 - 403
349 - 353
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10.00 uur

Bescherming van het ongeboren leven,
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans en Ans WesterhuisVreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden,
Stephan van Winden, Henk Veldhoven, Ton Bokern,
Wil Schoonderwoerd-Menken, Guus Prinsen, Alida van
Deuren, Jan Gerrits, Hendrika Maria Spruijt-De Jong,
Jan Ruigrok

Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
maandag 25 juli
Jacobus, apostel - Feest
09.00 uur
Levende en overleden leden familie Tax-Roelandse, voor
de huisgezinnen
dinsdag 26 juli

Joachim en
Anna, ouders
van de heilige
Maagd Maria
Buitengewone vorm van de Misritus: S.
Annae Matris B.M.V. II classis – wit
19.00 uur

Voor de bisschop en zijn
intenties

woensdag 27 juli
Titus Brandsma, priester en martelaar
09.00 uur
Levende en overleden leden familie Tax
donderdag 28 juli
Mis van de dag
19.00 uur
Voor de zielerust van Robbert Bennet
Nadien Rozenkrans voor Roepingen
vrijdag 29 juli
H. Marta
14.00-23.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
19.00 uur
Voor de zielerust van Soe Hin Woi Yet
Kong, voor de familieleden Eijkhout,
voor de familieleden Werps
zaterdag 30 juli

Petrus Chrysologus,
bisschop en kerkleraar
07.00-14.00 u. Aanbidding in de JPII-kapel.
09.30 uur
Levende en overleden leden familie Tax
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Op zondagen tijdens de zomer géén aanbidding en Avondmis
De laatste keer is zondag 3 juli en het begint weer op zondag 21 augustus.

English Mass stops during the summer
Last time before the summer is on Sunday 3 July.
We start again on Sunday 21 August.

Telefoonnummer voor
een zéér urgente pastorale situatie
Dit zal niet vaak voorkomen.
Maar mocht er toch heel urgent pastorale hulp nodig zijn,
dan is er dit nummer.
U krijgt iemand van het PT aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld.
Let wel: dit is om het zo te zeggen het “112” van de parochie!
Dus niet te gebruiken voor regelen van uitvaarten, te voorziene
Ziekenzalving, mistintenties, tijden van vieringen, in de kerk vergeten
paraplu's e.d.
We vertrouwen erop dat het dan ook inderdaad echt alleen
als Noodnummer wordt gebruikt: 06 13 29 54 36

Schola zoekt zangers
Door het verlies van twee vaste stemmen (overlijden én verhuizing), is de
schola kleiner geworden. We zijn dus op zoek naar nieuwe zangers! Men
hoeft niet vanaf het begin volleerd Gregoriaans te kunnen zingen. Het kan
beginnen met het meezingen van de vaste gezangen en dan stap voor stap
de wisselende gezangen.
Repetitie is maandagavond om 19.00 uur in de pastorie.
Info en aanmelding bij Herman Buis: 071-5313155 /
herman.buis@casema.nl

24-uursaanbidding gaat de zomer door
Ook tijdens de zomer zal de aanbidding in de H. JPII-kapel doorgaan,
vrijdag 14.00 – 23.00 uur, zaterdag 07.00 – 14.00 uur. De nachtelijke uren
zijn voor de mensen die zich daar voor hebben aangemeld.
Zeker de zomerweken zijn geschikt om eens wat langer bij de Heer te
verblijven.
Ook de Rozenkrans voor roepingen en de Pater Pio Gebedsgroep gaan
gewoon door.
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Maria Magdalena
Op 3 juni j.l. heeft de paus het decreet ondertekend om de verplichte
gedachtenis van de H. Maria Magdalena een hogere plek in de liturgische
rangorde te geven. Vanaf nu wordt op 22 juli het ‘Feest’ van Maria
Magdalena gevierd.
De secretaris van de Congregatie van de goddelijke Eredienst Arthur
Roche, schrijft o.a. dat deze beslissing betekent dat
men dieper moet nadenken over “de waardigheid
van de vrouw, de nieuwe evangelisatie en het
mysterie van de goddelijke Barmhartigheid”.
“De heilige Maria Magdalena is een voorbeeld van
ware en authentieke evangelisatie; zij is een
evangeliste die de vreugdevolle boodschap van
Pasen verkondigt.”
Haar liturgische Feest heeft nu de rangorde van o.a. de Feesten van de
Apostelen (wat niet betekent dat Maria Magdalena aan het Apostelcollege
wordt toegevoegd, zoals seculiere media uit onkunde vermeld hebben).
Haar bekering, trouw tot aan de voet van het kruis; haar ontmoeting met de
verrezen Heer (noli Me tangere), haar boeteleven en de bijzondere devotie,
vooral rond Vezelay, maken zeker dat deze grote heilige een Feest
verdient op de liturgische kalender.

In september start de Alpha-cursus weer
Een tienweken cursus over de kern van ons geloof.
Voor mensen die voorzichtig willen verkennen wat
christenen nu geloven; voor mensen die op zoek zijn
naar God; voor mensen met veel vragen over het
geloof.
Misschien kent u ze.
Maakt u ze attent op de Alpha en neemt u een folder
voor ze mee.
De Alpha is Samen eten – samen luisteren – samen praten
Zie ook www.rk-alphacentrum.nl
Start maandagavond: 19 september, dan alle maandagen t/m 21 november
(alleen maandag 3 oktober is verzet naar dinsdag 4 oktober!) + zaterdag 22
oktober overdag.
Locatie; pastorie Sint Petrus, Lorentzkade 16a
Tijd: 18.45 uur (warme maaltijd) – 21.30 uur
Kosten: geen, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
Info en opgave bij pastoor Smith: 071 5130700 /
jhsmithpr@gmail.com of via de folder.
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