Paastriduüm
Tijdens bezoeken aan de gevangenis viel me op dat veel mensen niet meer
weten wat we vieren met Pasen. Het woord Paastriduüm doet al helemaal
de wenkbrauwen fronsen.
Het Paastriduüm of Triduüm Sacrum is de periode die begint met de avondviering van Witte Donderdag, als het laatste avondmaal en de instelling van
de Eucharistie worden herdacht. Alle belangrijke devotionalia in de kerk zijn
omhangen met een wit kleed. Dan volgt Goede Vrijdag, als in alle kerken de
kruisdood van Jezus herdacht. Om drie uur stipt wordt, aan de hand van de
afbeeldingen van de kruisweg die Jezus heeft afgelegd, deze gebeurtenis
herdacht. ‘s Avonds is er een viering met kruisverering. In de kerk is de godslamp gedoofd omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig
is. Het altaar is volledig kaal: het kruis, de kandelaren en het altaar dwaal
zijn verwijderd. De liturgische kleur is rood, een verwijzing naar het lijden
en het vergoten bloed van Christus. Daarna volgt de Stille Zaterdag met de
Paaswake. Herdacht wordt de verrijzenis van Jezus. De Paaswake is het feest
van het licht, van het water en van de vreugde. Een nieuwe Paaskaars wordt
binnengebracht, nieuw water wordt gewijd en de viering is vol symboliek.
Ook op eerste en tweede Paasdag staat de verrijzenis centraal.
Dit jaar wordt door het Bisdom Den Bosch de Chrismaviering weer in oude
glorie gevierd. Op woensdagavond voor Pasen wordt in de kathedraal de
olie door de bisschop gewijd. Olie die gebruikt wordt voor verschillende
liturgische doeleinden zoals doop en ziekenzalving. De olie is gemaakt van
olijven uit Israël. Zo wordt niet alleen de band met het bisdom gesymboliseerd, maar ook met het Heilig Land, voormalig Palestina waar Jezus leefde.
Paastriduüm, een moeilijk woord voor een mooie periode.
Alvast een zalig Pasen toegewenst.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo
gaan in de viering om 10.30u in de
basiliek in Oirschot.

Odulphuskerk

Korte berichten
Wij vragen u vriendelijk om intenties voor de paasvieringen op te
geven vóór 4 april.
Zaterdag 1 april is in onze kerk
een speurtocht met onze Bestse
communicanten; het is vrije inloop van 13.30 tot 14.00 uur.
Op zondag 2 april zal de Nuntius,
aartsbisschop Aldo Cavalli, voor-

Vieringen
Woensdag 29 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Voor bijzondere intenties.
20.00u: Meditatie in de SintOdulphuskapel volgens de WCCM
(World Community of Christian
Meditation). 20.00u: Geloofsgesprek op de pastorie.
Vrijdag 31 maart, 19.00u:
Eucharistieviering in de SintOdulphuskapel
Intenties: Door en Johan Kemps
en familie.
Zaterdag 1 april, 17.00u:
Eucharistieviering mmv koor Zingen doet Leven
Intenties: Lambert van de Ven,
ouders Wijnands-Reijnen en zoon
Jan, familie van der Heyden-Schellekens en Nol van Heerebeek.

Zondag 2 april, 5e zondag van de
vasten, 9.30u:
Eucharistieviering mmv Olga van
der Pennen
Intenties: Jgt. Harrie de Bresser,
jgt. Corrie de Wert-van de Sande,
Jan en Diny Hulsen-van Oirschot,
Hein van Vlokhoven, Janus van
de Sande (verjaardag), ouders
van de Ven-Schepens en dochter
Francien, ouders van den Hurkde Louw, Mathies Harks en overleden familie van Laarhoven.
Overleden:
Jo Spierings, 79 jaar. Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Nieuws

Op dit moment liggen de komende
Nieuwsbrief en het Antonius- en
Odulphusnieuws bij de drukker.
Eind deze week of volgende week
ontvangt u ze in uw brievenbus.
In de Nieuwsbrief staat o.a. een
artikel over het nieuwe beleidsplan van de bisschop en hoe dit
een vervolg krijgt in een plan
voor onze parochie. Ook vindt u
er alle vieringen en activiteiten in,
die in de Goede Week in de hele
parochie te gebeuren staan. Bovendien is er aandacht voor het
bezoek van onze bisschop aan
onze geloofsgemeenschap. In het
Antoniusnieuws wordt daar ook
aandacht aan besteed, en ook aan
de symbolische schikkingen die de
Vastentijd een extra accent geven.
Nieuws genoeg!

Vieringen
Zondag 2 april, 11.00u:
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. de Cantors en Bert
de Laat (organist)
Intenties: Bijzondere intentie
Paulus van Berendonk
Maandag 3 april, 19.15u:
Gebedswake op weg naar Pasen
I.v.m. de wake op maandagavond,
vervalt de viering op dinsdagochtend.

Contactgegevens
Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
Tel. 0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, 5684 VP Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
e-mail info@antoniusparochie.nl
Bank: NL43RABO01070.92.131

Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk
Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur
pastorie 0499 - 37 12 95
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl
Bank: NL30RABO01070.12.049

