DEURNE-ZUID : HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT ,
H. PIUS X , SINT-JOZEF EN SINT- ROCHUS.
HEILIGE LODEWIJK VAN MONTFORT.
Eucharistie- en gebedsvieringen.
Elke week op zondag om 9.30 u. eucharistieviering
4e zondag van de maand om 9.30 u. gebedsviering
3e zondag van de maand koffie na de viering.

HEILIGE PIUS X
Zaterdag 10 september Onze Lieve Vrouw op zaterdag.

Avondviering om 17.00 u.

Zondag 11 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.
11.15 u. Plechtige hoogmis . Zlm. Rosette Braes en Zlm. Louisa
Luyckx.
Zaterdag 17 september. H. Robertus Bellarmino en
H. Hildegard van Bingen.
Avondviering om 17.00 u.

SINT-JOZEF
Zondag 11 september 2022
24ste zondag door het jaar

11.45 uur

woord- en communiedienst

Voorganger: Steven Simons
Lector: Eddy Herygers
SINT ROCHUS
Zaterdag 10 september Onze Lieve Vrouw op zaterdag.

Avondviering om 18.00 u.

Zondag 11 september. Vierentwintigste Zondag door het jaar.

08.30 u. Ochtendviering
09.30 u. Hoogmis. Zlm. Maria Van Mechelen, Zlm. Molly Sels.
Maandag 12 september. H. Naam van Maria.

08.00 u Ochtendviering

Dinsdag 13 september. H. Johannes Chrysostomus.

08.00 u. Ochtendviering

Woensdag 14 september. Kruisverheffing.

08.00 u. Ochtendviering.

Donderdag 15 september. O. L. Vrouw van Smarten.

08.00 u. Ochtendviering
Vrijdag 16 september. HH. Cornelius en Cyprianus.

08.00 u. Ochtendviering.

Zaterdag 17 september. H. Robertus Bellarmino en
H. Hildegard van Bingen.
8.00 u. Ochtendviering.

18.00 u. Avondviering.

HELIGE LODEWIJK VAN MONTFORT
WAT WORDT DE TOEKOMST
VOOR DE VIER PAROCHIES VAN DEURNE-ZUID?
Op 14 september hopen we met heel wat mensen samen te zijn in Familia,
om over de toekomst van de vier kerken en vier parochies
van Deurne-Zuid te praten.
Begin 2023 zullen we door het team van de Pastorale Eenheid
uitgenodigd worden om hierover te praten.
In Deurne-Noord zijn die gesprekken volop bezig en reeds bijna voorbij.
Het is daar gegaan met heel wat problemen en moeilijkheden.
De parochie Onze Lieve Vrouw Bijstand nodigt uit voor de viering van 4 september.
Daarom willen we zelf eens samenzitten met mensen van Deurne-Zuid.
Je bent ook welkom,
maar geef wel een seintje of een berichtje
aan Ward Wené of Fons Houtmeyers.
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OVERGANG SCOUTS …
Op zondag 18 september vieren de Scouts de “Overgang”.
Ze komen dan eerst samen in de kerk voor de zondagsviering.
We wensen hen weer een héél vruchtbaar scoutsjaar !!!

SINT-JOZEF
SECRETARIAAT SINT-JOZEF.
Boekenberglei 217, 2100 Deurne.
Infoavond 20 september Malle
Te huur, te duur? Niet bij mij!

“Aan toekomst bouwt iedereen mee”. Dat is het centrale thema
van de 108ste Werelddag van de Migrant en de Vluchteling.
Attent, ORBIT vzw en Mondiale Werken Regio Lier vzw
stellen er ook een vraag bij: Hoe kan dat,
wanneer zij niet eens een plek vinden om te wonen?
Ben jij verhuurder? Heb je een woning of appartement
en weet je niet goed wat ermee te doen? Wil je kamers
in je eigen huis verhuren? Of heb je nog steeds een #PlekVrij?
Op de infoavond krijg je zicht op het verschil dat jij kan maken.
- Via vzw Mondiale Werken Regio Lier verhuur je aan een vluchteling.
- Orbit vzw biedt ondersteuning bij het verhuren van een kamer
of een deel van je woning.
Datum: dinsdag 20 september 2022, 19.30 - 22 uur.
Plaats: Parochiecentrum Sint Martinus, Sint-Jozeflei 27, Westmalle.
Prijs: Gratis.
Meld je deelname aan: Attent via attent@bisdomantwerpen.be.
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SINT-ROCHUS.
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN
Molly Sels, weduwe van André Vandenbunder, geboren te Lier
op 14 juli 1929 en overleden te Deurne, WZC Boterlaarhof,
op 25 augustus 2022.
We bieden aan familie en vrienden onze innige deelneming aan.
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Op 14 september hopen we met heel wat mensen samen te zijn in Familia,
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SAMENKOMST WARD, STEVEN, FONS …
Op donderdag 15 september om 11 uur op de pastorie.
Samen overleggen.

