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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 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.
Aansluitend Sacramentsprocessie.
Maandag 6 juni; Tweede Pinksterdag;Heilige Maria, Moeder van de Kerk;
geen H. Mis.
Donderdag 9 juni; Jezus Christus, eeuwige Hogepriester;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
Zaterdag 11 juni; geen H. Mis
Zondag 12 juni; Heilige Drie-eenheid
10.00 uur; H.Mis; o.o. Louis Debije en Lies Rouschop, Charles Halmans en Méne
Smeets-Halmans.
Maandag 13 juni; H. Antonius van Padua
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
Donderdag 16 juni;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
Zaterdag 18 juni; geen H. Mis
Zondag 19 juni; Sacramentsdag, Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam
en Bloed van Christus
10.00 uur; H.Mis; Marlies Nacken.
Maandag 20 juni;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel; Wim Philips, G.W. Brands.
Donderdag 23 juni; Geboorte van H. Johannes de Doper;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
Zaterdag 25 juni; geen H.Mis
Zondag 26 juni; 13e zondag door het jaar;
10.00 uur; H.Mis; Z.H. Exc. Mgr. Dr. Joannes Gijsen(jaardienst), o.o. Kneepkens-Voots
en kinderen, Piet Coolen, o.o. Fulgheri-van Alphen en zoon Giovanni, Jo Schiffer,
Rie Ryfa-Theewen (6w. dienst).
Maandag 27 juni;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
Donderdag 30 juni;
18.00 uur: H.Mis Pater Karel kapel
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