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Eucharistievieringen komende zondag

Van de plebaan

Zaterdag 22 juni
15.30 uur San Damiano Stadsklooster
viering van het straatpastoraat

Komende donderdag, de tweede
donderdag na Pinksteren, is het
Sacramentsdag. In onze streken wordt
dit feest op de tweede zondag na het
Pinksterfeest gevierd. Op tal van
plaatsen, zo ook in de binnenstad van
Den Bosch, wordt op die zondag (23
juni) een Sacramentsprocessie
gehouden. Precies 755 jaar geleden
stelde paus Urbanus IV het feest van
Sacramentsdag in.

Zondag 23 juni
09.30 uur Sint-Lambertus
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
woord- en communieviering
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
11.00 uur Sint-Jan, met aansluitend
Sacramentsprocessie
(Let op: afwijkende tijd)
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur H.Laurentius,kinderwoorddienst
11.00 uur Willibrordkerk
1 1.00 uur Sint-Catharinakerk,
Armeense viering
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
Vaste vieringen door de week
H. Johannes Evangelist / Sint-Jan
di t/m za 08.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering
di t/m za 12.00 uur Middaggebed
H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering
H. Landelinuskerk
dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering
Willibrordkerk (Maaspoort)
woensdag 09.00 uur Eucharistieviering
Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.00 uur Eucharistieviering
vrijdag
09.00 uur Eucharistieviering

Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.30 – 20.00 uur
vrijdag
09.30 - 10.00 uur

Aanbidding

Sint-Jan - Sacramentskapel
ma t/m za 09.00 - 10.30 uur

H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.30 - 20.00 uur

09.00 - 09.30 uur
11.30 - 12.30 uur

Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.30 - 20.00 uur
vrijdag
09.30 - 10.00 uur
H. Laurentiuskerk
dinsdag
19.30 - 20.00 uur

Biechtgelegenheid

Sint-Jan
zaterdag

De instelling van dit feest is nauw
verbonden met iemand uit onze eigen
streken: de heilige Juliana van Luik
(een beeld van haar staat in de
noorderzijbeuk van de Sint-Jan). In het begin van de 13e eeuw (1209)
kreeg deze Juliana een visioen: ze zag de stralende volle maan (symbool
van de Kerk) en in de maan een donkere vlek. Die donkere vlek, zo werd
haar in dit visioen duidelijk, verwees naar het ontbreken van een eigen
feest ter ere van het Heilig Sacrament. Een dag om eer, en waar nodig
ook eerherstel, te brengen aan het hart van ons geloof: de H. Eucharistie.
In de gaven van brood en wijn is Christus onder ons tegenwoordig en
schenkt Hij ons zijn eigen Lichaam en Bloed. Hij is het levende brood dat
uit de hemel is neergedaald opdat wie er van eet zal leven tot in eeuwigheid. (Joh. 6, 51) Christus die zichzelf in de Eucharistie aan ons geeft,
vormt ons om tot mensen die ook zichzelf kunnen geven. “Door de
vereniging met Christus wordt het volk van het nieuwe verbond [..] tot
sacrament voor de mensheid, tot teken en werktuig van het heil dat door
Christus is bewerkt, tot licht van de wereld en tot zout van de aarde voor de
verlossing van allen.” (Johannes Paulus II, Ecclesia de Eucharistia nr. 22)
Het feest van Sacramentsdag roept ons op om halt te houden en ons
leven te overzien, onszelf de vraag te stellen: waar leef ik voor, waar leef
ik uit? Wat is het voedsel dat ik tot mij neem? En dat gaat verder dan alleen
eten en drinken. Waardoor laat ik mij voeden? Wat vult mijn leven en
waardoor laat ik mijn leven beheersen of beïnvloeden? Wat zijn de zwarte
plekken in de maan van mijn leven? Wat ontbreekt aan mijn leven?
Gelovige mensen vullen hun honger niet door achter de laatste modegrillen aan te lopen, die ons worden voorgeschoteld. Als het goed is maken
gelovige mensen het verschil door de wijze van in het leven staan en door
de keuzes die zij maken en die voortvloeien uit het besef dat wij uiteindelijk leven van alles wat van God komt. Meelopen in de Sacramentsprocessie is een uiterlijk teken van de innerlijke bereidheid om je leven op God
af te stemmen en je te laten voeden met het Levende Brood uit de hemel.
Bij de plechtige en feestelijke viering van Sacramentsdag voldoen we
aan Jezus’ opdracht tijdens het Laatste Avondmaal: ‘Doet dit tot mijn
gedachtenis’ (1 Kor. 11, 24).

De Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament nodigt ieder van
harte uit zondag 23 juni deel te nemen aan de Sacramentsprocessie.
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Muziek in de kathedraal
Tweet van de Paus

Zondag 16 juni 10.00 uur
Schola Maior o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Caritas Dei
Mis
Missa ‘Beata Mater’ (F. Guerrero)
Motet 1 Ubi Caritas (O. Gjeilo)
Motet 2 Hei mihi (F. Guerero)
Zondag 16 juni 11.45 uur
Schola Iuventatis, Puerorum ABCDE
o.l.v. Jeroen Felix
Mis
Missa ‘In simplicitate’ (J. Langlais)
Motet 1 Tantum ergo (H. Andriessen)
Motet 2 The Lord’s my shepherd (M. Archer (arr.))
Het orgelspel voor, na en tijdens de viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Zondag 16 juni 09.50 / 11.35 uur
Voor Toccata en G-Majeur (Théodore Dubois)
Na
Capriccio (Tarquinio Merula)
Informatie: www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Eindpresentatie Schola Cantorum
De jaarlijkse afsluitende presentatie
van de jeugdleden en volwassen
leden van de Schola Cantorum
vindt plaats op vrijdag 21 juni om
19 uur in de Sint-Jan. Van klein tot groot laat horen wat ze
afgelopen jaar hebben bijgeleerd. Iedereen is welkom.
Orgelconcerten
De Stichting Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’
organiseert in juni op de zaterdagen van
16 tot 16.30 uur gratis toegankelijke Juni
Juniorconcerten. Getalenteerde jonge
organisten spelen op het monumentale
groot orgel van de Sint-Janskathedraal.
Tijdens de zomermaanden zijn er ook concerten op de
dinsdagavond door het hele land. Voor deze concerten
wordt een toegangsprijs van € 10,- gevraagd. Info:
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Gregoriaans Festival in ‘s-Hertogenbosch
Dit weekend (14 t/m 16 juni) kunt
nog meegenieten van het
Nederlands Gregoriaans Festival
in ’s-Hertogenbosch. Tal van activiteiten vinden plaats op
diverse locaties. Ook de Schola Cantorum verleent haar
medewerking. Zo worden de wisselende gezangen en
acclamaties in de Hoogmis op zondag 16 juni om 10.00
uur in de Sint-Jan in het Gregoriaans gezongen. Voor
verdere informatie: www.gregoriaansfestival.nl
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Beste ouders, help uw kinderen
om de liefde van Jezus
te ontdekken. Deze liefde zal
hen sterk en moedig maken.
ne.
BBQ voor de tieners
Hebben jullie het al in je agenda
staan? Vrijdag 21 juni is er van 18 tot
20 uur een BBQ voor de Vormelingen
en tieners vanuit de gehele parochie
bij de pastorie van de Lambertuskerk, Markt 1, Rosmalen
Geef je z.s.m. op via secretariaat@mariajohannes.nl
Sint-Jansmuseum de Bouwloods 30 jaar
Het Sint-Jansmuseum de Bouwloods, naast de SintJan, viert zijn 30-jarig bestaan met een symposium op
donderdag 20 juni, 13-18 uur. Diverse sprekers gaan in
op de bijzondere collectie en het erfgoed van de SintJan. Graag z.s.m. opgeven via: sintjansmuseum@live.nl
Openluchtviering in Rosmalen – 30 juni
De jaarlijkse Openluchtviering in Rosmalen vindt dit jaar
plaats op zondag 30 juni om 11.00 uur. Let wel: het is
deze keer bij Mariaoord (dus niet op Coudewater!). Met
na afloop spelletjes voor de kinderen! De vieringen in de
Sint-Lambertus- en Laurentiuskerk vervallen die dag.
Tuinfeest Jong Bisdom Den Bosch
Zaterdag 29 juni sluit Jong Bisdom
Den Bosch het studie- en werkjaar af
met het jaarlijkse tuinfeest. Alle tieners
en jongeren (12-30 jaar) zijn welkom
om 17.30 uur bij de studentenkerk
Maranatha in Tilburg (Prof. Cobbenhagenlaan 19), waar om 18 uur eerst de
H. Mis gevierd wordt met mgr. De Korte. Daarna leren
tieners en jongeren elkaar op een actieve manier
kennen en gaan we barbecueën. Aansluitend aan het
tuinfeest kun je deelnemen aan de jaarlijkse voetbedevaart Tilburg - ’s-Hertogenbosch, georganiseerd door de
studentenkerk Maranatha. Kosten: €5,- (contant te
betalen bij binnenkomst). Aanmelden via de bisdomsite.
Info: Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster)
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of (073) 523 2061
Bijzondere feestdagen in juni
24/6: hoogfeest van de geboorte
van Johannes de Doper
27/6: feest van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
28/6: hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
29/6i: hoogfeest van de heilige apostelen
Petrus en Paulus

Misintenties per mail:
Sint-Jan
sint-jan@mariajohannes.nl
H. Landelinus
landelinus@mariajohannes.nl
Sint-Lucas
lucas@mariajohannes.nl
H. Anna(Hintham) annahintham@mariajohannes.nl
Willibrord
willibrord@mariajohannes.nl
H. Anna (West)
annawest@mariajohannes.nl
H. Laurentius laurentius@mariajohannes.nl
St-Lambertus bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl

Om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen kunt zich rechts onderaan de homepage van onze website opgeven:
www.mariajohannes.nl. Kopij voor de nieuwsbrief kan maandag vóór 12.00 uur gericht worden aan
communicatie@mariajohannes.nl. U kunt ons ook volgen op facebook: www.facebook.com/pastoraleeenheidmariajohannes
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