Goede wensen voor de nieuwe Sint-Vitusparochie


(van de kinderkerk)

Dat er een nieuwe jonge generatie geïnspireerd wordt zodat onze kerk te samen groot mag worden.
Alle goeds voor de toekomst Sint-Vitus.
Dat alle mensen gezond blijven. Een zegenrijke toekomst!
Dat 2018 een mooi jaar wordt!
Meer kinderopvang.
Dat meer mensen naar de kerk gaan.
Mooie dagen voor iedereen.
That there is always a moment to shine.
Een gelukkig nieuwjaar
Heel veel liefde en geluk in het nieuwe jaar en de nieuwe parochie.
Heel veel mooie dagen voor iedereen in de parochie
Ik wens u foor niwu purogiw u wens un dasamen sundaas uun vijne kerstvest (Ik wens voor uw
nieuwe parochie wens ik u een gezamenlijke zondag en een fijn kerstfeest).
Zachte banken
Veel geluk en een vrolijk 2018 en dat jullie lang een parochie blijven.
Dat er meer kinderen worden gedoopt.
Dat er meer mensen komen om katholiek te worden.
Dat de nieuwe parochie geluk geeft aan de mensen



(Van de volwassen parochianen)

Een mooie samenwerking en veel inspiratie om de rijkdom van het geloof bij de tijd te brengen.
Een nieuwe start: vergeven en vergeten: alle oude dingen én ergernissen, én samen naar een Zalige
toekomst.
Een bloeiende en groeiende geloofsgemeenschap in harmonie samenwerken/samen geloof
uitdragen.
Dat er in goede verbondenheid ruimte is voor frisse ideeën, dat er jongere mensen opstaan voor de
diverse werkgroepen.
Ik wens dat er vrede komt voor de hele wereld.
Veel inspiratie voor de toekomst.
Vertrouwen en zegen voor de Vitusparochie.

Dat de kerk mag groeien en bloeien door de mensen in het accepteren in de verschillen van elkaar. In
de liefde naar elkaar omzien waardoor het beeld van God de vader en de Zoon zo geopenbaard
wordt. God de bron van liefde voor al wat leeft.
Dat alle in goede harmonie en saamhorigheid mag verlopen.
In nij begjin op it âlde paad.
Goede samenwerking zodat het snel vertrouwd aanvoelt.
Vrede en een goede samenwerking met elkaar daar rust Gods zegen op.
Dat we allen “ één” worden met behoud van persoonlijkheid.
In vrede en gezamenlijkheid wens ik de parochie veel geluk.
Digitalisering en (gedeeltelijke) openbaarmaking van gegevens uit Doop- en trouwboeken via RKarchief- en documentatiecentrum Bolsward.
Een van de kinderen sprak de wens uit: dat er méér mensen in de kerk komen. Tijdens de voorbede
werd aandacht gevraagd voor het bij elkaar blijven van de katholieke familie. Tot mijn verbazing heb
ik gelezen: dat parochianen die geen bijdrage kerkbalans betalen geen parochieblad krijgen.
Familieleden die verstoken blijven van familienieuws haken vaak af, mijn wens: dat het nieuwe
parochiebestuur opnieuw dit besluit in heroverweging neemt en alle familie leden op de hoogte
houdt van de nieuwtjes in de parochie.
Veel kracht en vrede.
Gaarne wisselen van diensten want anders gaat mijn doop-, communie- en trouwkerk verloren ( de
Dominicuskerk) en graag wat meer veelzeggende liederen van Huub Oosterhuis.
Dat het geloof maar behouden mag blijven
Dat we gastvrij zijn voor alle “nieuwe” parochianen
De goede activiteiten van de parochies delen en centraal in beeld brengen en uitvoeren.
Dat de Sint-Vitusparochie meer gelovigen samenbrengt en het geloof zal versterken.
Dat de parochie er is voor iedereen, ongeacht geloof. Een levendige parochie in de samenleving. En
in de Huis-aan-Huis, regionale kranten etc. meer bekendheid van diensten (zoals vroeger)
Dat de Sint-Vitusparochie mensen mag laten groeien in het geloof, dat haar deur open staat om
nieuwe mensen te ontvangen
Omzien naar elkaar!
Meer eerbied en liefde voor Christus in de kerk, in het tabernakel, in het H Sacrament, in ons leven en in
ons hart
Meer ‘geloof’ meer ‘gebed’
Vernieuwing en traditie gaan goed samen, heel zeker
Dat ieder zich thuis mag voelen in de nieuwe parochie
En veel nieuwe vrijwilligers voor 2018
Voor een vruchtbare samenwerking

Ik wens de parochie veel voorspoed. Ik hoop nog lang deel uit te maken van de parochie waar ik sinds kort
weer lid van ben geworden. Ik hoop dat het geloof in Christus in Leeuwarden weer zal groeien mede door
de nieuwe parochie.
Dat de mensen uit de dorpen en de stad elkaar als gastvrije medeparochianen mogen ontmoeten en met
elkaar een levendige warme parochie mogen vormen met veel oog, oor en hart voor de wereld en de
kwetsbare mensen
Familie gelukkig, jongeren goede toekomst.
Meer jongere mensen komen, meer liefde, respect en bij elkaar
Dat iedereen zich thuis zal voelen in de nieuwe parochie
Dat ik vele vrolijke noten mag spelen op het orgel in verschillende kerken van Sint Vitus. En dt de Stin
Vitusparochie een goede en gezegende toekomst tegemoet mag zien.
Kortere vieringen
Veel geluk en vrede
Dat er in de toekomst meer jongeren in de kerk komen.
Succes en brûk it Frysk, ús memmetaal.
Veel gelukt en wijsheid en nog vele jaren in de toekomst tezamen.
Dat we goede pastores blijven hebben zodat we goed begeleid kunnen worden.
Dat er meer mensen hier naar God komen zoeken en zijn liefde en genade krijgen
Vroeger was hier een Ikon hoek (naaste de sacristie) voor orthodoxe gasten en mede parochianen uit
orthodoxe landen. Is niet de mogelijkheid dat om dat te kunnen doen? Het Ikon die toen was gebruikt moet
nog altijd ergens hier liggen (kelder? Zolder?). het was een hele mooie Christus Ikon.
Het meest belangrijke, vind ik, is dat die Ikon op een knielbank ligt zodat mensen het kunnen vereren met
buigen en kussen.
Er horen ook kaarsjes bij en als het kan 2 ikonen, één aan elke kant – van een heilige en één van ons en
één van Maria moeder Gods. Dat is mijn wens voor lid van de kerk.
Dat we elkaar mogen troosten bij verdriet.
Dat de nieuwe parochie een echte gemeenschap mag vormen
Dat veel mensen gaan trouwen.
Ik wens de gemeente zegen, saamhorigheid, groei en zorg voor elkaar in ziekte. Samen Gods woord
belijden, zorg voor elkaar in Gods liefde voor de mens laten zien. Gods woord de leidraad mag zijn en
mensen mag bemoedigen troosten. Dat het een parochie van Gods eenheid zijn.
Dat iedereen zich thuis mag voelen in de nieuwe Vitusparochie
Dat er vele vriendschappen uit voortkomen..
Ik wens al het best 2018
Niet praten maar bidden
Innerlijkheid en openheid
I wish the new church to be covered with the blood of Jesus Christ.
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