Sacramentsdag
zondag 14 juni 2020
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1e Lezing: Deuteronomium 8,2-3.14b-16a
In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Blijf denken aan heel die
tocht van veertig jaren, die de Heer uw God U in de woestijn heeft
laten maken. Hij heeft U toen vernederd en op de proef gesteld om
uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden
zoudt onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten
lijden, maar U ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw
vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U daardoor laten beseffen dat
gij niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van
de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit Egypte, dat land
van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote en
verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en
schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de
keiharde rots water voor U liet ontspringen, die U in de woestijn het
manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 147
Refrein: Loof de Heer, Jeruzalem.
2e Lezing: 1 Korintiërs 10,16-17
Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij
zegenen, gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het
brood dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus?

Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen
hebben wij deel aan het ene brood.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Johannes 6,51-58
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: “Ik ben het levende
brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
ten bate van het leven der wereld.” De Joden geraakten daarover
met elkaar aan het twisten en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te
eten geven?” Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet
drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste
dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de
Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat
uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die
gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal
in eeuwigheid leven.” Woord van de Heer. – Wij danken God.
Verkondiging
Voorbede
Offerande/collecte: U kunt uw gave overmaken op
NL72 INGB 0000659585
t.n.v. Sint Agnes parochie o.v.v. Collecte
Prefatie II van de Heilige Eucharistie
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,

altijd en overal, door Christus onze Heer. Om de gedachtenis van het
Kruis zegenrijk te doen voortbestaan, heeft Hij bij de laatste maaltijd
met zijn apostelen zichzelf aan U opgedragen als een lam zonder
gebrek, als een offer van lofprijzing, volmaakt en U welgevallig. In
dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen en alle mensen in deze
wereld één maken in geloof, één in broederlijke liefde. Zo naderen
wij tot de tafel van dit heilig mysterie om, vervuld van uw goede
gave, herschapen te worden tot gelijkenis met U. Daarom wordt in
de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van aanbidding, en
met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:
Heilig, heilig, heilig
Eucharistisch gebed V nr. 731 blz. 806
Onze Vader
Vredeswens
Lam Gods
Geestelijke communie:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.
Zegen

Kerk-zijn in crisistijd
Op de website van de parochie Maria Sterre der Zee
(www.rkdenhaag.nl) is een brief opgenomen van pastoor Dolf
Langerhuizen over de hervatting van liturgische vieringen in de
parochie. Wanneer u de komende weken vieringen bij wilt wonen is
het belangrijk dat u kennisneemt van deze publicatie op de website.

Voor de periode tot en met augustus zal in de Agneskerk de ene
week een Spaanstalige viering worden gehouden en de andere week
een Nederlandstalige viering. Vanaf zondag 14 juni beginnen deze
vieringen om 10.00 uur.
In juni worden vieringen gehouden voor maximaal 30 gelovigen.
Vanaf zondag 5 juli mogen maximaal 100 gelovigen de vieringen
bijwonen. Zoals u kunt lezen in de brief van pastoor Langerhuizen
bent u verplicht zich wekelijks van tevoren telefonisch aan te
melden voor de vieringen die u bij wilt wonen. Als u wilt reserveren
kunt u het secretariaat bellen op het bestaande nummer (0703657729) op woensdag en donderdagmorgen. U krijgt dan een
aantal doorkies mogelijkheden. Per mail aanmelden is niet mogelijk.
Het schema voor de komende weken ziet er als volgt uit (alle
vieringen vangen dus aan om 10.00 uur):

Nederlandstalige vieringen: zondagen 21
juni, 5 en 19 juli, 2, 16 en 30 augustus
Spaanstalige vieringen: zondagen 14 en 28
juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus
Doordeweekse vieringen
De bedoeling was om m.i.v. 17 juni weer een doordeweekse viering
te houden. Echter blijkt het niet mogelijk om voldoende bemanning
te krijgen om dit goed te laten verlopen. Besloten is nu geen viering
te houden maar wel de kerk open te stellen voor het opsteken van
een kaarsje en gebed. De kerk is iedere woensdagmorgen open van
10 tot 13 uur. Dit is dus anders dan in de Stella Maris en op de
website staat.

Misintenties
Misintenties voor de Nederlandse vieringen kunnen via het
secretariaat worden opgegeven.
Collecte
De komende weken zijn de weekend-vieringen beperkt te bezoeken.
Dat zijn weekenden waarin wij als geloofsgemeenschap H. Agnes
minder collectegeld ontvangen. De collecte opbrengsten zijn een
belangrijke inkomstenbron voor de parochie. Daarom doen wij een
beroep op u: maak het collectegeld, dat u normaliter in de
collecteschaal deponeert, over op NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v.
Sint Agnes parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende
houden wij onze geloofsgemeenschap financieel in leven. U kunt
ook onderstaande OR code gebruiken om met uw mobiele telefoon
te doneren. Hartelijk dank.

QR code H. Agnes
Overzicht TV vieringen NPO2 10.00 uur
Zondag 14 juni 2020 Sacramentsdag
Basiliek St. Bavo, Haarlem Celebrant: mgr. Jan Hendriks
Zondag 21 juni 2020 12e Zondag door het jaar (A)
St. Martinuskerk, Sneek Celebrant: pastoor Peter van der Weide
Zondag 28 juni 2020 13e Zondag door het jaar (A)
H. Petruskerk, Roelofarendsveen Celebrant: pastoor Jack Glas
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