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Eerste H. Communie
Op Hemelvaartsdag 26 mei zullen vijftien kinderen (dertien uit ons dorp
en twee uit Geleen) in onze kerk hun Eerste Heilige Communie ontvangen.
Rond 10 uur worden de Communicantjes door Pater de Korte, misdienaars
en fanfare Juliana afgehaald bij school en lopen dan door de versierde
straten naar de kerk. De feestelijke Eucharistieviering begint om 10.30
uur. Alle kinderen hebben zich goed voorbereid op deze mooie
gebeurtenis. Wij wensen hen een prachtig “Feest met Jezus”, niet alleen
op deze 1e Communiedag maar ook daarna, elke keer wanneer zij Jezus in
de H. Hostie ontvangen.
Onze Communicantjes zijn:
Joey Brand, Bart van Daal, Delina Essers, Rubiënne van Kaam, Ella van
der Loo, Jaxx Noteborn, Dana Nuchelmans, Merel Otten, Mels In ’t
Panhuis, Rena In ’t Panhuis, Danée de Ruijter, Vince Scholte, Bo Skalski,
Noortje Solberg en Jazzley Stuart.

3e Lustrum Heiligverklaring PATER KAREL
Op 3 juni is het 15 jaar geleden dat Paus Benedictus XVI pater Karel
Houben uit Munstergeleen in Rome heeft Heilig verklaard. Vele
Munstergeleners hebben toen in de stromende regen op het St.
Pietersplein deze Heiligverklaring van nabij meegemaakt. Deze
gedenkwaardige dag willen we in ere houden.
Vrijdag 3 juni zullen we hier in Munstergeleen zijn Heiligverklaring
herdenken. We doen dit met een Plechtige Hoogmis om 19.00 uur, met
als hoofdcelebrant Kardinaal Eyck. Verder zullen als celebranten Mgr.
Deken Merkx en Pater Martin de Korte aanwezig zijn.
Gebedsintenties op voorspraak van de Heilige Pater Karel kunt u
aanvragen op de gebruikelijke wijze. In de Heilige Mis zullen deze
intenties meegenomen worden.
Vriendelijk verzoek: Wilt u van 2 juni tot 4 juni ons dorp weer versieren
met de Pater Karel vlag.

PINKSTEREN
Het Hoogfeest van Pinksteren wordt gevierd op 5 en 6 juni.
Op 1e Pinksterdag, zondag 5 juni, wordt de Hoogmis om 10.00 uur
opgedragen. Aansluitend vertrekt de processie vanuit de kerk.
Een paar jaar hebben we deze activiteit in ons dorp moeten missen.
Gelukkig is een aantal mensen bijeengekomen om te bespreken hoe we
deze traditie moeten voortzetten. Het is fantastisch dat de verenigingen
deze traditie in ere wensen te houden, ook al houdt dit heel wat regelwerk
in, zoals het versieren van de straten, het voorbereiden van de
communicanten, de schiet exercities voorbereiden om het dorp te wekken
om maar een paar zaken te noemen. Zangkoren en fanfare zullen hun
repertoire moeten oefenen. De kerk zal versierd moeten worden.
De route van de processie is als volgt:
Opstellen voor de kerk in de Pancratiusstraat - Kerkstraat – Overstraat –
Peterstraat – Haagstraat – Rustaltaar ter hoogte van de vluchtheuvel –
Holleweg – Burg. Donnersstraat – Rustaltaar Mariakapel – Burg.
Smeetsstraat – Pancratiusstraat – kerk, alwaar de slotzegen gegeven
wordt met het Allerheiligste.
Dankbaarheid en trots
Monseigneur Merkx; in de hoedanigheid van Deken en plaatsvervangend
pastoor; Pater Martin de Korte en alle vrijwilligers die de kerk draaiend
houden zijn ontzettend blij met de positieve reactie op het initiatief om de
traditie van de Pinksterprocessie in stand te willen houden. Graag roepen
wij iedereen op via hun vereniging mee te werken aan dit fantastisch
gebeuren.
Laten we als gemeenschap er iets moois van maken en schroom toch
vooral niet de H. Mis bij te wonen, die wordt verzorgd door Deken Merkx
en loop ook eens mee in de processie die wordt voorgegaan door Pater
Martin de Korte. Nieuwsgierigen van buiten het dorp, die ongetwijfeld in
grote getale zullen toestromen, kunnen dan met verbazing en ontzag
toekijken hoe hier in Munstergeleen Pinksteren wordt gevierd.

Contact met Parochie
Pastorale aangelegenheden:
- Ziekenzalving
- Uitvaart
- Doopsel
- Huwelijk

Administrator Mgr.Deken R. Merkx,
Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard
046.4512275 / 06.25570088

Een aanspreekpunt voor alle administratieve en parochiële zaken:
Voor administratieve zaken en alle andere parochiële kunt u terecht bij Carla Voots.
Zij helpt u zelf of met hulp van andere betrokkenen. Hiermee willen we proberen al uw
vragen snel en efficiënt te beantwoorden.
H. Missen bestelt u bij voorkeur telefonisch en vervolgens per bank overmaken .
U kunt ook een enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde
stipendium en telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus bij Mevr.
Voots. De bijdrage voor H. Missen is: € 15,00.
Mevr. Carla Voots-Vranken,
Martinusstraat 9,
06.23124828
Kerkhofaangelegenheden:
Dhr. Thijs Peeters,
06.30283241

Digitale bereikbaarheid
Voor actuele berichten kunt U ons op het internet ook volgen:
Facebook: Sint Pancratius Munstergeleen
Websites: www.sint-pancratius.nl
www.kerkhofmunstergeleen.nl
www.paterkarel.nl

Liturgische Kalender
Zaterdag 14 mei; geen H. Mis.
Zondag 15 mei; 5e zondag van Pasen.
10.00 uur: H.Mis; o.o. Meijs-Heunen (jaardienst), o.o. Kneepkens-Voots en kinderen
(jaardienst), Riet Jacobi-Godschalk (6w. dienst), Jan Hamers.
Maandag 16 mei;
17.40 uur: Pater Karel kapel: Rozenkransgebed
18.00 uur: H. Mis
Donderdag 19 mei;
17.40 uur: Pater Karel kapel: Rozenkransgebed
18.00 uur: H. Mis
Zaterdag 21 mei; geen H. Mis.
Zondag 22 mei; 6e zondag van Pasen.
10.00 uur: H.Mis; Jan Hendrix (jaardienst), Piet Coolen.
Maandag 23 mei;
17.40 uur: Pater Karel kapel: Rozenkransgebed
18.00 uur: H. Mis
Donderdag 26 mei; Hemelvaart van de Heer.
10.30 uur: H.Mis; 1e Heilige Communie.
Zaterdag 28 mei; geen H. Mis.
Zondag 29 mei; 7e zondag van Pasen.
10.00 uur: H.Mis; o.o. Pierre Neis en Jannie Neis-Delies, Jo Dukers.
Maandag 30 mei;
17.40 uur: Pater Karel kapel: Rozenkransgebed
18.00 uur: H. Mis

Donderdag 2 juni; H.H. Marcellinus en Petrus
18.00 uur: H. Mis
Vrijdag 3 juni; 3e lustrum Heiligverklaring Pater Karel.
19.00 uur: Plechtige Hoogmis mmv Kerkelijk Zangkoor; Pater Pierre van der
Heijden, Jeanne Voots-Hermans.
Zaterdag 4 juni; geen H. Mis.
Zondag 5 juni; Pinksteren.
10.00 uur: H.Mis mmv Kerkelijk Zangkoor; echtp. Sjeng en Anna Limpens-Krause
(jaardienst), Mw. Gertruda Notten-Gijsen, Jan Voots, Emile Neis.
Maandag 6 juni; geen H. Mis.
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