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Een half jaar geleden werd onze bisschop Harrie Smeets geheel
onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. De laatste maanden gaat
het gelukkig wat beter dankzij een aantal chemokuren. In het begin
kon hij niet eens staan - en hij moet nog altijd voorzichtig zijn maar hij kan inmiddels toch wel wat meer.Hij is dankbaar voor de
vele mensen die voor hem bidden en ook voor de artsen die hun
best doen om hem zo goed mogelijk te houden. "Hoelang dat ook
duurt, want die hebben natuurlijk ook niet alles in handen. Maar ik
heb geen reden om te klagen", zegt hij. Hij wil zijn leven door
Christus laten leiden, die niet is zoals gewone heersers: Hij heerst in
je innerlijk, geeft je rust en kracht. Hij benadert je anders dan een
heerser die zegt wat je te doen hebt; Hij is een Koning die je wat te
geven heeft, en wat Hij geeft doet je goed. Dat heeft de bisschop
zelf ervaren toen hij het sacrament van de Ziekenzalving ontving en dacht: "Dit gaat
helemaal niet goed". Nu zegt hij: "Ik kan hier rustig en kalm onder blijven en een
tevreden mens zijn". Vooruitkijkend zegt de bisschop: "Ik weet niet hoelang ik nog heb.
Ik weet dat wat ik heb, ongeneeslijk is; ik weet dat ik er rekening
mee moet houden dat op enig moment - en misschien op niet al
te lange termijn - het ogenblik komt dat ik dit leven vaarwel moet
zeggen. Ik kijk vooruit naar de komst van Christus, niet alleen
zoals in de Advent vóór Kerstmis, maar verder: als Hij komt aan
het einde van mijn leven. En hoe dat zal zijn, of hoelang dat zal
duren - ik weet het niet - maar ik hoop toch dat ik nog wat tijd
mag hebben". Een collega glimlachend citerend zegt hij: "Ik ben
benieuwd naar de eeuwigheid, maar ik zit niet op hete kolen".
(Uit een interview met online platform Katholiek Leven)

En wij?
Leggen ook wij de toekomst in Gods hand.
Pastoor Horsch en de kapelaans Rojas en
Schmidt wensen u een gezegend 2022 !

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth
Vrijdag

24 december 2021 – KERSTAVOND
Geen H. Mis.

Zaterdag
09.00 u

25 december 2021 – EERSTE KERSTDAG.
H. Mis als jaardienst voor Jacques Dolmans.

Zondag

26 december 2021 – TWEEDE KERSTDAG/HEILIGE FAMILIE.
Geen H. Mis.

Zondag
09.00 u

2 januari 2022 - Driekoningen / Openbaring des Heren.
H. Mis als jaardienst voor Bertie Steijns - Hoffmanns;
voor Jan Huveneers en kleinzoon.

Zondag
09.00 u

9 januari 2022 - Doop van de Heer.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen.

Zondag
09.00 u

16 januari 2022 - 2 Zondag door het jaar.
H. Mis voor pastoor Mulkens.

Zondag
09.00 u

23 januari 2022 - 3 Zondag door het jaar.
H. Mis voor Jo Pluijmen.

Zondag
09.00 u

30 januari 2022 - 4 Zondag door het jaar.
H. Mis om een einde aan de corona-pandemie

Zondag
09.00 u

6 februari 2022 - 5 Zondag door het jaar.
H. Mis voor Jan Huveneers en kleinzoon.
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Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:
uiterlijk dinsdag 14 januari 2022
Bankrekening: Parochie Johannes de Doper:
Regiobanknr. NL 91 RBRB 0982 9125 87

5 januari: Sint-Gerlachus
Deze datum is van oudsher de feestdag van Gerlachus, de kluizenaar van Houthem. Hij
leefde in de 12e eeuw in een holle eik. Zijn graf in de voormalige kloosterkapel, nu
parochiekerk in Houthem, groeide uit tot een heus bedevaartoord.
5 januari: Pater Karel Houben
De tweede Limburgse heilige die we vandaag mogen vieren is pater
Karel van Sint Andries uit Munstergeleen. Hij leefde in de 19e eeuw,
trad in bij de paters passionisten en werd uitgezonden naar Ierland.
Daar stond hij bekend als de ‘pater met de zegenende handen’. Pater
Karel ligt in Dublin begraven, maar ook zijn geboortehuis in
Munstergeleen werd een bedevaartoord.
15 januari: Arnold Janssen
“Deze man is gek of heilig,” moet bisschop Paredis ooit over
hem hebben gezegd. De Duitse priester Arnold Janssen uit
Goch vluchtte eind 19e eeuw naar Nederland om in Steyl zijn
ideaal vorm te geven: hij stichtte maar liefst drie
missiecongregaties, die tot op de dag vandaag in Steyl hun
moederhuizen hebben. De heilige Arnold Janssen overleed in
1909. Hij ligt in het Missiehuis in Steyl begraven.

De televisiemissen van KRO-NCRV komen ook in 2022 weer vanuit de Sint-Jozefkerk in
Landgraaf-Waubach. De eerste uitzending is op zondag 16 januari om 10.00 uur.
Gedurende het hele jaar is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering
te zien vanuit een van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het
programma Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het
betreffende bisdom over zijn of haar geloof.

