PAASTRIDUÜM.
Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondviering van Witte
Donderdag. Ook op woensdag is er al een bijzondere activiteit. Dan wordt
in elke kathedraal, de kerk waar de bisschop zetelt, de olie gewijd en verdeeld over alle parochies. De olie wordt een heel jaar lang bij alle liturgische
activiteiten gebruikt. Vanuit die viering nemen alle aanwezige parochies de
olie mee naar huis. Een mooi gebaar waarmee de verbondenheid van allen
nog eens wordt uitgedrukt. Bovendien is deze olie geperst uit olijven uit
Israël, vaak uit de buurt van Jeruzalem. Zo wordt ook de koppeling gelegd
met Jezus die in dezelfde omgeving zijn blijde boodschap verkondigde.
Drie soorten van olie worden door de bisschop gewijd:
Het chrisma, ook wel sanctum chrisma genoemd. Het wordt gebruikt bij
doop, vormsel, priester- en bisschopswijdingen, en bij het wijden van altaren en kerken.
Daarnaast de catechumenenolie, oleum catechumenorum. Geloofsleerlingen (baby’s of mensen die op latere leeftijd katholiek worden) worden ermee gezalfd vóór de doop.
Tot slot de ziekenolie, oleum infirmorum of het heilig oliesel. Dit is het basis-ingrediënt voor het sacrament der zieken. Vroeger werd het sacrament
bediend als iemand op sterven lag. Tegenwoordig zijn er veel gelovigen die
er eerder, in de laatste levensfase, om vragen.
Daarna begint het Paastriduüm met achtereenvolgens Witte Donderdag
waar de instelling van de Eucharistie herdacht wordt en Goede Vrijdag
waarop de kruisdood van Jezus herdacht wordt. Daarna volgt de Stille Zaterdag met de Paaswake; herdacht wordt de verrijzenis van Jezus. De eerste
en tweede Paasdag zijn dagen waarop ook de verrijzenis centraal staat.
Een Zalig Paasfeest gewenst!
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Odulphuskerk

Korte berichten
In de Nieuwsbrief kunt u alle vieringen vinden van de Goede Week
en Pasen.
Vieringen
Dinsdag 27 maart, 19.00u:
Eucharistieviering met boeteviering in de Sint-Odulphuskapel
Intenties: Ouders Van de Ven-van
de Kam.
Woensdag 28 maart, 19.00u:
Gebedsdienst in de Sint-Odulphuskapel 20.00u: Meditatie in
de Sint-Odulphuskapel volgens de
WCCM.
Donderdag 29 maart Witte Donderdag, 19:00u: Eucharistieviering
in de Sint-Odulphuskerk mmv
gregoriaans en gemengd koor.
Intenties: Uit dankbaarheid, voor
alle overledenen van de parochie Sint-Odulphus van Brabant,
Thérèse en Mathilde Beekman.
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag,
15.00u:
Kruisweg met kruishulde mmv
rouw-/trouwkoor

Zaterdag 31 maart Paaszaterdag,
19.00u: Paaswake in de Sint-Odulphuskerk mmv gregoriaans en gemengd koor
Intenties: Jan Smetsers nms buurtbewoners van de Nassaustraat.
Zondag 1 april Hoogfeest van Pasen
9.30u: Gezinsviering mmv de
Gouden Appeltjes
Intenties: Ouders Van Kemenade-Raaijmakers,
Dien
de
Vroom-Aaldering, Theo en Drieka
Vermeulen-Kemps, Annie en Jan
van de Sande-Essens, Martin van
der Pas, overleden familie Van de
Loo-Snelders, Frans en Sjaantje
Schepens-Hazenberg.
11.00u: Eucharistieviering mmv
gemengd ZLTO-koor
Intenties: Overleden ouders Eekhout-van Emmerik, Hein van
Vlokhoven, Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, Harrie van
Beerendonk, broers en zussen
Van Tartwijk, Janus van de Sande
(verjaardag), overleden familieleden Van Doren, Janus van Rooij,
Anna van der Velden-Schepens
nms ZLTO.
Maandag 2 april 2e paasdag,
9.30u: Eucharistieviering mmv
gemengd koor
Intenties: Jgt. Harrie de Bresser
en dochter Sjaan, Marc Tonen
nms collega’s Ergon.
Overleden: Wim Merks, 60 jaar
Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Twee avonden
Simson en Delila
Op dinsdag 10 april wordt het Bijbelverhaal van Simson en Delila
uit het Bijbelboek Richter toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst,
die begint om 19.30u, wordt dit
verhaal, samen met u, gelezen en
besproken. De avond duurt tot uiterlijk 21.30u.
Tijdens de tweede bijeenkomst,
op 17 april, wordt de film Simson
en Delila vertoond. Deze avond
begint om 20.00u en duurt tot
22.00u.
U kunt zich voor deze avonden
persoonlijk aanmelden op ons
Parochiecentrum of per telefoon
(371276) of per e-mail (parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl). Opgeven kan t/m
4 april.
Ons Parochiecentrum is ook a.s.
woensdagochtend geopend.
Vieringen
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, 17.30u
Kinderviering met aalmoezenier
Van Lieverloo, m.m.v. de Gouden
Appeltjes, voor alle Bestse communicanten, ouders, broers en
zussen en andere belangstellenden, met aansluitend een Vastenmaaltijd.
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag,
15.00u
Kruisweg en kruishulde voor
kinderen en volwassenen; ondersteund door beelden in een PowerPointpresentatie.
Zaterdag 31 maart, 19.00u
Paaswake, met pastor Papenburg,
m.m.v. het Lidwinakoor.
Intenties: Paul van Genuchten
Zondag 1 april, 1e Paasdag,
10.00u
Viering voor de allerkleinsten,
met aalmoezenier Van Lieverloo,
m.m.v. Meeske van Halteren.
Zondag 1 april, 1e Paasdag,
11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, m.m.v. Lidwinakoor.
Intenties: Piet van Kemenade,
Paul van Genuchten, Trees van
Genuchten-Steens.
Maandag 2 april, 2e Paasdag,
11.00u
Woord- en Communieviering
m.m.v. het Klumpkeskoor.
Intenties: Bijzondere intentie, uit
dankbaarheid.
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