“Ook jij bent heilig”
Paus Franciscus schreef onlangs weer een nieuwe notitie, of, zoals dat in kerkelijke kringen heet, een apostolische
exhortatie.
Op 9 april verscheen: ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht). Dit zijn de eerste woorden en het is daarmee de
titel, van dit schrijven van de paus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Paus Franciscus wijst
erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld
ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken en oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden.
Met de exhortatie onderstreept de paus dat: “We allemaal zijn geroepen tot heiligheid op de plekken waar we ons
bevinden. In en buiten de Kerk vind je alles wat je nodig hebt om te kunnen groeien in heiligheid”, aldus onze paus
Franciscus. “In de Schrift, de sacramenten, op heilige plekken, bij gemeenschappen, bij het getuigenis van de heiligen en bij alle veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods Liefde, daar overal is heiligheid vindbaar”.
Met deze verwijzing naar onze heiligheid (etymologisch afgeleid van heelheid) laat paus Franciscus zien dat dit
niet alleen in het verleden terug te vinden is, maar ook in het heden, overal waar mensen zich belangeloos voor de
ander inzetten.
Aalmoezenier Jan van Lieverloo.

Antoniuskerk

Dinsdag 15 mei, 9.30u
Woord- en communieviering in de
Avondmaalkapel met aalmoezenier Van Lieverloo
Intenties:
Piet Peeters.

H. Antoniuskerk
open
Het was nauwelijks aangekondigd dat onze kerk weer op vrijdagmorgen open is, of er meldde
zich al een moeder met kind. Het
zoontje verheugde zich erop, dat
hij vrijdag helemaal alleen, met
zijn mama, de kerk mocht gaan
bekijken. Oftewel: de openstelling
voldoet aan een behoefte, ook bij
de jongsten. Ook u bent welkom
en ook de koffie staat voor u klaar
en voor de kinderen is er ook iets
te drinken.
Komende week is ons Parochiecentrum ook op woensdag (9 mei)
geopend. Ook daar wordt u gastvrij ontvangen en staat de koffie
voor u klaar. Op 10 mei geniet
onze bemanning van een vrije dag
en is het centrum gesloten.
Vieringen
Donderdag 10 mei Hemelvaart,
11.00u:
Woord- en Communieviering
met aalmoezenier Van Lieverloo,
m.m.v. Henk Rooijackers (organist)
Intenties:
Bijzondere intentie, Piet Peeters.
Zondag 13 mei, Moederdag,
11.00u:
Eucharistieviering met pastor Papenburg m.m.v. het Lidwinakoor
Intenties:
Paul van Genuchten, mevr. Verloet-Jochems, Hendricus en Barbara (verjaardag) Leijtens- v.d.
Kerkhof, Piet Peeters, Mariet Kreijveld-den Otter.

Odulphuskerk

Korte berichten
Op de woensdagen van mei t/m
augustus is in de oneven kalenderweken, dus ook op 9 mei, de
H. Mis om 19.00u bij de kapel in
de Vleut. Bij slecht weer worden
de klokken geluid om 18.30u en
is de H. Mis in de Sint-Odulphuskapel.
Vieringen
Woensdag 9 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut mmv het Vleuts
koor
Intenties: Broer Walravens, Martien Hubers nms broederschap
Hakendover, Jo van Overbeek-van
Dijk, Marinus en Bertha van Boven-Beekmans en zoon Ad.
20.00u: Meditatie in de Sint-Odulphuskapel volgens de WCCM.
Donderdag 10 mei Hemelvaart,
9.30u:
Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskerk
Intenties: Jan van den Biggelaar,
ouders Van Heerebeek-Stamps.

Vrijdag 11 mei, 19.00u:
Eucharistieviering in de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Fam. v.d. Sande-van
Kollenburg, Michelangelo Floccari.
Zaterdag 12 mei, 17.00u:
Eucharistieviering mmv Seniorenkapel
Intenties: Ouders Appeldoorn-de
Koning en overleden familie,
familie Van den Hurk-Verbakel en dochter Anna, ouders
Wijnands-Rijnen en zoon Jan,
Sjaan van Hal-van Kollenburg,
Bernard Onland, jgt. Broer Walravens, Nettie Brunenberg, ouders
Van de Ven-de Bresser en dochter
Maria, Mies en Mien Kapteijns.
Zondag 13 mei, Moederdag,
9.30u:
Eucharistieviering mmv gemengd
koor
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van Oirschot, Bertha van
Kemenade-Raaijmakers,
Dien
de Vroom-Aaldering, Marinus
van Diesen en Bertha van Diesen-van Rosendaal, fam. Van
Vlokhoven-Pijnenburg, Theo en
Drieka Vermeulen-Kemps, overl.
fam. Van de Loo-Snelders, Nard
en Lena Hazenberg, ouders Van
Heerebeek-Stamps, ouders Van
Rulo-v.d. Oever, Coby Consemulder.
Bereiden zich voor op hun
huwelijk:
Niels van Oorschot en Sophie van
Genugten
Overleden:
Harry van Kessel, 79 jaar. Moge
hij rusten in vrede.
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