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Maria-Lichtmis (2 februari)
Vandaag een lied voor Simeon
die, door de geest van God gedreven,
het kind mocht zien waardoor het leven
op deze aarde opnieuw begon.
Die Jezus in zijn armen nam,
een ogenblik en, diep bewogen,
bevroeden mocht hoe voor zijn ogen
Gods troost over de wereld kwam.
Die wist: al wat ik heb verwacht,
mijn leven lang, en afgebeden,
aan redding en aan lieve vrede
is hier en ziet mij aan en lacht.
Die toen op eenmaal zeggen kon,
ontroerd en recht, en profeteren
hoe God de dingen om zal keren,
en zong, het lied van Simeon.

Rembrandt: De presentatie in de tempel

En ons vroeg, in zijn vergezicht,
of wij nog vroom zijn en nog open
voor zoveel heil, of wij nog hopen
op het bevrijdend wereldlicht.
Michel van der Plas

Mededelingen voor het parochieblad en de website kunnen worden ingeleverd:
- bij de kerkmeester in de sacristie of
- bij mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 Nijswiller tel. 043-4512382 of
- per. E-mail: st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0132 2925 99
t.n.v. R.K. Parochie H. Dionysius..

Website: https://dionysius-nijswiller.nl/

AGENDA VOOR JANUARI

AGENDA VOOR FEBRUARI

Ingevolge de coronamaatregelen worden de
vieringen verplaatst van zaterdag 19.00 uur naar
zondag 09.30 uur. Op dinsdag 25 januari wordt
besloten of er weer meer kan.

Zaterdag 5 19.00 u. of zondag 6 februari: 09.30 u.
5de Zondag door het jaar.
Maria Lichtmis / Blasiuszegen).
Lezingen uit Jesaja 6, 1-2a + 3-8 en Lucas 5, 1-11.
Intentie:
Voor de parochie.

Zondag 16 januari 09.30 uur - 2de Zondag door
het jaar.
Lezingen uit Jesaja 62, 1-5 en Johannes 2, 1-12.
Intenties:
Als jaardienst voor Hans Pelzer en Bertien Pelzer
- Schmeets. (Stg).
Voor Maria Franssen - Vaessen. (Off).
Zondag 23 januari 09.30 uur - 3de Zondag door
het jaar.
Lezingen uit 2-4a + 5-6 + 8-10 en Lucas 1, 1-4 +
4, 14-21.
Intentie:
Voor Corry Vluggen - Krings. (Off).
Zaterdag 29 januari 19.00 u. of zondag 30
januari 09.30 uur - 4de Zondag door het jaar.
Lezingen uit Jeremia 1, 4-5 + 17-19 en Lucas 4,
21-30.
Intenties
Als jaardienst voor Maria Franssen - Vaessen.
Als jaardienst voor Joep Debije (indien de mis op
zaterdag)

Zaterdag 12 19.00 u. of zondag 13 februari 09.30 u.:
6ste Zondag door het jaar.
Lezingen uit Jeremia 17, 5-8 en Lucas 6, 17 + 20-26.
Intentie::
Voor hen die offerden.
Zaterdag 19 19.00 u. of zondag 20 februari 09.30 u.:
7de Zondag door het jaar.
Lezingen uit 1 Samuël 26, 2 + 7-9 + 12-13 + 22-23en
Lucas 6, 27-38.
Intentie:
Voor Gerda Hagen – Debije
Voor Jan Savelberg. (Brt. Höfkensweg).
Zaterdag 26 19.00 u. of zondag 27 februari 09.30 u.:
8ste Zondag door het jaar.
Lezingen uit Jezus Sirach 27, 4-7 en Lucas 6, 39-45.
Intentie:
Als stichting voor Jan Noteborn. (Verj.)

NIEUWSBRIEF: NIEUW INITIATIEF BIJ DE START VAN DE
CLUSTERVORMING
Een kennismaking met onze nieuwe kapelaan
Bij dit parochieblad treft u de eerste editie aan van de “Nieuwsbrief
van de parochies van ons cluster” !
De kerkbesturen en pastoraal team hopen u op deze wijze op de
hoogte te houden van alle activiteiten van onze parochies.
Dit initiatief staat aan het begin van de samenwerking van de
parochies in het cluster van Gulpen, en roept ons op om over de
grenzen van de parochie heen te kijken en hopelijk te ervaren dat
verderop moeilijke maar ook mooie dingen gebeuren. Dat we van
elkaar kunnen leren en elkaar versterken.
In deze uitgave heeft u de gelegenheid om in het artikel "Kapelaan
Vins Siju Bysingh stelt zich voor…" kennis te maken met onze
nieuwe kapelaan.
Bij de foto: Kapelaan Vins Siju voor de eerste keer voorganger in onze St. Dionysiuskerk.
(Foto Rob Kanters)

