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Sint Petrus Uden
Kerkstraat 24, 5401 BE Uden

Vieringen:
Op werkdagen 19.00 uur

Maria Tenhemelopneming 15 augustus
In welke kerk je ook gaat, er
branden altijd kaarsjes, en veruit de meeste van die kaarsjes,
die dikwijls noveenkaarsen
zijn, branden bij het beeld van
Maria. ‘Sta ons bij in alle nood’,
zo bidden die kaarsjes in onze
naam. Want dat is waarom we
ons tot Maria wenden: dat ze
ons zou bijstaan.

grote Romeinse rijk. Geen keizerin of machtige vrouw van
hoge adel uit Rome of een andere belangrijke stad, maar
een doodeenvoudig meisje dat,
net als de andere vrouwen in
haar cultuur, niet meetelde in
de maatschappij. Rechten had
ze niet, alleen maar plichten
en volstrekte onderdanigheid.

We kunnen dat aan alle heiligen vragen, we kunnen het
vragen aan Jezus, we kunnen
het vragen aan onze Vader in
de hemel, maar we vragen
het toch vooral aan Maria. En
we doen dit, omdat Maria een
mens is zoals wij. Net als wij
kende zij geluk en ongeluk,
vreugde en verdriet, zekerheid
en onzekerheid, vertrouwen
en angst. Maar hoe dan ook,
zij bleef trouw en zij bleef geloven. Zij ging niet ten onder
aan pessimisme en wanhoop.

En toch kiest God de Heer voor
haar. Haar vreugde om die uitverkiezing zingt ze uit in haar
Magnificat. Dankbaar dat God
vol liefde is voor armen en
kleinen, dat Hij de machtigen
en de rijken met lege handen
wegstuurt, en dat Hij barmhartig is voor eeuwig. Ook daarom
blijft Maria ons aanspreken:
om haar geloof in Gods liefde.
Geen voorkeurliefde voor rijkdom en macht, maar voor nederigheid en kleinheid, want
alleen daarmee wordt de wereld leefbaar voor iedereen, en
dat is toch wat wij willen: een
wereld waarin we gelukkig
kunnen zijn, een wereld waarin we niet geconfronteerd worden met wreedheid, oorlog,
uitbuiting, onderdrukking.
Dat zulke nood niet over ons

We steunen daarbij ook op
haar Magnificat. Haar loflied
omdat zij door God werd uitverkoren om de moeder te
worden van zijn Zoon. Zij, een
jong meisje uit een onooglijk
klein dorpje in het immens

zou komen, ook daarvoor bidden we tot Maria. Dat zij onze
gebeden om vrede zou doorgeven aan God onze Heer. Dat
wijzelf met haar steun zouden

streven naar liefde en vrede.
Dit jaar vieren we het hoogfeest van Maria in de Sint
Petrus kerk te Uden (geen
openluchtviering vanwege de

coronamaatregelen) op zaterdag 15 augustus om 18.30 uur.
Er zijn nog kaartjes beschikbaar via het parochiecentrum
in Uden.

Op zaterdag 18.30 uur
met toegangskaarten
Op zondag 10.30 uur
met toegangskaarten
Eerste dinsdag van de
maand 9.30 uur.

Sint Agatha Boekel

Extra Actie Kerkbalans in onze parochie
In de afgelopen maanden kon
lange tijd op de zondag niet
zoals gewoonlijk gevierd en
dus ook niet op de vertrouwde manier gecollecteerd worden. Daarom wordt nu een
extra Actie Kerkbalans gehouden.

Daarmee vragen de kerken
hun parochianen en leden
om in deze tijd van corona, zo
mogelijk, een (extra) gift over
te maken. Zodat we als Kerk
kunnen blijven doen wat juist
nu zo hard nodig is: omzien
naar elkaar!

Kerkstraat 37, 5427 BB Boekel

Het pastorale team en het
parochiebestuur roepen dan
ook op om samen de parochie
te blijven dragen door een
(extra) bijdrage. “De kerkgemeenschap is afhankelijk van
de giften van haar leden, van
u als parochiaan. Wij bouwen
en vertrouwen op die financiële ondersteuning en zijn

Vieringen:
Op zondag 10.30 uur
met toegangskaarten

H. Jacobus de
Meerdere Zeeland
Kerkstraat 51, 5411

u daar bijzonder dankbaar
voor.”
Uw gift zien wij graag tegemoet op bankrekening
NL 60 RABO 0151 9047 58
t.n.v. Parochie Sint Petrus
inzake bijdrage Uden.

EA Zeeland
Vieringen:
Op zondag 9.00 uur met
toegangskaarten

H. Antonius
Abt Volkel
Kloosterstraat 4,
5408 BC Volkel

H. Kruisvinding
Odiliapeel
Oudedijk 43, 5409
AB Odiliapeel

H. Jozef Venhorst
Sint Josephplein 16,
5428 GL Venhorst

Fietstocht Tour Du Maria

Een betere wereld

Een delegatie van onze parochie zal op
zaterdag 15 augustus de veldkapelletjes
bezoeken middels een fietstocht. Zo eren
we Maria met de slogan: Tour Du Maria.

Zou niet de wereld beter zijn
als iedereen het goede wou
en aan de ander zeggen zou:
“Zeg mens, ik weet iets goeds voor jou”.

Maria
In een kerk bleef ik getroffen staan:
Maria keek mij vrolijk aan.
Ook Jezus keek heel blij.
Zelfs het beeldje vlak daarbij
wat ik even later zag,
had diezelfde gulle lach.
Geen droevige emotie
geen heilige devotie.
Vind het mooi, of vind het lelijk
maar deze beelden waren vrolijk!
Het lijkt alsof het zeggen wil:
Wees stil, lieverd, wees stil!
Verlies niet de moed:
Heus, alles komt goed.

Zou niet de wereld mooier zijn
als elk mens zijn eigen fouten
wilde zien en zeggen zou:
“Zeg mens, ik weet iets goeds van jou”.
Zou niet de wereld fijner zijn
als jij aan mij en ik aan jou
vergeving schonk en zeggen zou:
“Zeg mens, ik weet iets goeds van jou”.
Zou ‘t niet een blije wereld zijn
als iedereen dit zeggen zou:
“Jij weet een beetje goeds van mij
en ik, ik weet iets goeds van jou”.

Communie- en vormselviering
gaan door maar besloten…
Gelukkig stellen de huidige regels van het RIVM en het
bisdom ons instaat om doorgang te verlenen aan de vieringen rondom de eerste heilige communie en het heilig
Vormsel. Onze communicantjes en vormelingen komen
op 30 augustus weer bij elkaar en in het weekend van 19
en 20 september zullen zij hun sacrament mogen gaan
ontvangen.
Daar we aan een maximum aantal bezoekers vast zitten
hebben we, helaas, moeten besluiten dat we deze vieringen enkel openstellen voor genodigden. Wel nodigen wij
u van harte uit om via kerkenomroep met ons mee te
vieren. Zaterdag 16.30 uur zal het vormsel worden toegediend en op zondag zullen in een tweetal vieringen onze
communicanten hun eerste communie ontvangen en wel
om 12 uur en om 14 uur. Op zaterdag 26 september starten
we weer het nieuwe seizoen en heten we alle kinderen,
samen met hun broertjes en of zusjes weer welkom, die
zich het komend jaar mogen gaan voorbereiden op de
eerste heilige communie en het heilig Vormsel.

Inschrijfavonden H.
Communie en H. Vormsel
seizoen 2020/2021.
Op 1 en 3 sept om 19.30
uur ( tot 20.30 uur) zullen
er in het parochiecentrum
van de Petrus kerk aan de
Kerkstraat 25 in Uden ( tegenover de grote kerk) een
tweetal identieke informatie avonden worden verzorgd rondom de eerste
heilige communie en het
heilig vormsel. U kunt aansluitend aan deze avond uw
zoon of dochter inschrijven.
Dit kan ook nu al via het

inschrijfformulier welke u
kunt vinden onder de button aanmelden op de website www.petrus2puntnul.
nl . Deze avond is bestemd
voor ouders waarvan de kinderen volgend schooljaar in
groep 4 en groep 8 zitten.
Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met Ingrid v
Meer, 0612867084
Tot ziens tijdens een van
deze avonden!

