Magnificat
Al enkele jaren wordt op 15 augustus, Maria ten Hemelopname, een aantal
parochianen van de Antoniuskerk uitgenodigd voor een eenvoudige lunch.
Van alles komt aan de orde: van levensverhalen tot beleidsadviezen voor de
pastor en het pastorale team.
In de afrondende korte gebedsviering in de kerk werd gesproken over het
Magnificat, ook wel de ‘Lofzang van Maria’ genoemd. Het is te vinden in het
Evangelie van Lucas en de naam dankt het lied aan de eerste woorden in de
Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent ‘(mijn ziel)
verheerlijkt de Heer’. De auteur van het Evangelie beschrijft hoe Maria bij
haar bezoek aan haar nicht Elisabeth de tekst uitspreekt als de beide zwangere vrouwen elkaar volgens het verhaal ontmoeten.
Het Magnificat wordt in de christelijke liturgie frequent gebruikt en is ook
opgenomen in het getijdengebed van de Katholieke kerk. De oorsprong
van het getijdengebed is de oproep van apostel Paulus om ‘zonder ophouden te bidden’. Dat is (haast letterlijk) ter harte genomen door monniken
en andere kloosterlingen. Zo ontstonden de Vespers, completen, metten,
lauden, de primen, terts sext en noon, zoals ook vastgelegd in de regel van
Benedictus. Iedere dag weer vond dit voortdurend gebed plaats op vaste
tijden tot op vandaag. En steevast wordt aan het einde van de vespers het
Magnificat gezongen.
In de Catharinakerk van Eindhoven organiseert men op 16 september de
zogenaamde Evensong; ook daar wordt het Magnificat gezongen. Een aanrader!
Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Korte berichten
Op woensdag 5 september is de H.
Mis weer in de Sint-Odulphuskapel, maar de tijd is wel veranderd:
voortaan op woensdag om 9.00
uur ‘s morgens.
In het kader van Open Monumentendag wordt op zaterdag 8 september van 14.00u tot ca. 15.30u
een ‘Open Podium’ gehouden
o.l.v. Olga van der Pennen. Aan-

Gedoopt: Yara Kant

Overleden: Bernard van den
Dungen, 81 jaar. Moge hij rusten
in vrede.

Antoniuskerk
melden is wenselijk bij olgavanderpennen@gmail.com. Wees vrij
om je talenten te laten zien, op
de piano of op andere muziekinstrumenten! Vooral kinderen zijn
welkom.

Odulphuskerk

Intenties: Jgt. Mies en Mien Kapteijns, Harrie Sonnemans.
Zondag 2 september, 9.30u:
Eucharistieviering met volkszang
Intenties: Jan en Diny Hulsen-van
Oirschot, jgt. Jan en Anna Lucia
de Koning, ouders Leijtens-v.d.
Kerkhof, Betsie de Wert-Strijbosch
en overleden fam. de Wert-Strijbosch, broers en zussen Van Tartwijk, Hein van Vlokhoven, Theo
en Drieka Vermeulen-Kemps,
Toon de Koning en Anna de Koning-Scheepers, Martien Scheepens (verjaardag).

Vieringen
Woensdag 29 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering in de Mariakapel in De Vleut
Intenties: Jack Beljaars, Broer
Walravens, Adrianus van Hak en
Martina van Hak-v. der Velden,
Annie Seuren-van Hak, Sia de
Jong-van Hak, Ad de Koning.
Vrijdag 31 augustus, 19.00u:
Eucharistieviering
in
de
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Bijzondere intenties.
Zaterdag 1 september
14.00u: Huwelijksviering van Annemieke Wouters en Eric Camphens
17.00u: Eucharistieviering met
koor Zingen doet Leven
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Alles gezien?

Een flink aantal mensen heeft
de afgelopen periode op vrijdagochtend onze H. Antoniuskerk
bezocht, bekeken en bewonderd.
Er is echter een plaats in de kerk
waar de bezoekers niet komen.
Om die plaats zichtbaar te maken,
zijn er op vrijdag 7 september (de
laatste vrijdagochtend dat de kerk
open is) en op zondag 9 september
(de ‘Startviering’) foto’s van deze
bijzondere plaats, in de kerk te bewonderen. Nieuwsgierig? U bent
van harte welkom!

Vieringen
Vrijdag 31 augustus:
Kerk geopend van 09.00u-12.00u
Zondag 2 september, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Verhoeven, mmv Henk Rooijackers
(organist)
Intenties: Bijzondere intentie.
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