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28 zondag door het jaar A
zondag 11 oktober 2020

TV MIS 10.00 UUR NPO2
1e
1e Lezing: Jesaja 25,6-1Oa
In die dagen zal de Heer van de hemelse machten op de berg Sion
voor alle volken een maaltijd aanrichten, een maaltijd van vette
spijzen en van belegen wijnen, een maaltijd van vette, mergrijke
spijzen en van geklaarde, belegen wijnen. Op deze berg zal Hij de
sluier verscheuren die ligt over alle volkeren, en het floers dat alle
naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle
aangezichten zal Hij, de Heer, de tranen wissen. Hij zal de smaad van
zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer het
besloten! Op die dag zal men zeggen: “Dat is onze God, op wie wij
hoopten: Hij heeft ons gered ! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden: laat ons jubelen en ons verheugen om de redding, die Hij ons
gebracht heeft! Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg!”
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang/psalm: 23
Refrein: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende
tijden
2e Lezing: Filippenzen 4,12-14.19-20
Broeders en zusters, ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed
is. Ik ben volledig ingewijd; ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in
Hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te
helpen in mijn moeilijkheden. Mijn God zal met goddelijke rijkdom in
al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus

Jezus. Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen!
Amen. Woord van de Heer. – Wij danken God.
Evangelie: Matteüs 22,1-14
In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen
tot de hogepriesters en de oudsten van het volk. Hij zei: “Het Rijk
der hemelen gelijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn
zoon. Hij stuurde zijn dienaars uit om allen te roepen die hij tot de
bruiloft had uitgenodigd, maar zij wilden niet komen. Daarop zond
hij andere dienaars met de opdracht: Zegt aan de genodigden: “Zie
ik heb mijn maaltijd klaar, mijn ossen en het gemeste vee zijn
geslacht; alles staat gereed. Komt dus naar de bruiloft”. Maar zonder
er zich om te bekommeren gingen zij weg, de een naar zijn akker, de
ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen. Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen en liet de moordenaars ombrengen en hun stad
in brand steken. Toen sprak hij tot zijn dienaars: “Het bruiloftsmaal
staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat dus
naar de kruispunten der wegen en nodigt wie ge er maar vindt, tot
de bruiloft”. Zijn dienaars gingen naar de wegen en brachten allen
mee die zij er aantroffen, slechten zowel als goeden, en de
bruiloftszaal liep vol met gasten. Toen nu de koning binnenkwam om
de aanliggenden te bezoeken, merkte hij daar iemand op die niet
voor de bruiloft gekleed was. En hij sprak tot hem: “Vriend, hoe zijt
gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?” Maar de man bleef
het antwoord schuldig. Toen sprak de koning tot de bedienden:
“Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de
duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Velen zijn
geroepen maar weinigen uitverkoren."
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 en Eucharistisch Gebed VI
Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij
gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het
land, het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij
U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U
van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in
leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde
vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en
land, in mensen en machten, in levenden en doden wordt Gij
vermoed en uitgesproken, tot deze aarde eens de stad van vrede
is, het nieuwe Jerusalem, waar alle leed geleden is en al
ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God, en
zeggen zonder einde:
Heilig, heilig, heilig
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die
geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten
einde toe.
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus
onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij
allen, want dit is mijn lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van
het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed dat voor U en
alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit
doen om mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en
die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven
hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, die is en
blijven zal - uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij
Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
Wij bidden U: zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven
en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat
ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
Johannes onze bisschop en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen
wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen
wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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

Aanpassing kerkelijke bijeenkomsten
Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende
advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof
te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij
vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen
samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het
licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met
een vertaling naar de parochies.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het
oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de
volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19
pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de
coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar
een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de
kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun
handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven
looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is
bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald
door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen
op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen
zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk
geen bron van besmetting mag zijn.
De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met
een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen
parochies.

AANMELDEN VIERING NIET NODIG VOOR 11 OKTOBER
Bezoekers van vieringen hoeven zich niet eerst (telefonisch of
digitaal) aan te melden. Wel wordt aan de deur gevraagd of u
gezondheidsklachten heeft. Binnen de kerk dient nog steeds 1,5
meter afstand worden gehouden en de handen bij aankomst en bij
het ontvangen van de H. Communie te worden gereinigd met
handgel. Houd er rekening mee dat als het maximum aantal mensen
per kerk is bereikt, u er niet meer bij kunt. Kom dus op tijd. In onze
Agneskerk is het maximum aantal kerkgangers per viering gesteld op
90 excl “personeel”. Vanaf nu zal het koor de vaste gezangen zingen.
Meezingen is echter niet toegestaan. Ook zal er een acoliet
aanwezig zijn.

Nederlandstalige vieringen: zondag 11 en 25
oktober aanvang 10.00
Spaanstalige vieringen: zondag 18 oktober,
aanvang 10.00

Doordeweekse viering:
Elke woensdag 9.30 uur in de kerk, aanmelden niet nodig, wel wordt
aan de deur gevraagd of u gezondheidsklachten heeft. Binnen de
kerk dient nog steeds 1,5 meter afstand worden gehouden en de
handen bij aankomst te worden gereinigd met handgel.

Rooster Eucharistievieringen zondag 10.00 uur op NPO2
Zondag 11 oktober 2020 28e Zondag door het jaar (a)
Sint-Jozefkerk, Waubach Celebrant: pastoor Harry Notermans
Zondag 18 oktober 2020 29e Zondag door het jaar (a)
H. Nicolaaskerk, Baarn Celebrant: pastoor Joachim Skiba
Zondag 25 oktober 2020 30e Zondag door het jaar (a)
Friezenkerk, Rome

Wereldmissiemaand en collecte
In oktober, de wereldmissiemaand, wordt dit jaar onze aandacht
gevraagd voor West-Afrika, en wel in het bijzonder voor Niger en
Nigeria. Deze landen gaan gebukt onder grote armoede, honger en
nu ook de coronapandemie. Ook staat in deze landen de vrede
onder druk doordat Islamitische terreurgroepen zich steeds meer
uitbreiden. Maar gelukkig is er ook hoop doordat priesters, zusters
en leken van de katholieke kerk zich inzetten voor vrede tussen
christenen en moslims en tussen etnische groepen. Missio,
onderdeel van de Pauselijke Missiewerken, vraagt ons dit werk
financieel te willen steunen. Daartoe zal op zondag, 25 oktober,
gelegenheid zijn. Neem dan dus wat extra geld mee voor uw
bijdrage.

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

