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12 t/m 27 maart 2022
Gebed voor de vrede
In het jaar 1917 verscheen in Fatima
(Portugal) meerderen keren de
Moeder van God aan drie jonge
herderskinderen.
Verschillende
openbaringen heeft zij aan hen
bekend gemaakt. Maria vroeg onder
meer de toewijding van Rusland aan
haar Onbevlekt Hart en een
Communie van eerherstel op de
eerste zaterdagen van de maand.
“Als men naar mijn wensen luistert
zal Rusland zich bekeren en er zal
vrede zijn; zo niet, dan zal Rusland
zijn dwalingen over heel de wereld
verspreiden en er komen oorlogen
en kerkvervolgingen, de goeden
zullen gemarteld worden, de heilige
Vader zal veel te lijden hebben,
verschillende
naties
worden
vernietigd, maar uiteindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.”
Men heeft altijd gedacht dat deze voorspellingen op de Tweede
Wereldoorlog sloegen. Wellicht is dat ook zo. Merkwaardig is wel dat er
nu vanuit Rusland een oorlog dreigt, precies zoals toen voorspeld. In
ieder geval hebben de bisschoppen van Oekraïne de paus gevraagd om
hun land bijzonder aan het Onbevlekt Hart van Maria te wijden.
Welke krachten achter deze oorlog zitten is voor ons zeker moeilijk te
achterhalen. Er is echter een tegenkracht die wij wel kunnen inzetten en
dat is ons gebed om vrede. In deze komende weken bent u uitgenodigd

om aan de verschillende gebedsvieringen in onze parochies deel te
nemen: het bidden van de kruisweg op maandag en dinsdag, alsook het
Rozenkransgebed voor de vrede op woensdag.
Geraakt door het leed van zo vele vluchtelingen hebben velen in de
afgelopen dagen edelmoedig financieel gegeven. Laten wij daar ook ons
gebed bij voegen. Opdat God een grotere oorlog moge verhinderen.
Kerkdiensten
Zaterdag 12 maart: Vooravond 2de zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; voor
Mia Moors-Leurs (offergang); voor Joep Evers.
Zondag 13 maart: Tweede zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor Harie Leenders (jrd.); voor
Nicolaas Kurvers en Maria Kurvers-Notermans (jrd.)
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: om Gods zegen over de parochie; gest.
jaardienst voor overleden ouders Vleeshouwers-van Cleef;
jaardienst voor René Lemans; voor overleden ouders LemansWouters en familie; jaardienst voor Han Ewalds; voor een familie
(K).
Maandag 14 maart:
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jeanne Schaghen-Frencken.
14.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.
Dinsdag 15 maart:
14.00 – 15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de
H. Antonius.
Woensdag 16 maart :
18.35 uur, Limbricht: Rozenkransgebed voor de vrede
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: ter ere van de H. Antonius.
Donderdag 17 maart: H. Patrick, bisschop
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de overleden priesters.
Vrijdag 18 maart: H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn:
Zaterdag 19 maart: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; voor Frits Bogie; voor
Frits van den Bongarth (offergang).

Zondag 20 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor José HorneschPerebooms;
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS met uitdelen van Vastendoosje voor
de parochie; jaardienst voor Sef Savelkoul; voor Harie Willems
(offergang); voor Lambert van Peij (offergang); voor Truus
Menten-Witlox (offergang);
Maandag 21 maart:
09.00 uur: Limbricht: H. Mis: voor Jeanne Schaghen-Frencken
14.00 uur, Guttecoven: Bidden van de Kruisweg.
Dinsdag 22 maart:
14.00 – 15.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Kruisweg
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor Lies Lomme en de overleden
familieleden (st.).
Woensdag 23 maart: H. Turibius van Mongrovejo, bisschop
18.35 uur, Limbricht: Rozenkransgebed voor de vrede
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de vrede in Oekraïne.
Donderdag 24 maart:
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de zieken.
Vrijdag 25 maart: Hoogfeest van Maria Boodschap
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur.
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn:
Zaterdag 26 maart: Vooravond 4de zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur, Limbricht: H. Mis in de oude vorm/latijn.
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie:
jaardienst voor Sjaak Dreissen, de overleden ouders DreissenKnoors en familieleden (st.); jaardienst voor Annie en Tjeu Fuchs;
voor Lenie Alofs-Lomme.
Extra collecte voor de vastenactie.
Zondag 27 maart: Vierde zondag veertigdagentijd: Zondag Laetare
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie;
Extra collecte voor de vastenactie.
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Mia Fijen;
jaardienst voor Corrie Keulen-Janssen en tevens als jaardienst
voor Wim Keulen.
Extra collecte voor de vastenactie.
Op hun huwelijk bereiden zich voor:
Ivo Heffels en Nicole Louvenberg,
Grootveldstraat 7, Limbricht

beiden

In de Heer overleden is:
Frits Hustinx, Beukenboomsweg 50, Guttecoven, 86 jaar.
Moge hij rusten in Gods vrede. De familie wensen wij veel sterkte
met dit verlies.
Bidden van de Kruisweg
De vastentijd is een oproep om zich te verdiepen in het Lijden van
Christus. Samen willen wij dat doen met het bidden van de Kruisweg.
In Guttecoven: op de maandag van 14.00 tot 14.45 uur.
In Einighausen: op de dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.

De kerken zijn voor persoonlijk gebed dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Huispaaskaarsen te bestellen:
Met Pasen wordt in de Kerk de grote paaskaars aangestoken, symbool
voor Jezus die verrezen is. Zijn licht wil in ons leven schijnen en ons
laten weten dat God aan ons denkt en ons roept tot het leven met Hem
en eens bij Hem. Om dit licht van Pasen ook mee naar huis te nemen
kunt u ook wat kleinere huispaaskaarsen kopen. De bestellijst ligt in de
kerk. Opgave graag vóór 27-3.
Grote opbrengst collecte voor Oekraïne
Op zaterdag/zondag 5/6 maart werd in onze kerken gecollecteerd voor
de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In totaal kwamen er € 250,40
bij elkaar. Wij zullen dit via het pauselijke hulpwerk “Kerk in Nood” zo
rechtsreeks mogelijk de hulpbehoevenden laten toekomen. U kunt uw
bedrag alsnog aan de parochie overmaken o.v.v. “Oekraïne”, dan zullen
wij het verder doorsturen. Alvast bedankt.
Om te noteren:
Zondag 13-3, 11.00 uur Gezinsmis in Limbricht
Woensdag 16 en 23 maart, Limbricht: gebed voor de vrede.

Mogen wij ook in 2022 op uw kerkbijdrage rekenen?
Bij voorbaat dank!

