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Zondag 6 oktober 2019
27e zondag door het jaar – Feest H. Franciscus
11.15 uur – Eucharistieviering en kinderwoorddienst
Hartebrugkoor
voorganger:

Pastoor Walter Broeders

wisselende gezangen:
vaste gezangen:

Gregoriaans
Bavo-mis - Hans Leenders

orgelmuziek voor de mis:

Präludium G-Dur – Felix Mendelssohn-Bartholdy

bij het offertorium:

Sia laudato San Francesco (uit het Laudario van
Cortona, eind 13e eeuw)

bij de communie:

(orgel) Andante - Felix Mendelssohn-Bartholdy
(koor) Lass, o Herr, mich Hilfe finden - Felix
Mendelssohn (solo: Dorien van Rumt)

na de zegen:

Slotlied "Almachtige, algoede Heer"
daarna (orgel) Fuge G-Dur – Felix Mendelssohn

organist:
dirigent:

Christiaan Winter
Theo Goedhart

Na afloop van de Eucharistieviering is er koffiedrinken in de Romanuszaal
After mass you are welcome in the Romanuszaal for a cup of coffee

Misintenties voor de overledenen
Rien Rijkers
Coby Schoof - Vierhout
Hans en José Claesen-Thomas
Zairo Izair Croes
Alice van Dam - Schilder
Ouders Barning – Overduin
Ger Marcellis
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini

Henk Hack
Bart Klein
Levi Aloysius Visscher
Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen
Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Joannes en Maria van Kampenhout
Jacomijn van Duin

Vieringen in de komende week
Dinsdag
8 oktober

13.00 uur – Uitvaart dhr. Rien Rijkers
Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
Regiokoor o.l.v. Dini Berbee

Donderdag
10 oktober

12.30 uur – Eucharistieviering
Donderdag in week 27 door het jaar.
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Na de viering is er biechtgelegenheid tot 13.30 uur

Zondag
13 oktober

11.15 uur Eucharistieviering
28e zondag door het jaar
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum o.l.v. Theo Goedhart

Activiteiten agenda
Woensdag
9 oktober

13.30 uur Ouderensoos - Romanuszaal
19.45 uur Repetitie Schola Cantorum - Romanuszaal
20.15 uur Repetitie Hartebrugkoor – Romanuszaal
20.00 uur De Kerk van de Concilies – St. Joseph pastorie

Zaterdag
12 oktober

09.30 uur Extra repetitie sopranen Hartebrugkoor - Romanuszaal
15.30 uur Vriendjes van Franciscus - Bijsacristie

Opbrengst collecte zondag 29 september: € 257,15

Tekst en vertaling van "Sia laudato",
uit het Laudario di Cortona
(geschreven tussen 1270 en 1297)
Sia laudato San Francesco
quelli c'apparve en croce fixo
como Remptore.
A Cristo fo configurato: de le piahe fo signato
emperciò k'avea portato scripto in core lu suo amore.
A la Verna al monte sancto, stava'l sancto cum gran piano;
lo qual pianto li torna in canto el sarapyn consolatore.
Quando fo da Dio mandato San Franceso lo beato,
lo mondo k'era entenebrato recevette gran splendore.
Danne, padre, endonamento lo tuo ricordamento,
ke lo nostro intendemento te sequisca guidatore.
O lucerna, sole et luce, tu ne governa e ne conduce:
sì sia nostro proto et foce ora, sempre et tutte l'ore.
●●●
De heilige Franciscus zij geloofd,
hij die verscheen als (ware hij) gekruisigd
zoals de Verlosser.
Hij geleek op Christus, hij was getekend door de wonden
want hij had liefde voor Hem in zijn hart geschreven.
Op de heilige berg La Verna bevond de heilige zich met groot lijden;
zijn lijden werd door de troostende Serafijn tot een lied gemaakt.
Toen de heilige Franciscus, de gezegende, door God werd gezonden,
ontving de wereld, die in duisternis was, grote heerlijkheid.
Geef ons, o vader, de gedachtenis aan U,
opdat ons verlangen U moge volgen als gids.
O lamp, zon en licht, regeer en leid ons,
wees ons doel en onze haven, nu en voor altijd.

