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Eucharistieviering zondag 4 september
Zondag
4 sept.

10.30 uur

23e Zondag door het jaar
H. Mis;
Truus van den Berg-Wanten (offergang)
Voor alle lev. en overl. weldoeners van de
parochie
(zang: Nederlands)

Na de H. Mis is er koffie/thee in het St.-Andreaszaaltje.
Woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september vervallen de HH.
Missen en Aanbidding.
Eucharistievieringen in Arcen en Lomm
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

3 sept. 18.30 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
4 sept. 09.00 uur: H. Mis, H. Antonius Abtkerk, Lomm
6 sept. H. Mis Arcen vervalt

Misintenties voor zondag 11 september en vrijdag 16 september
kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 2 september 12.00 uur.
(woensdag 14 en donderdag 15 sept. vervallen de HH. Missen)
HH. Missen zondag: € 20,00 / door de week: € 10,00
Misintenties kunt u afgeven op de pastorie, Kloosterstraat 5,
of telefonisch doorgeven: tel. 077- 4721230.
H. Doopsel
U kunt een doopafspraak maken door contact op te nemen met pastoor
C. Müller, Kloosterstraat 5, tel. 077- 4721230.
Koffiedrinken op de 1e zondag van de maand
Zondag 4 september is er na de H. Mis gelegenheid om samen te
komen in het St.-Andreaszaaltje. U bent van harte welkom!
Pauselijke gebedsintentie september
Voor de afschaffing van de doodstraf: Bidden wij dat in alle landen de
doodstraf wettelijk wordt afgeschaft, omdat ze een schending is van de
menselijke waardigheid.

Leerling zijn …
In het Evangelie van zondag 4 september (23e zondag door het jaar)
spreekt Jezus over “leerling zijn”. Het woord “leerling” veronderstelt
“leren”, dat men slechts gaandeweg kan verstaan; het betreft een
proces. Kennis enerzijds, maar ook het metterdaad navolgen, vormen
aspecten die horen bij het leerling zijn. Jezus nu heeft het onder meer
over onze houding alsook onze bereidheid Hem te volgen. Dat betekent
heel concreet dat, als we Hem volgen, niet meer onze eigen wil laten
prevaleren, maar die van God. Omdat Jezus is gekomen om ons te
verlossen, hoort het kruis niet enkel bij Zijn leven hier, maar ook bij ons
leven als christen. Daarom zegt Jezus ook: “Als iemand zijn kruis niet
draagt en Mij volgt, kan hij mijn leerling niet zijn”.
Omdat we allemaal uniek zijn, is eenieders kruis ook uniek. Je “eigen
kruis” kun je dan ook niet ruilen met dat van een ander (als dit überhaupt
zou kunnen!), omdat met dat ene kruis ook steeds bijzondere genaden
verbonden zijn (persoonsgebonden als ze zijn). Ieder kruis heeft als
zodanig een speciale betekenis, Pas in de hemel zullen we dat ten volle
verstaan. Feit is dat “ieder kruis” een bepaalde waarde heeft, anders zou
Jezus dit niet hebben gezegd. Het is door het eigen kruis aan te nemen,
dat we ons eigen aandeel ter harte nemen en zo meewerken met Gods
heilsplan. Zoals Jezus door Zijn Kruis de wereld heeft verlost, zo kunnen
wij door ons kruis aan te nemen en te dragen, anderen helpen.
Bijzonder zijn in dit verband de getuigenissen uit de levens der heiligen,
waarin Jezus hen gevraagd heeft een bepaald offer te dragen omwille
van het behoud van een specifieke ziel. In het grote heilsplan van God is
ieder gebed en offer, alsook elk kruis (in overgave gedragen) van groot
belang voor het zielenheil van anderen.
Pastoor C. Müller

