MISCENTRUM

“MARIA TENHEMELOPNEMING”
Paterstraat 50 Tilburg

Zondag

6 5e Zo na Pasen

Maandag
Dinsdag
Woensdag

7 1e kruisdag
8 2e kruisdag
9 3e kruisdag

15.40
16.00

Zaterdag

19 Octaaf Pinksteren

9.00

Zondag

20 HOOGFEEST VAN 9.30
PINKSTEREN
10.00

Maandag 21 TWEEDE PINKSTERDAG

9.40
10.00

Rozenkrans
Hoogmis uit dankbaarheid

H.Mis uit dankbaarheid
Uitstelling Allerheiligste
Rozenkrans en Biechtgelegenheid
Plechtige Hoogmis ter behoud
van het geloof door de
kinderen en de kleinkinderen
Rozenkrans
Hoogmis voor standvastigheid
in het geloof

De maand mei is dit jaar wel een zeer bijzondere lentemaand. Ze is niet alleen
toegewijd aan de heilige maagd Maria, moeder van God, maar we vieren naast
Hemelvaartsdag ook Pinksteren, het feest van de nederdaling van de Heilige Geest,
en op zondag 27 mei het feest van de Heilige Drievuldigheid: één God in drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De eerste dag van
deze Mariamaand is toegewijd aan haar bruidegom, de H.Jozef, patroon van de
Kerk en van een zalige dood. Op 3 mei herdenkt de Kerk de vinding van het
H.Kruis door de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn. Zondag 6 mei is
ook het feest van de H.Johannes voor de Latijnse Poort, de plaats waar volgens een
geloofwaardige getuigenis van Tertullianus de lievelingsleerling volkomen ongedeerd is gebleven in een vat met kokende olie. Dinsdag 8 mei, de dag waarop in
1945 Nazi-Duitsland kapituleerde, is van oudsher toegewijd aan de verschijning
van de heilige Michael, patroon van Duitsland, in het Garganogebergte in Italië.
Deze aartsengel wordt ingeroepen ter bescherming tegen satan en diens gevallen
engelen. De apostelen Filippus en Jacobus worden herdacht op 11 mei. Paus Pius
VII die gevangen genomen was door Napoleon, keerde op 24 mei 1814 triomfantelijk terug naar Rome. Hij stelde het feest van Maria onder de titel „hulp der christenen“, op 24 mei vast. Op 11 oktober 1954 stelde paus Pius XII het feest van de
Heilige Maagd Maria, koningin, in. Met dit feest wordt haar maand afgesloten.

WEES GEGROET, HEILIGE MOEDER
IN U GENADEVOLLE,
VERHEUGT ZICH GEHEEL DE SCHEPPING,
HET KOOR DER ENGELEN
EN HET GESLACHT DER MENSEN.
GEHEILIGDE TEMPEL
EN GEESTELIJK PARADIJS,
GIJ, ROEM DER MAAGDEN,
UIT WIE GOD HET VLEES AANNAM,
EN ALS KIND WERD GEBOREN,
HIJ DIE VAN EEUWIGHEID IS, ONZE GOD.
WANT UW LICHAAM HEEFT HIJ
BEREID TOT ZIJN TROON
EN UW SCHOOT GEMAAKT
WIJDER DAN DE HEMELEN.
IN U, GENADEVOLLE,
VERHEUGT ZICH GEHEEL DE SCHEPPING.
ERE ZIJ U.

HYMNE UIT DE METTEN VAN HEMELVAARTSDAG
(donderdag 10 mei)

Edele vorst der eeuwigheid, Gij die uw kinderen bevrijdt,
de zege is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer.
Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal
te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land.
Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft,
de zee en haar verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit.
Een beving gaat door ‘t englenheer, het lot der mensen neemt een keer:
‘t is vlees dat zondigt, vlees dat boet, God is met ons, Hij heerst voorgoed.
O Koning, heersend op uw troon, wees eenmaal zelf ons hemels loon,
wees ons de vreugde zonder maat, die alle vreugd te boven gaat.
Wij roepen u genadig aan, vergeef ons, wees met ons begaan,
laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid.
Opdat, wanneer Gij komt in ‘licht, op wolken, zetelt ten gericht,
Gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat.
U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt,
met Vader en met Geest tezaam zij eeuwig lof uw grote naam. Amen.

PREEK VAN DE H.GREGORIUS VAN NAZIANZE (+ 390)
OVER DE DRIE-EENHEID
Iedere christen weet, dat de Vader werkelijk Vader, de Zoon werkelijk Zoon
en de Heilige Geest werkelijk Heilige Geest is. Zoals de Heer zelf het tot zijn
apostelen zegt: „Gaat en doopt alle volkeren in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest“. Dit is de volmaakte Drieheid die in Eenheid bestaat; die volgens onze belijdenis slechts één wezen heeft. Want bij God maken wij niet, zoals wij het met lichamen doen, een verdeling; maar overeenkomstig de macht van de goddelijke natuur, die in de stof niet te vinden
is, geloven wij zowel, dat de Personen, die aan deze namen beantwoorden,
werkelijk bestaan, als in de eenheid van de Godheid. Kortom, het is katholiek
te spreken van de Vader en de Zoon; maar onmogelijk en ongeoorloofd, te
spreken van twee goden. Niet dat de Zoon van God geen God is, integendeel:
„ware God uit ware God“. Maar omdat wij weten, dat de Zoon van God
voortkomt uit een Vader, die de Eenheid zelf is, daarom spreken wij van
slechts één God. Zo hebben het namelijk de profeten en de apostelen overgeleverd; zo heeft de Heer het zelf geleerd, toen Hij zeide: „Ik en de Vader zijn
één“. Dat „één“ slaat, zoals ik zeide, op de eenheid van de goddelijkheid, het
„zijn“ op de personen.
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