DE EERSTE H. COMMUNIE
Elk jaar weer is er rond deze tijd een groep kinderen die hun eerste H. Communie doen. Paus Pius de tiende (paus van 1903-1914) bevorderde het al
om kinderen toe te laten tot de communie vanaf 7 jaar. Dat betekent dan
ook dat dit het eerste grote feest is geworden in een kinderleven. Daardoor
heeft het een grote populariteit gekregen. Maar daardoor heeft het zich
ook net zoals veel kerkelijke feesten vermengd met niet religieuze gewoontes. Dat verhult misschien een beetje de inhoud. Wat bieden wij een kind
dan ten diepste aan? Heel algemeen; dat ze er nu echt bij horen, maar ook
dat Jezus een vriend wil zijn voor heel het verdere leven. Dat wil zeggen
een helper, een vriend, die je niet kunt zien, maar die er wel is. Dan is het ook
interessant om die persoon beter te leren kennen. Die kennismaking doen
zij op in de verhalen uit het evangelie; Zijn goede boodschap. Daar kunnen
zij leren dat alles telt wat je voor iemand doet, alsof je het doet voor Hem.
Dus eigenlijk leer je zo al heel jong om een mensenmens te zijn!
Dré Brouwers, pastor

Bedevaart naar H. Eik,
woensdag 22 mei 2019
Ook dit jaar gaan we weer vanuit Best met de fiets of auto op bedevaart naar de
H. Eik in Oirschot. De viering is om 15.00u en pastor Brouwers is de voorganger.
U kunt zich aanmelden op het parochiecentrum van de H. Antonius- of de
Sint-Odulphuskerk, of per e-mail. Graag zien wij u op 22 mei!

viering met pastor Van Lieverloo.
Intenties: Bijzondere intentie.

Antoniuskerk

Vieringen
Zondag 19 mei, 11.00u
Eucharistieviering met pastor Papenburg, mmv het Lidwinakoor
Intenties: Lies van Rooij-Kapteijns, Fien Vaessen-Jacobs.
Dinsdag 21 mei, 09.30u Avondmaalkapel, woord- en communie-

Odulphuskerk

Website: www.odulphusvanbrabant.nl
Parochiecentrum H. Antoniuskerk
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Korte berichten

Op zondag 19 mei a.s. zullen de Bestse kinderen uit de parochie Sint-Odulphus van Brabant hun eerste H. Communie doen in onze kerk, tijdens de
vieringen van 9.30u en 11.30u. Wij
vragen om begrip, dat er plaatsen gereserveerd zijn voor de families van
de communicanten.

Vieringen
Woensdag 15 mei
09.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Odulphuskapel
19.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Annakapel in Aarle
Intenties: Ouders Van Rulo-van
den Oever, Nout van den Langenberg.

Vrijdag 17 mei, 19.00u:
Eucharistieviering,
Sint-Odulphuskapel
Intenties: Jan Schepens nms de
fietsgroep.

Zaterdag 18 mei, 17.00u:
Eucharistieviering mmv volkszanggroep
Intenties: Ouders Wijnands-Reijnen en zoon Jan.

Zondag 19 mei Viering 1e Heilige
Communie, 9.30u en 11.30u:
Eucharistieviering
mmv
De
Gouden Appeltjes
Intenties: Jgt. tante Jaantje, ome
Marinus (verjaardag) de Bresser-Raaimakers, Jan de Bresser,
overl. ouders v. Eekhout-van
Emmerik, Theo en Drieka Vermeulen-Kemps, Dientje Hulsen
(verjaardag), ouders Bekkers-van
Hoorn, Adrianus de Bresser, Gonnie de Bresser, ouders v. Heerebeek-Stamps, opa Martin en oma
Dini Vogels-van Stokkom.
Bereiden zich voor op
het huwelijk:
Wilbert van Kemenade en
Lisa Kessels
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Tel. 0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, 5683 AC Best
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