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Voorwoord van Theo Jongeling, Proost
Nu de herfst is begonnen en het steeds vroeger donker wordt, kijken we extra
uit naar de komende mooie vieringen en lichtprocessies die ons in het geloof
zullen voeden. Tevens wil de Broederschap graag bij deze gelegenheden het
versterken van onderlinge contacten in onze geloofsgemeenschap bevorderen. We zien daarom graag uit
naar uw deelname.



Oktober Rozenkransmaand
Oktober is traditioneel de Rozenkransmaand, de maand waarin we het feest van O.L.V. van de Heilige
Rozenkrans vieren. Deze feestdag op 7 oktober is in 1571 ingesteld door paus Pius V nadat het winnen
van een belangrijke veldslag werd toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans.
De Rozenkransmaand wordt feestelijk geopend tijdens de hoogmis op zondag 1 oktober om 10.00 uur.
De Broederschap zal met de Mariadraagsters en Broedermeesters uiting geven aan hun devotie voor
Maria. Het groot St. Martinuskoor luistert de viering muzikaal op. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van een drankje bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17.
Verder wordt elke werkdag in oktober het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt om 8.45 uur, voorafgaand
aan de ochtendmis. Zaterdags is het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte
uitgenodigd mee te bidden.



Terugblik Maria‐Tenhemelopneming
Op dinsdag 15 augustus was de viering van het
hoogfeest van Maria‐Tenhemelopneming, ook wel
Onze‐Lieve‐Vrouwe Hemelvaart genoemd. We
gedenken dan de bijzondere gebeurtenis dat Maria
na haar overlijden met lichaam en ziel door God in
de hemel werd opgenomen.
Samen vierden we
de H. Mis in de
dekenale kerk en er
was een plechtige
intochtprocessie.
Het draagstersgilde was goed vertegenwoordigd en er waren bruidjes en
pages. Bijzonder was dat na de communie een grote groep meisjes van
het meisjeskamp bij de zusters Birgittinessen samen een lied zong. Het
Groot Sint Martinuskoor luisterde de mis verder op met de Missa
Simplex van Piet
Stalmeier.
Tijdens
de
uit‐
tochtprocessie was
er
de
traditionele,
heerlijk
ruikende
rozenblaadjeshulde.
Dit jaar voerde de processie naar de Mariakapel aan
het St. Raphaelpad, waar deken Franken een
slotgebed uitsprak. De aansluitende receptie bij het
naastgelegen Theater de Huiskamer was goed
bezocht.
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Lichtprocessies Roermond, Susteren en Moesel
In oktober vinden drie lichtprocessies plaats. Op zaterdag 7
oktober vindt voor de 31 keer de lichtprocessie in
Roermond plaats die dit jaar in het teken staat van 100 jaar
Fatima. De week, erna, 14 oktober, is de processie in
Susteren en de daar op volgende woensdag 18 oktober is de
dekenale processie van Moesel. De processie start om 19.30
uur in de kerk van de Verrezen Christus aan de Nassaulaan 1
en voert naar de Moeselkapel aan de Irenelaan 93. Na
afloop is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee in de zaal van de kerk aan de Nassaulaan 1.



Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar weer houdt de Broederschap en de Voedselbank Weert de kerstpakkettenactie. Deze vindt plaats
tussen 9 en 23 december. Gedurende deze periode kunt u bij de kerken van het Dekenaat Weert houdbare
producten afgeven, zoals pasta of soep (blik / pak), groente (blik / pot), fruit (blik / pot), koffie, thee en suiker.
Maar ook schoonmaakartikelen, wc‐papier, keukenrollen,
tandenborstels, tandpasta en dergelijke zijn van harte
welkom. Op 9, 16 en 23 december ontmoet u onze
broedermeesters en vrijwilligers bij Jumbo Heerschap
(Collegeplein, Moesel, Leuken, Boshoven, Nederweert) en
Jumbo René Puts (Stramproy). Zij vragen de klanten mee te
doen aan de actie door artikelen te kopen en na de kassa te
deponeren in de krat voor de Voedselbank. Daarmee helpt
iedereen de Weerter gezinnen die bij de Voedselbank zijn
aangesloten.



Agenda 4e kwartaal 2017
o Zondag 1 oktober, opening Rozenkransmaand met H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur met
aansluitend receptie bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17
o Zaterdag 7 oktober, Lichtprocessie Roermond, 18.30 uur Kathedraal
o Zondag 8 oktober, 2e zondag van de Rozenkransmaand, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur
o Zondag 15 oktober, 3e zondag van de Rozenkransmaand, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur
o Zaterdag 14 oktober, lichtprocessie Susteren, 19.15 uur Mariaveld
o Woensdag 18 oktober, dekenale lichtprocessie Moesel, start om 19.30 uur in de kerk van de
Verrezen Christus
o Zondag 22 oktober, 4e zondag van de Rozenkransmaand, H. Mis St. Martinuskerk om 10.00 uur
o Dinsdag 21 november, Maria Presentatie, H. Mis dekenale St. Martinuskerk, 9.00 uur
o Vrijdag 8 december, hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen H. Mis 9.00 uur met aansluitend de
jaarlijkse vergadering van zusters en broeders (uitnodiging volgt apart)
o Op de zaterdagen 9, 16 en 23 december flyeractie voor de Voedselbank bij Jumbo‐winkels



Nieuws
o Foto’s van diverse activiteiten vindt u via de website en Facebookpagina van de Broederschap.
o Radio Maria: 24 uur per dag in de lucht. Ga naar www.radiomaria.nl/luisteren.
o Bedevaarten vindt u via http://www.rkactiviteiten.nl/index.php?selper=18&selcat=bedevaart.
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Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert
Eucharistievieringen: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag t/m vrijdag 9.00 uur.
Rozenkransgebed: zaterdag 11.45 uur, Meimaand en Oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur.
Buiten mistijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 ‐ 12.00 uur en 14.00 ‐ 16.00 uur,
zaterdag 9.00 ‐ 16.00 uur, zondag 14.00 ‐ 16.00 uur.
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