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+ Paus Benedictus XVI (1927 – 2022) 
“Een echte man Gods en een paus naar Jezus hart”, zo omschreef 
kardinaal Eijk de op Oudejaarsavond overleden paus Benedictus XVI. 
Hij had hem goed gekend, nog uit de tijd dat de latere paus prefect van 
de geloofscongregatie was en bisschop Eijk behoorde bij een groep van 
adviseurs in de Theologencommissie. Kardinaal Eijk schrijft: “Niet vaak 
nam kardinaal Ratzinger tijdens de plenaire vergaderingen het woord. 
Maar als hij dat 
deed, wist hij 
feilloos en haarfijn 
een theologisch 
vraagstuk te 
analyseren en tot 
de kern terug te 
brengen. Ik heb 
weleens gedacht: 
‘Eigenlijk heeft hij 
helemaal geen 
adviseurs nodig.’ ” 
Paus Benedictus 
was een grote 
geleerde, die de 
Kerk opnieuw kennis wilde laten maken met Jezus Christus; met zijn 
genade, zijn barmhartigheid, maar ook met de eisen die het geloof stelt. 
Zijn pauselijke schrijven werden door velen gelezen en zijn boeken zijn 
ook nu nog een heldere uiteenzetting over het geloof. Hij had een zachte 
stem, passend bij zijn zeer terughoudend en liefdevol karakter, maar 
was heel helder in zijn uitspraken. 



Toen hij het met 78 wat rustiger aan wilde doen, werd hij in 2005 tot paus 
gekozen. Het was geen gemakkelijke taak om de grote paus Johannes 
Paulus II op te volgen. Door zijn eenvoud en heldere blik op de wereld 
en de Kerk wist hij velen te bemoedigen. Hij leefde echt uit het geloof en 
de sacrale viering van de liturgie lag hem na aan het hart. Zo wilde hij 
de mensen dichter bij God brengen en iets van een bovennatuurlijke 
wereld in deze wereld dragen. 
Paus Benedictus heeft altijd veel gebeden; de laatste jaren zag hij daarin 
zijn bijzondere taak om biddend de Kerk te steunen. In 2013 meende hij 
dat zijn krachten te zwak waren om nog verder zijn ambt als paus te 
kunnen dragen en hij besloot zich uit zijn ambt terug te trekken. 
Men heeft de paus vaak verweten te weinig gedaan te hebben tegen het 
seksueel misbruik in de kerk. Het tegendeel is echter waar: juist hij was 
het die tegen dit misbruik bijzonder duidelijk inging.  
Paus Benedictus XVI was een grote paus, die zijn leven volledig voor 
het geloof heeft gegeven. Laten wij bidden, dat God hem nu Zijn 
hemelse loon in de eeuwigheid zal geven. 
 
Kerkdiensten 
Zaterdag 7 januari: H. Raimundus van Penyafort, priester      
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in 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 Sjra Goltstein (st.).  
Zondag 8 januari: HH. Driekoningen / Openbaring des Heren  
09.45 uur, Einighausen: H. Mis:  voor de parochie; voor Mart Stevens 

(weekd.); voor overleden ouders Thei Stultiens en Mia Stultiens-
Höngens (aard.) alsmede voor de overleden familieleden; voor 
Mathieu Bergmans, Lies Bergmans-Mevissen en Jan Bergmans 
en Jo Bergmans (jaard.) 

11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie; voor Ad Willemsen 
(offergang); voor Jo Kurvers (offergang);   

Maandag 9 januari: Feest van de doop van de Heer         
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor paus Benedictus. 
14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.  
Dinsdag 10 januari:      
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

Veldkapel. 
Woensdag 11 januari 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor zielen in het vagevuur. 
19.45 – 20.45 uur, Limbricht, Aanbiddingsuur 



Donderdag 12 januari  
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor Paul Schlössels (jaard.); voor Gil 

Storms (weekd.); voor Math Soons en Mimi Soons-Vrij 
(gest.jaard.) 

Vrijdag 13 januari: H. Hilarius, bisschop       
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 14 januari: Maria op Zaterdag               
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de parochie; voor Olga Bogie-

Bours (offergang). 
Zondag 15 januari: Tweede zondag door het jaar     
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie.  
11.00 uur, Limbricht: GEZINSMIS: voor de parochie. 
Maandag 16 januari:         
09.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor onze bisschop 
14.00 uur: Guttecoven: Gebedsuur/Rozenkrans voor onze bisschop.  
Dinsdag 17 januari: H. Antonius, abt        
14.00 uur: Einighausen: Gebedsuur met Rozenkrans. 
19.00 uur, Guttecoven: H. Mis: voor de intenties van de offeraars bij de 

H. Antonius. 
Woensdag 18 januari:   
19.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de zieken  
Donderdag 19 januari              
09.00 uur, Einighausen: H. Mis: voor de gezinnen 
Vrijdag 20 januari: H. Sebastianus, martelaar           
14.00 -15.00 uur, Limbricht: Aanbiddingsuur / biechtgelegenheid. 
19.00 uur, Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn:  
Zaterdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares        
09.00 uur: Limbricht: H. Mis in oude vorm/latijn.  
16.00 tot 17.00 uur: Limbricht: Biechtgelegenheid.        
19.00 uur: Guttecoven: H. Mis: om Gods zegen over de parochie. 
Zondag 22 januari: Derde zondag door het jaar 
09.45 uur, Einighausen: H. Mis: voor de parochie; voor Léon Strikers 

(vw verj.) en Bart van Schagen 
11.00 uur, Limbricht: H. Mis: voor de parochie;   
 

De kerken zijn voor persoonlijk gebed 
dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 (!) uur.  

 



Biechtgelegenheid: 
Biechtgelegenheid: iedere vrijdag, 14.00 – 15.00 uur, Limbricht 
 Iedere zaterdag, 16.00 – 17.00 uur, Limbricht 
 
Verhoogde tarieven van per 1-1-2023: 
Het Bisdom heeft volgende tarieven vastgesteld: 

- Een eenvoudige H. Mis door de week: € 15,00. 
- Een H. Mis op zondag of kerkelijke feestdag: € 30,00. 
- Een uitvaart of huwelijksmis: € 500,-- 

 
Het Heilig Doopsel ontving: 
Stach, zoon van de ouders van der Vorst-Habich, Heistraat 60, 
Einighausen. Beste ouders, proficiat met dit heilig doopsel. Moge uw 
zoon opgroeien in e liefde tot God en de naasten.  
 

Om te noteren: 
Maandag 16-1 en 30-1, 20.00 uur: pastorie: bijbelmeditatie 
 
Huis- en ziekenbezoek door de pastoor 

Indien u graag de pastoor voor een gesprek of bezoek thuis wil 
ontvangen, laat het dan even bij de pastorie weten. Tel.  451 5595. 

 
100 jaar H.-Salvius-kerk Limbricht 
Overschaduwd door het Kerstfeest was een 
bijzonder jubileum in Limbricht: de nieuwe 
Salvius-kerk werd 100 jaar geleden met  
Kerstmis ingezegend. In de biografie over de 
toenmalige deken Thijssen schrijft Antoine 
Jacobs: “Het oude Salvius-kerkje mocht dan 
in de ogen van kunstkenners en historici grote 
waarde hebben, in de ogen van pastoor 
Janssen was het voor de bewaring van het 
Allerheiligste onwaardig geworden. De 
pastoor bedelde van Mook tot Eijsden in de 
parochies om geld voor zijn nieuwe kerk. De Limbrichtenaren tastten 
royaal in hun beurs en verleenden hand- en spandiensten. De nieuwe 
kerk was een ‘opus grande’, dat getuigenis aflegde van de 
offervaardigheid en diep geloof van Limbricht. (Deken) Thijssen hoopte 
<in zijn preek op 24-12-1922> dat het Goddelijk Hart van Jezus de 
verdere voltooiing van de kerk zou zegenen…” 
Limbricht mag ook nu nog trots zijn op zijn kerk. Proficiat! 


