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Eucharistievieringen ( 2 oktober t/m 7 oktober 2022 )
Zondag

10.00 uur

Rozenkransgebed

2 okt.

10.30 uur

27e Zondag door het jaar
H. Mis;
Truus van den Berg-Wanten (offergang)
voor alle lev. en overl. weldoeners van de
parochie
(zang: gregoriaans)

Na de H. Mis is er koffie/thee in het St.-Andreaszaaltje.
Woensdag
5 okt.

19.00 uur

H. Mis;
dat wij ons blijven inzetten voor het behoud
van de schepping
Aansluitend Aanbidding Allerheiligste.

Donderdag
6 okt.

09.00 uur

Gedachtenis H. Bruno, priester
H. Mis;
dat wij elkaar steunen in het geloof

Vrijdag
7 okt.

09.00 uur

Gedachtenis: H. Maagd Maria van de
Rozenkrans
H. Mis;
voor de zieken
Ziekencommunie vanaf 10.00 uur.

Stille Aanbidding
Stille Aanbidding (19.00 uur) op maandag- t/m vrijdagavond, tenzij er die
avonden een H. Mis is.
Eucharistievieringen in Arcen en Lomm
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

1 okt. 18.30 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen
2 okt. 09.00 uur: H. Mis, H. Antonius Abtkerk, Lomm
4 okt. 09.00 uur: H. Mis, HH. Petrus en Pauluskerk, Arcen

Misintenties voor zondag 9 oktober t/m vrijdag 14 oktober
kunt u doorgeven tot uiterlijk vrijdag 30 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 werd de uitvaartdienst gehouden voor:
Cor van den Hombergh
82 jaar
Oude Venloseweg 15
In onze kerk ontving het H. Doopsel:
Kate Göldenboog
Leeuwerikweg 13

op zondag 25 september

‘Koffiedrinken’ op de 1e zondag van de maand
Zondag 2 oktober is er na de H. Mis gelegenheid om samen te komen in
het St.-Andreaszaaltje. U bent van harte welkom!
Oktobermaand: Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand
genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd
Maria, de moeder van Jezus. Tijdens het bidden van de rozenkrans
worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en de
Geheimen van het Licht overwogen: een korte samenvatting van het
levensverhaal van Jezus en Maria.
In onze parochie wordt in de maand oktober iedere zondag vóór de H.
Mis de rozenkrans gebeden. Wij nodigen u uit op die zondagen om
10.00 uur naar de kerk te komen om samen de rozenkrans te bidden.
Ziekencommunie op de 1e vrijdag van de maand
Vrijdag 7 oktober wordt vanaf 10.00 uur de H. Communie naar de zieken
thuis gebracht.
Pauselijke gebedsintentie oktober
Voor een Kerk die openstaat voor iedereen: Bidden we dat de Kerk,
getrouw aan het Evangelie en moedig in de verkondiging, een plaats
mag zijn van solidariteit, broederlijkheid en gastvrijheid in een geest van
synodaliteit.
Barre tijden …
U zult ongetwijfeld gelezen hebben dat de stijging van de energiekosten
ook de kerkbesturen zorgen baren. In onze federatie Velden-ArcenLomm bedroegen de stookkosten voor de 3 kerken het voorbije jaar in
totaal 20.000 euro. Naar het zich laat aanzien zullen die kosten enorm
stijgen … tenzij we ons ‘stookbeleid’ aanpassen. Inmiddels zijn intern
diverse opties besproken. Het kerkbestuur heeft besloten de verwarming
komende maanden in onze 3 kerken niet hoger te verwarmen dan 10
graden en wel vanaf oktober (‘nachtstand’). We beseffen heel goed: Dat
is koud! Het is helaas niet anders. Daarvoor vragen wij uw begrip. De
doordeweekse Missen zullen in dit verband in zowel Velden als Arcen in
een kleine ruimte worden gelezen, zoals in het verleden eerder is
gedaan. Een en ander geldt ook voor de dagelijkse Aanbidding in de
kerk van Velden (van maandag t/m vrijdag van 19.00u tot 20.00u).
Indien er uitvaarten zijn, zullen we op bovenstaande regel een
uitzondering maken. Een en ander geldt ook voor de vieringen rond
Kerstmis. We bevelen de kerkgangers aan om zich voor de H. Mis warm
aan te kleden. De kerk in Velden zal vanaf oktober slechts enkel via de
zij-ingang (tevens uitgang) toegankelijk zijn. Zo hopen we dat alle
vieringen vooralsnog doorgang kunnen vinden.
Het kerkbestuur van Velden-Arcen-Lomm

