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Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Zondag 14 juni:
Sacramentsdag
Eindelijk weer vieringen
met parochianen.
Het wordt best een bijzondere
Sacramentsdag. Voor het eerst sinds
lange tijd zijn er weer vieringen
waarbij parochianen aanwezig
kunnen en mogen zijn. Natuurlijk is
het nog niet wat ze graag zouden
willen, maar het begin is er.
Om deze viering te mogen bijwonen,
moest men zich registreren. Dat is eigenlijk best gek, maar helaas i.v.m. de coronarichtlijnen
noodzakelijk. Dan kan je merken dat we nog wat onwennig zijn of misschien nog wel niet
durven. Het maximum aantal van 30 personen is in geen enkele parochiekerk bereikt.
Ook voor de komende weken geldt een registratieplicht, schroom niet om u aan te melden. Is
het maximum aantal bereikt, dan wordt u doorgeschoven naar een volgende viering, waarbij u
een keuzemogelijkheid heeft.

Registreren voor zondag 21 juni
Vanaf maandag kunt u zich laten registreren
Het registreren is zo gemakkelijk mogelijk gemaakt:
a. registratie via de website (heeft de voorkeur)
Op de website van uw parochie staat een formulier gereed dat u kunt invullen. Daarbij is
rekening gehouden met het feit dat de viering al volgeboekt kan zijn. En kunt dan bij voorbaat
een alternatief kiezen.
Na ontvangst krijgt u van de parochie een bevestiging dat uw registratie is geaccepteerd (voor
de zondag of de alternatieve keuze).
b. telefonisch registreren
Ook telefonisch registreren kan, maar verdient niet direct de voorkeur. U hoort dan direct of er
plek is in de viering of dat er naar een alternatieve datum/viering gekeken moet worden.
Het telefoonnummer wat u hieronder aantreft is niet gelijk aan het telefoonnummer van het
parochiesecretariaat. Een vrijwillig(st)er is zo vriendelijk om de taak van registratiebureau op
zich te nemen.
Apart registereren voor de avondviering op woensdag /donderdag (17/18 juni)
U kunt zich via het formulier ook apart laten registreren voor de avondviering. Dit kan nog t/m
dinsdag 16 juni.
Rechtstreeks naar de registratiepagina van uw parochie:

De St. Jorisparochie opent de deuren pas op 5 juli
Het parochiebetuur van de St. Joris heeft besloten om pas op 5 juli de deuren te openen.

Live-streaming
Hoogfeest van het
H. Sacrament
zondag 14 juni,
om 10:00 uur
Wederzijdse
verbondenheid
De komende zondag wordt het
Hoogfeest van het H.
Sacrament
via de Live-streaming
uitgezonden.
Om deze te volgen:
< klik op de afbeelding >.

Meelezen van de eucharistieviering

De complete viering is mee te lezen.
< Open hier het boekje >

Sacramentsdag:
'gestorven opdat wij zouden leven'
bron: www.kerknet.be
Waarom viert de Kerk Sacramentsdag?
Het hart van elke eucharistieviering
Op donderdag na het feest van de Drieeenheid viert de Kerk Sacramentsdag,
ofwel het hoogfeest van het ‘Heilig
Sacrament van het lichaam en bloed van Christus’. Het is een bijzonder feest, dat niet toevallig op
een donderdag gevierd wordt: de link met het laatste Avondmaal op Witte Donderdag is duidelijk,
net zoals dat het geval is met dat andere hoogfeest, het Heilig Hart van Jezus: dat valt op een
vrijdag omwille van de link met Goede Vrijdag.
Sacramentsdag is helemaal georiënteerd op de aanwezigheid van de verrezen Heer, de levende
Christus, in de eucharistische gedaanten van brood en wijn. Het feest van Sacramentsdag brengt
ons naar het hart van wat we vieren in de eucharistie: de onvoorstelbare liefde van God, die zich
in Jezus met ons verbindt. In Jezus deelt Hij het menszijn, in de mens Jezus neemt Hij ons op in
zijn goddelijk leven.
De persoonlijke beleving
van het sacrament
Zowat alle grote geestelijke en mystieke
schrijvers hebben over de eucharistie het 'sacrament van de Godsontmoeting'
- en de communie geschreven als de
hoogste en tegelijk meest intieme
uitdrukking van de vereniging in liefde
tussen God en mens. Doel en vrucht
van de communie is een 'wederzijds
inwonen'. Dat Christus zichzelf zo geeft
is een wonder van liefde - minne - dat
ons bevatingsvermogen en onze maat
van liefhebben ver overstijgt. Jan
van Ruusbroec (1293 - 1381) dichtte:

Hij is van minne gestorven
opdat wij zouden leven.
En Hij leeft in ons
opdat wij eeuwig in Hem blijven leven.
Kijk, dat zijn twee blijken van minne
die zo groot zijn,
dat niemand ze te gronde kan verstaan.
Sacramentsdag
in de liturgische jaren
De lezingen van het A-, B- en C-jaar
laten telkens een ander facet oplichten
van dat liefdesmysterie, dat zichtbaar
wordt in de tekenen van brood en wijn.
We schetsen ze even in hun
samenhang.
Het A-jaar legt de klemtoon op de
intieme verbondenheid met Jezus als
degene die werkelijk léven geeft, en dat
leven is Hijzélf. Jezus geeft niet zomaar,
Hij geeft zichzelf. Hijzélf is de gave, het
levende brood, Gever en gave zijn één:
“Ik ben het levende brood, dat uit de
hemel is neergedaald. Als men van dát
brood eet, zal men leven in
eeuwigheid.” (Joh 6).
Het B-jaar stelt de instelling van de
eucharistie en van het nieuwe verbond
centraal. Jezus geeft zichzelf in brood
en wijn: “Dit is mijn lichaam (…). Dit is
mijn bloed van het Nieuwe Verbond”
(Mc 14). Jezus is middelaar van een
nieuw en definitief verbond tussen God
en mens. Wie zijn vlees eet en zijn
bloed drinkt, wordt er deelgenoot van.

De lezingen van het C-jaar laten ons
verstaan dat waar men Jezus ontvangt in brood en wijn, gemeenschap gesticht wordt. Er heerst
gastvrijheid en niemand komt iets tekort: ‘Allen aten tot ze verzadigd waren…’ (Lc 9).
Sacramentsprocessie
In een aantal steden en dorpen gaat – in normale omstandigheden – de sacramentsprocessie
uit. Deze is in zekere zin een verlengstuk van de eucharistieviering: in de viering consacreert
men een afzonderlijke hostie, en plaatst men deze na de uitreiking van de communie in een
monstrans. De processie vertrekt onmiddellijk na de communie en de stille dankzegging. De
zegen valt hier dus niet aan het einde van de eucharistieviering, maar wanneer de processie
terugkeert naar de kerk (De zegen wordt ook gegeven met het Sacrament). Daarmee wordt
meteen duidelijk dat de zegen het plechtige slot vormt van de hele viering, en niet alleen van de
processie. De processie is met andere woorden geen losstaand ritueel.
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

