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KERSTVIERINGEN
Kerstmis dit jaar zal anders zijn dan we gewend zijn. De maatregelen van de overheid
van 8 december en de bisschoppen hebben tot gevolg dat niet iedereen de H.Mis met
Kerstmis zal kunnen bijwonen. Onder de huidige regels kunnen slechts 30 personen tot
de kerk worden toegelaten. Ook wordt aanbevolen een mond/neuskapje te dragen en
afstand met andere bezoekers te houden van 1,5 meter. Bij de ingang van de kerk kunt u
uw handen ontsmetten. U gelieve ook 10 minuten vóór aanvang van de H.Mis
aanwezig te zijn, ingang voorzijde via de elektrische deur, omdat bij aanvang van de
H.Mis de deur zal dichtgaan.
Voor het vieren van de H.Mis met Kerstmis hebben we vier dagen, van donderdagavond
tot en met zondag, de derde Kerstdag. Een spreiding zou zeer welkom zijn.
Om de kerstvieringen goed te laten verlopen zullen wij gedwongen zijn
toegangsbewijzen te verstrekken. Zonder toegangsbewijs kan de kerk helaas niet
worden betreden.
Toegangsbewijzen voor u en (eventuele) partner kunt u met registratie persoonlijk
afhalen op maandag 21 en dinsdag 22 december in de pastorie aan de Kerkstraat 3
tussen 10 en 12.30 uur.
Mochten de voorschriften van overheidswege nog aangepast worden, dan vermelden wij
dat op onze website
www.sint-pancratius.nl
of Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen
Wij vertrouwen erop, dat u begrip heeft voor deze maatregelen en dat u ervoor zorgt dat
u in het bezit bent van een toegangskaart.
Ondanks alles,
‘n Zalig Kerstfeest
en een nieuw jaar 2021
met gezondheid en vol inspiratie
onder Gods Zegen wenst U:
’t R.K. Kerkbestuur
en H. Broers, pastoor

Liturgische Kalender
Zondag 20 december, Vierde Zondag van de Advent,
10.00 uur: H.Mis; Echtpaar Gelissen-Nijsten als jaardienst (St.); Frits Donners en overl.
familie; OO. Fleischeuers-Daniëls.
Kerstavond donderdag 24 december
(aanwezigheid aanmelden!),
18.30 uur: H.Mis met orgel en solozang; Annie Hulsen-Salden; Emile Neis.
Kerstdag vrijdag 25 december
(aanwezigheid aanmelden!),
10.00 uur: H.Mis met orgel en solozang; Anna Maria Keulen en OO. Keulen-Heijnen
(St.); Echtpaar Harrie Ronkaars en Mia Keulers (St.); Piet Coolen (St.); OO. DonnersHaarden als jaardienst (St.); OO. Voots-Peters en zonen Theo en Jan; OO. Jetten-Paulssen;
OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter Miet, Eddy Beurskens,

Jan Dautzemberg, Betty Rutten; Frans Dols; Dolf Dormans; Jo Schiffer; OO. NackenBeltgens en Marlies en Gertje Nacken; Roy Bemelmans, Harrie Boers, Annie en Jan Boers,
OO. Bemelmans-Fabus; OO. Piet Bours en Maria de Esch.
Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december
(aanwezigheid aanmelden),
10.00 uur: H.Mis met orgel en solozang; Annie Wintraecken-Dols en Harrie
Wintraecken.
Derde kerstdag, zondag 27 december
(aanwezigheid aanmelden),
10.00 uur: H.Mis; Zef Dols.
Oudjaar, donderdag 31 december,
16.00 uur: H.Mis met orgel; OO. Leo en Anneke Hamers-Kurvers; Bert van Wissen; uit
dankbaarheid voor Gods weldaden in het voorbije jaar.
Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari,
10.00 uur: H.Mis; Om Gods Zegen over ons in dit nieuwe jaar.
Zaterdag 2 januari,
16.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
Zondag 3 januari,
10.00 uur: H.Mis met orgel en cantor; OO. Hendriks-Dahlmans en zonen Jan, Michaël
en Charles.
Dinsdag 5 januari, Feestdag H.Pater Karel,
(aanwezigheid aanmelden!)
18.30 uur: H.Mis met orgel en cantor; Tot intentie van de Stichting Pater Carolus
Houben (St.); OO. Neis-Jacobs en Mia Neis (St.); Dolf Dormans.
Zaterdag 9 januari,
16.00 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bezoek kerststal
De kerk zal eerste, tweede en derde kerstdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn,
zodat U in alle rust een bezoekje kunt brengen aan de Kribbe. Ook dan gelieve U met de
afstand tot elkaar rekening te houden.

Kinderwoorddienst
Beste papa's en mama's, jongens en meisjes,
wat zal het een raar Kerstfeest worden, zonder onze feestelijke Kerstavondmis met al
die mooie engeltjes en vrolijke herders...!
Maar ook in dit gekke jaar wordt het Kindje Jezus geboren voor alle mensen, en wil Het
heel graag in ons hart komen wonen.
Dus zing allemaal thuis maar het liedje van "Een Baby'tje", en dan zorgen we volgend
jaar weer voor een prachtig Kerstspel in een volle kerk!
Van harte een Zalig Kerstmis!
Daniëlle Lemmens

Feestdag Heilige Pater Karel
Dinsdag 5 januari is het 128 jaar geleden dat het leven van Pater Karel zijn voltooiing
bereikte (1893) en hij de bekroning daarvan met de Hemelse heerlijkheid mocht
ontvangen. Sindsdien is hij voor ontelbaren een voorspreker geweest bij O.L.Heer door
gebedsverhoringen en daadwerkelijke genezingen. Reden te meer om deze hemelse
geboortedag dankbaar te blijven gedenken! Wij zullen in verband met de huidige

toestand deze dag bescheiden moeten vieren. De Hoogmis zal zijn om 18.30 uur,
waarvoor U dient te reserveren. U kunt toegangskaarten verkrijgen op zaterdag 2
en zondag 3 januari van 10 tot 12.30 aan de pastorie.
Dankbaar voor de Genade Gods die ons door Pater Karel steeds ten deel valt, nodigen wij
U allen van harte uit zijn feestdag met blijdschap -minstens in gedachten en gebed
verenigd- te vieren!

Zou U voor deze feestdag de Pater Karel vlag nog eens willen uithangen? Mogen we
voorstellen dit te doen vanaf zondagmiddag 3 januari tot woensdagochtend 6 januari ?
Het geeft een stuk extra sfeer aan ons dorp, en we roepen bij elkaar de herinnering aan
Pater Karel op nieuw tot leven, en het geeft wat kleur in deze sombere periode.

