EEN NAAM UIT GENEGENHEID
Op 15 augustus viert de R.K. kerk ‘Maria Tenhemelopneming’. De Oosterse
kerken noemen dat feest ‘Het ontslapen van Maria’. Het oosten viert wat wij
hebben meegemaakt. Het westen viert wat wij allebei geloven. Dat Maria,
in het oosten de moeder van God genoemd, vanaf haar heengaan een bijzondere plaats in de hemel heeft, is voor orthodoxe christenen van oost en
west vanzelfsprekend. In 1950 heeft paus Pius XII het dogma afgekondigd
van Maria Tenhemelopneming. De wens om Maria te eren met deze titel
was al tijdens het eerste Vaticaans concilie (8-12-1869 tot 20-9-1870) ter
sprake gekomen. Door de inname van Rome is concilie voortijdig ontbonden. Ook in 1950 is de kapel in de Vleut gebouwd als een bijzonder gebaar
van dank aan Maria voor haar bescherming; daarom werd aan de kapel de
bijzondere titel ‘Maria-Assunta’ toegekend (Maria ten hemel opgenomen is
in het Latijn: Maria Assunta). Het nieuwe beeld dat wij op 19 augustus inwijden, blijft deze titel dragen. Uit de namen die mensen hebben toegezonden
wordt één naam gekozen die plechtig aan het nieuwe beeld wordt toegevoegd. Namen zijn niet alleen titels of een aanduiding van een persoon, het
zijn ook uitingen van gevoelens voor die persoon. Dat noemen wij ‘koosnamen’. Maria heeft misschien wel de meeste, een hele litanie vol met namen,
die onze gevoelens voor haar uitdrukken.
Op 15 augustus is er, bij droog weer, een H. Mis bij de kapel in de Vleut om
19.00u. Op zondag 19 augustus vieren we het feest van Maria Tenhemelopneming niet in de kerk, maar met een openluchtviering bij de kapel in de
Vleut om 10.00u.
Pastor Dré Brouwers
Eucharistieviering,
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 11 augustus, 17.00u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Bijzondere intenties.

Odulphuskerk
Vieringen
Woensdag 8 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering, Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Tom van de Ven.
Vrijdag 10 augustus, 19.00u:

Zondag 12 augustus, 9.30u:
Eucharistieviering met orgelbegeleiding
Intenties: Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, jgt. Gerard Sleegers,
overl. ouders Russens-Putmans,
zoon Jan en dochter Ria.
Bereiden zich voor
op het huwelijk:
Edward Yadegharian en Mariam
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Muradian. Annemarie Wouters en
Erik Camphens.

Overleden: Kees Dhondt, 84 jaar.
Moge hij rusten in vrede.

Antoniuskerk

Maria
Tenhemelopneming
Zondag 12 augustus vieren we dit
bijzondere feest in onze kerk. We
mogen dan genieten van een gelegenheidskoor.
Op woensdag 15 augustus heeft de
pastoraatsgroep een inspirerende,
gezellige bijeenkomst georganiseerd. Deze ochtend is speciaal
bedoeld voor hen die, juist in de
vakantietijd, wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. We hopen
op een positieve sfeer, met aandacht voor iedereen die aanwezig
is. Samen vieren, delen en vooral
ook luisteren naar elkaar, doet ieder goed. Dat hopen we dan ook
dat die ochtend oplevert: dat ieder
gesterkt en met een goed gevoel
naar huis gaat en weer wat extra
energie heeft voor de komende
tijd.
Vieringen
Vrijdag 10 augustus:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 12 augustus, 11.00u
Feest van Maria-Hemelvaart. Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv een gelegenheidskoor,
Jan Kievit (organist), Meeske van
Halteren (dirigent)
Intenties: Mieke Renders
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