Misintentie bij jubileum
Wanneer u een jubileum viert, waarvoor u een misintentie wilt opgeven en
waarbij de familie aanwezig is, dan zou pater Mervin u en uw familie in die H.
Mis graag persoonlijk welkom te heten.
Natuurlijk alleen wanneer u dat op prijs stelt. U kunt dit van tevoren afstemmen met pater Mervin.

Opgeven van misintenties
Misintenties kunt u opgeven:
•
op de pastorie door een envelop met de juiste gegevens in de brievenbus,
•
of telefonisch: 2261215
•
of bij de koster (voor of na de H. Mis in de kerk)
•
of te mailen.
De kosten zijn € 11,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de
pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO
0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding
van intentie 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
NL13RABO0120305526 (parochiebijdragen)
t.n.v. Parochie H. Nicasius locatie Heeze
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Bedevaart Den Briel
Op zaterdag 07 juli gaan we vanuit de parochie Sint Nicasius, deelnemen
aan de Nationale Bedevaart in Den Briel. We vertrekken om 08.00 uur en
Tel. 2261216
zijn rond 18.00 uur weer in Heeze terug.
Vorige jaar konden wij met een volle bus deelnemen. Alle deelnemers waren vol lof over deze inspirerende reis. De prijs voor deze bustocht is
€10,- per persoon.
Wij stellen het zeer op prijs om meer aandacht te vragen voor deze bedevaart. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de poster op het prikbord achter in de kerk, of naar onze website.

H.Nicasius viering
Zondag 08 juli, vieren we als parochie het feest van de H.Nicasius.
Traditiegetrouw hebben we dan een eucharistieviering op Kreyl. Deze viering begint om 11.00 uur. Het jeugdkoor Brigida Anúna Geldrop, de
Fanfare St. Nicasius, het Gilde St. Joris en het Gilde St. Agatha verlenen
hun medewerking aan deze viering. Bij onverhoopt slecht weer zullen om
10.30 uur de klokken worden geluid. Dat geeft aan dat de H. Mis dan zal
plaatsvinden in onze parochiekerk. Iedereen is van harte welkom.

Zilveren priesterjubileum Mg. Mutsaerts
Op 5 juni 2018 is het 25 jaar geleden dat Mgr. R. Mutsaerts tot priester
werd gewijd.
Onze parochie zal dat vieren in de Nicasiusviering op Kreyl op 8 juli
2018. U bent daarbij van harte welkom. Aansluitend aan de H. Mis is er
de mogelijkheid voor een persoonlijke ontmoeting met een hapje en een
drankje. Mgr Mutsaerts nodigt u daarvoor van harte uit.

Mgr. Mutsaerts is de parochie dankbaar dat hij in Heeze zijn
jubileummis kan vieren.

Opbrengst Vastenaktie 2018
Tijdens Vastenactie 2018 is er geld ingezameld voor een project in Mbala
in Zambia (Afrika). De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben. De opbrengst
was ruim € 800,00 waarvoor dank.

Eerste Communie

9/10 juni
Za
Zo

Tiende zondag door het jaar B
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis (Levensvreugde)

16/17 juni Elfde zondag door het jaar B
Za
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
Zo
11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)

Op 27 mei 2018 hebben 23 kinderen uit onze parochie de Eerste H. Communie ontvangen. Allemaal van harte gefeliciteerd!

23/24 juni Twaalfde zondag door het jaar B
Geboorte van de H. Johannes de Doper, hoogfeest
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis

Nieuws uit de parochie

Vr 29 juni

Gedoopt:

15.04.2018
29.04.2018
20.05.2018

30 juni/1 juli Dertiende zondag door het jaar B
Za
19.00 uur H. Mis
Zo
11.00 uur H. Mis

Overleden

Cora van de Kerkhof-van Zelst
Maria van Asten-Derks
Corry Huijbregts-Koppen
Betsie van de Mortel-van Oers
Piet Ceelen
Wim van Werde

Luuk Engelen
Macey Hegge
Floor Verhappen
84 jaar
82 jaar
79 jaar
101 jaar
58 jaar
78 jaar

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.

Heilige apostelen Petrus en Paulus, hoogfeest

7/8 juli
Za
Zo

Feest van de Heilige Nicasius van Heeze
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis op het Nicasiusplekske (Kreijl)
25-jarige priesterjubileum Mgr. R. Mutsaerts
(Jeugd- en Jongerenkoor Brigida Anúna Geldrop)

14/15 juli
Za
Zo

Vijftiende zondag door het jaar B
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

21/22 juli
Za
Zo

Zestiende zondag door het jaar B
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

28/29 juli
Za
Zo

Zeventiende zondag door het jaar B
19.00 uur H. Mis
11.00 uur H. Mis

Weekend en bijzondere vieringen:
2/3 juni
Za
Zo
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Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, jaar B
19.00 uur H. Mis (Dameskoor)
11.00 uur H. Mis (Gemengd Koor)

