Nieuws uit de parochie
Overleden: Riek van de Paal-Tielen
82 jaar
Peter van Lieshout
73 jaar
Hartelijk bedankt!
Ik heb dit jaar weer met veel plezier mijn verjaardag met u gevierd. Het was
een gezellig samenzijn en ik ben bijzonder dankbaar voor uw gulle gaven.
De collecte en mijn persoonlijke cadeaus bedroegen in totaal € 800,00 en komen ten goede aan het kindertehuis in Bonakal. Het bedrag is overgemaakt
aan mijn congregatie en zal besteed worden aan vervoermiddelen.
Nogmaals hartelijk dank!
Pater Mervin
Vastenactie
Gedurende de Veertigdagentijd staat er een collectebus achter in de kerk.
Daarin kunt u uw bijdrage aan de Bisschoppelijke Vastenactie deponeren.
Deze actie komt in de plaats van de actie van Samen Verder, waarvoor dit
jaar geen huis-aan-huis collecte wordt gehouden. Meer informatie vindt u
achter in de kerk en op het prikbord. De Vastenactie wordt van harte aanbevolen.
Opgeven van misintenties
Misintenties kunt u opgeven op de pastorie door een envelop met daarop de
vermelding “misintenties” en daarin de juiste gegevens in de brievenbus te
stoppen, minimaal 2 weken van tevoren.
De kosten zijn € 12,— per intentie voor missen in het weekend en voor
werkdagen.
Betalen kan door middel van het juiste bedrag in de envelop, samen met de
gegevens, af te geven op de pastorie, of geld over te maken naar:
NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze,
met vermelding van intentie, datum en naam.
Wilt u deze Contactbrief digitaal ontvangen dan kunt u dit aangeven
door een email te sturen naar: heeze@parochienicasius.nl
Contact:

Pater Mervin
J. Deckersstraat 22, 5591 HS Heeze
Tel. nr. 040-2261215
Email:
heeze@parochienicasius.nl
Website:
www.parochienicasius.nl
Bankrekening nr: NL70RABO0120301008
16
NL13RABO0120305526 (parochiebijdragen)
t.n.v. Parochie H. Nicasius locatie Heeze

CONTACTBRIEF
april—mei 2019
Biechtgelegenheid
Gelegenheid tot biechten is er op dinsdag 16 april van 18.30 uur tot 19.00
Tel.
2261216
uur in de pastorie, waarna om 19.00 uur een
boeteviering
zal worden gehouden en aansluitend een H. Mis. Verder kunt u te allen tijde een afspraak
maken. Telefoon pastorie: 2261215.
Ziekencommunie Pasen
De ziekencommunie voor Pasen wordt op Goede Vrijdag 19 april ’s morgens
aan huis uitgereikt. Degenen die altijd al de communie thuis ontvangen worden
automatisch bezocht. Anderen kunnen naar de pastorie bellen: 2261215.

PROGRAMMA GOEDE WEEK EN PASEN
Di 16 apr 19.00 uur Boeteviering aansluitend H. Mis
(ochtendmis vervalt)
Do 18 apr Witte Donderdag: 19.00 uur H. Mis.
Op Witte Donderdag (Laatste Avondmaal) vieren we de instelling
van de eucharistie en de instelling van het priesterschap.
Vr 19 apr Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg.
Voor deze viering worden speciaal de kinderen uitgenodigd.
19.00 uur H. Mis. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en
sterven van Christus. Het lijdensverhaal wordt gelezen, waarna de
kruishulde volgt. Tot slot is er de communieritus waarna we in stilte
de kerk verlaten.
Za 20 apr Stille zaterdag / Paaswake:20.30 uur H. Mis
het paasverhaal wordt verteld
allen hernieuwen hun doopbeloften
voor iedereen is er een aangename paasattentie
Zo 21 apr Hoogfeest van Pasen: 11.00 uur H. mis met kinderwoorddienst.
Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus, het fundament van
ons geloof. Hij schenkt allen die geloven diepe vreugde en vrede.
Ma 22 apr Tweede paasdag: 11.00 uur H. Mis

Huispaaskaars
Na de viering op Paaszaterdag kan de bestelde en gewijde paaskaars worden
afgehaald in de sacristie.
Wijwater
Tijdens de Paaswake is water gewijd. In de week na Pasen staat dit achter in
de kerk. Eenieder die dat wil, kan hiervan meenemen.
Paaseierenspeurtocht
Op eerste paasdag 21 april is er voor alle kinderen een paaseierenspeurtocht.
Verzamelen op eerste paasdag na de mis van 11.00 uur in het Martinushonk. De spelregels worden uitgelegd en dan begint de speurtocht naar de
paaseieren.
Meimaand Rozenkransmaand
In de meimaand bidden we dagelijks - dat wil zeggen van maandag t/m vrijdag - om 12.00 uur, m.u.v. vrijdag 31 mei, het rozenhoedje in de kerk. Welkom voor een kwartier gebed tot de Moeder Gods. We bidden voor onze eigen
intenties, voor onze parochie en voor de noden van de wereld. We beginnen
dus op woensdag 1 mei.
Gastkoor op 5 mei
Wij zijn blij dat we op 5 mei een gastkoor mogen ontvangen uit Mierlo ter gelegenheid van hun 200 jarig jubileum.
Pinksternoveen
Van vrijdag 31 mei tot en met zaterdag 8 juni houden we in onze parochiekerk
te Heeze de Pinksternoveen. In deze noveen willen we met elkaar speciaal
bidden om God te vragen de kerk van binnenuit te vernieuwen en te inspireren. Deze speciale viering begint iedere dag om 18.30 uur en wordt afgesloten met een Eucharistieviering. Wij nodigen u allen van harte uit om deel te
nemen aan deze pinksternoveen van vrijdag 31 mei t/m zaterdag 8 juni
2019 in onze Martinuskerk. Tijdens deze periode zal door de week de ochtendmis van 8.30 uur en het gezamenlijk bidden van de rozenkrans om 12.00
uur komen te vervallen.
1e Communiefeest: zondag 26 mei 11.00 uur
Op zondag 26 mei is het groot feest voor veel kinderen uit de groepen 4 van
onze basisscholen: zij ontvangen voor het eerst in hun leven de H.Communie.
Heilige missen in de Martinuskerk in Heeze
Door de week: dinsdag, woensdag en donderdag om 08.30 uur.
Let op: de eerste dinsdag van de maand is niet om 08.30 maar om 18.30 uur
aanbidding
met Rozenhoedje en aansluitend een H Mis.
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Weekend en bijzondere vieringen:
6/7 april
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis
13/14 april
Za
Za
Zo

Palmzondag, jaar C
10.00 uur Gildemis St. Joris
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

Do 18 apr Witte Donderdag
19.00 uur H. Mis
Vr 19 apr Goede Vrijdag
15.00 uur H. Mis
19.00 uur H. Mis
Za 20 apr Stille Zaterdag
Geen mis om 19.00 uur
20.30 uur H. Mis (Dameskoor)
Zo 21 april Hoogfeest van Pasen
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)
Ma 22 april Tweede paasdag
11.00 uur H. Mis
27/28 april Beloken Pasen, jaar C
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis
4/5 mei
Za
Zo

Derde zondag van Pasen, jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (Gastkoor Mierlo t.g.v. 200-jarig jubileum)

11/12 mei
Za
Zo

Vierde zondag van Pasen, jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

Do 16 mei 19.00 uur H. Mis Vrouwen Van Nu
18/19 mei
Za
Zo

Vijfde zondag van Pasen, jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

25/26 mei
Za
Zo

Zesde zondag van Pasen, jaar C
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis, 1e Communie

Do 30 mei Hemelvaart van de Heer
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)
Vr 31 mei 18.30 uur Pinksternoveen, toewijding aan Maria en H. mis

