
        R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA 
Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten 

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59     

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl  
NL25 RABO 0152 2906 72  --  NL27 INGB 0001 0453 88 

28 januari 2023 t/m 04 februari 2023  

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur 

 
In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18. 
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie 
in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk 
daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk. 

 
Blasius-zegen:  
geen magie maar geloof 
Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, gebruiken wij in 

de Katholieke Kerk 
graag zichtbare (en 
soms ruikbare!) tekens 
die verwijzen naar het 
goddelijk mysterie. Zo 
kun je wierook niet 
alleen zien maar ook 
ruiken, steken we 
graag kaarsen aan en 
vind je in onze kerken 

schilderingen, kruis- en heiligenbeelden. In dat kader mogen 
we ook de ritus van de Blasius-zegen zien. 
Na de eucharistievieringen van 4 en 5 februari worden 
gelovigen in de gelegenheid gesteld om de Blasius-
zegen te ontvangen.  
De priester houdt daarbij twee gezegende kaarsen X-vorm 
onder de kin van de gelovigen. Dan bidt hij om bevrijding van 
keelziekten en alle andere kwalen, op voorspraak van de 
Heilige Blasius. 
De Heilige Blasius werd rond het jaar 300 omwille van het 
geloof gevangengezet, gemarteld en onthoofd. Wij geloven 
dat hij in de hemel is en daarom voor ons een voorspreker 



kan zijn bij God de Vader. Feitelijk is daarom de Blasius-
zegen geen uiting van bijgeloof, alsof de kaarsen uit eigen 
kracht een magische uitwerking hebben, maar een 
smeekgebed tot God. 
 
Wij hebben u nodig 
Wat is het mooi om samen kerk te zijn! En tegelijk: kerk-zijn 
kunnen we alleen samen! Parochies krijgen geen subsidie; 

daarom hebben we uw 
steun nodig om ook in 
2023 van waarde te 
kunnen zijn voor elkaar en 
voor de samenleving om 
ons heen. Ook in de 
toekomst willen we van 
betekenis zijn voor mensen 
die geloof, verdieping en 
ontmoeting zoeken. Door 

vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! 
Om te kunnen bestaan zijn wij aangewezen op uw bijdrage. U 
geeft toch ook? We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Het bankrekeningnummer van uw parochie vindt u op deze 
pagina. 
 
Wat vieren we deze week? 
Dinsdag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco 
Donderdag 02 februari: Opdracht van de Heer 
 
Opdracht van de Heer 
“De Heer Jezus werd veertig dagen na zijn geboorte door 
Maria en Jozef naar de tempel gebracht, - van buitenaf 
beschouwd om te voldoen aan de wet van Mozes, maar in 
feite kwam Hij als het licht ter openbaring aan de volken en 
als de glorie van zijn volk Israël, naar zijn gelovig en jubelend 
volk.”   
Het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel wordt 
van oudsher gevierd op 2 februari en sloot op de veertigste 



dag na Kerstmis de kerstcyclus af. Het is afkomstig uit het 
oosten, door de Grieken ‘Hypapante’ (‘Ontmoeting’) 
genoemd, en droeg in het westen tot 1969 de naam 
“Reiniging van de heilige Maagd Maria”. 
De liturgie kent op deze dag een processie ter herinnering 
aan het intrede van Jezus in de tempel en zijn ontmoeting 
met vooral God de Vader - in wiens woning Hij voor het eerst 
binnengaat - en vervolgens met Simeon en Anna. De 
processie verving in het westen heidense optochten met een 
zedeloos stempel en had een boetekarakter. In een volgende 
fase werd voorafgaand aan de processie een zegening 
ingevoerd van de kaarsen die in de processie ontstoken 
werden ter ere van Christus, “een licht dat voor de heidenen 
straalt” 
De Kerk gedenkt op deze dag dat de Maagd Maria haar Zoon 
in de tempel opdraagt en zich overeenkomstig het voorschrift 
van de wet van Mozes (vgl. Lev. 12, 1-8) onderwerpt aan de 
reinigingsrite; in de volksvroomheid werd de gebeurtenis van 
de reiniging gezien als een blijk van nederigheid van de 
Maagd en daarom werd 2 februari vaak beschouwd als het 
feest van hen die in de Kerk nederig dienstwerk verrichten.  

Dit feest moet beschouwd worden als een gedachtenis van 
Jezus en Maria, van Zoon en Moeder samen. De kaars die 
thuis bewaard wordt, moet voor de gelovigen een teken zijn 
van Christus, “het licht der wereld”, en derhalve een 
aanleiding voor een uiting van geloof.  
Dag van godgewijd leven 
Op het feest van de opdracht van de Heer wordt sinds 1997 
ook de dag van het godgewijde leven gehouden. 

Televisiemissen voortaan vanuit Roermond-Oost 
De televisiemissen vanuit Limburg komen met ingang van 
dit jaar vanuit een nieuwe kerk: de H. Hartkerk in Roermond-
Oost. Na Tegelen, Venray, Meerssen en Landgraaf werd het 
tijd om nu een keer naar Midden-Limburg te gaan.    
De eerste televisiemis vanuit Roermond staat gepland voor 
februari. Pastoor Carlos Martinez neemt dan het stokje over 



van pastoor Harry Notermans uit Landgraaf-Waubach. De 
parochie in Roermond-Oost kenmerkt zich door 
gezinsvieringen met een eigen muzikale invulling.  
Het hele jaar door is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 
een eucharistieviering te zien vanuit een van de 
Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt 
het programma Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen 
praat dan met iemand uit het betreffende bisdom over zijn of 
haar geloof. 
 
Kerkdiensten  H. Catharinaparochie Ulestraten 
 
zaterdag 28 januari: H. Thomas van Aquino 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    
 
zondag 29 januari: 4e zondag door het jaar 
09.00 uur:  voor Mien Winkens-Ubachs; 
                  voor Francoise Sijben-Claessens; 
                  voor Wil en Wilbert Koot; 
 
woensdag 01 februari: 
09.00 uur: H. Mis met aansluitend Eucharistische Aanbidding 
                 voor roepingen tot het priesterschap en het  
                 religieuze leven in Nederland; 
 
 
zaterdag 04 februari: Maria op zaterdag 
17.30 uur: H. Mis in Bunde 
19.00 uur: H. Mis in Moorveld    


