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Eucharistievieringen zondag 11 september en vrijdag 16 september
Zondag
11 sept.

10.30 uur

24e Zondag door het jaar
H. Mis;
Jan Smits
(zang: gregoriaans)

Woensdag 14 en donderdag 15 september vervallen de HH. Missen
en Aanbidding.
Vrijdag
16 sept.

09.00 uur

Ged. HH. Cornelius en Cyprianus
H. Mis;
voor leerkrachten, kinderen en jongeren die
een nieuw schooljaar zijn gestart

19.00 uur

Stille Aanbidding

Eucharistievieringen in Arcen en Lomm
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

10 sept. 18.30 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
11 sept. 09.00 uur: H. Mis, H. Antonius Abtkerk, Lomm
13 sept. H. Mis Arcen vervalt

Misintenties voor zondag 18 september t/m vrijdag 23 september
kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 9 september 12.00 uur.
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.
In onze kerk ontving het H. Doopsel:
Feis Hovens
Vilgert 1

op zondag 28 augustus

Going home …
Onze taal kent heel wat gevleugelde uitdrukkingen. In Amerika zeggen
ze bijvoorbeeld: “Home-made”. Het verwijst naar het goede van thuis;
voor je familie, je gezin doet men zijn best. In het recept zitten niet alleen
goede ingrediënten, het is vooral bereid met liefde en daardoor veel
meer dan enkel “zalig eten”.
In het Evangelie van zondag 11 september horen we het verhaal van de
zoon, die thuis keert na een duister leven ver van huis. Daar heeft de

zoon zichzelf verloren in een losbandig leven. Nadat hij tot inkeer is
gekomen, keert hij terug naar zijn vader, naar huis. De zoon is verrast
door het hartelijke welkom van zijn vader. Hij beseft weer hoe goed het
is thuis te komen.
De parabel vertelt ons dat we altijd kunnen terugkeren naar “huis”, naar
God, die ons geschapen heeft. Net als in de parabel kijkt God steeds om
naar ons. Ja, hoe ver we van God ook verwijderd mochten zijn, bij Hem
kun je altijd terugkeren. Het gaat hier overigens niet zozeer om de
verloren zoon, maar vooral om de teruggevonden vader. Weet dan dat
God ieder van ons kent en uitziet naar elk kind dat terugkeert naar God
onzer aller Vader.
Pastoor C. Müller

