Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden
21e zondag door het Jaar 20-21 augustus 2022

Openingslied: GvL 574
Aan U behoort, o Heer der Heren, - de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren, - het vaste land, d’onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht: - Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij roept het jonge leven wakker, - een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker - waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam - een kostbaar brood in uwe naam.
Gij hebt de bloemen op de velden - met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden - dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis - van meer dan aards geheimenis.
Laat dan mijn hart U toebehoren - en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren, - om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, - omdat de hemel mij begroet.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Moge…
Kyrie: Missa in simplicitate – Hans Leenders
Gloria: Missa
Gebed
Eerste lezing: Jes.66,18-21
Antwoordpsalm: Psalm 117
Refrein:
Gaat uit over heel de wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.

Refrein:

Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Refrein:

Tweede lezing: Heb. 12,5-7.11-13
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Alleluia:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
Evangelie: Luc.13,22-30
Ev. Accl.: GvL 270b
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
A.: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Preek -

Geloofsbelijdenis:

allen:

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden, die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van Gód, de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Géést; de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zónden; de verrijzenis van het líchaam;
en het eeuwig leven. Amen.

koor:

allen:
koor:
allen:
koor:
allen:

Voorbede:
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Collecte
Offerande: GvL 119 I
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen
Locatie Leeuwarden
aannemen, tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven - Prefatie
Sanctus: Missa
Euch. Accl.: GvL 302
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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Onze Vader: gezongen
Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
Verlos ons, Heer,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Agnus Dei: Missa
Zalig zij…
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen:

Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie:
Eens aten de vaderen in de woestijn - brood uit de hemel gegeven,
toch vonden zij allen de dood.
Wie eet van het Brood dat Gij ons wilt geven - vindt eeuwig leven.
Refrein:

Brood ten leven levend brood.

Gij komt in een wereld vol honger en pijn - manna, gedaald uit de hemel
vermalen als graan in de dood.
Gij hebt ons tot brood uw lichaam gegeven,
uw eigen leven.
Refrein:
Brood ten leven levend brood.
Gebroken het brood, vergoten de wijn
lichaam en bloed voor de wereld,
zo leeft Gij, gewekt uit de dood,
in voedsel en drank aan allen gegeven:
onsterf’lijk leven.
Brood ten leven levend brood.
Gebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL 538
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Refrein:

Het Titus Brandsma Huis is vanaf 15 augustus weer elke dag open
van 9.30 tot 11.30 uur. Op vrijdag na de viering van 10.15 tot 11.30
uur. Iedereen is welkom voor een praatje,. koffiedrinken of zomaar.
Na de zondagse viering is er na afloop ook weer koffiedrinken.
Openstelling Sint Martinuswerk Wergea.
Het dorp Wergea bestaat 600 jaar. In het kader daarvan zal de kerk extra
open zijn voor bezichtiging van 20 t/m 25 augustus van 14.00 tot 17.00 uur
en elke zaterdagmiddag t/m 10 sept. van 14.00 uur tot 17.00 uur
Sant’Egidiomaaltijden
Elke maand is er een maaltijd voor iedereen die anders alleen aan tafel
zit, voor mensen met weinig geld, en voor mensen die het gezellig vinden
om samen met anderen te eten. We beginnen om 18 uur en rond 19.30
uur sluiten we af met een korte gebedsviering voor wie wil. De maaltijden
zijn gratis, maar wie wil kan een eigen bijdrage geven. Vrijdagavond
26 augustus in het Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21.
Je kunt je aanmelden via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Geloof op Tafel
wil je meer weten over het geloof of wil je eigen geloof verdiepen, doe
dan mee met deze nieuwe gespreksgroep? Aan de hand van een video
wordt een thema uitgelicht en daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Kennis van geloof en bijbel is geen noodzaak. De groep staat open voor
iedereen, ook als je niet bij de parochie hoort.
De ochtendgroep is in Wergea en Wytgaard eindigt met een lunch en is
van 10.30 tot 13 uur. Data: 9 en 30 sept. 28 okt. 11 nov. en 2 dec. De
avondgroep is in het Titus Brandsma Huis en begint met een warme
maaltijd. Het is van 18.30-21 uur. De data zijn: 6 en 27 sept. 18 okt. 8 en
29 nov. De kosten zijn 5 Euro per keer of 20 Euro voor vijf keer als je
vooraf betaalt. Dit is inclusief de maaltijden.
Meld je nu aan via: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Synodaal proces
Samen in gesprek gaan over de toekomst van onze kerk is waardevol
gebleken dit voorjaar. Daarom bespreken we komend seizoen ook de
overgebleven 7 vragen van het synodaal proces dat door paus
Franciscus is begonnen. Op 7 september spreken we over
Tochtgenoten. Met wie zijn we onderweg? En wat betekenen we voor
elkaar? U bent om 14 uur ‘s middags welkom of om 19.30 uur ‘s avonds
in het Titus Brandsma Huis. Aanmelden kan via
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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