
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 
  
Woensdag 2 november. Allerzielen. 
11.15 uur. Hoogmis Allerzielen. 
Zaterdag 5 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag; H. Odrada. 
Avondviering om 17.00 u. 
Zondag 6 november. Tweeëndertigste Zondag door het jaar. 
11.15 u. Plechtige hoogmis .  Zlm. Jos Nahoul.  
Zaterdag 12 november. H. Josafat. 
Avondviering om 17.00 u. 
 
 
SINT-JOZEF 
 
Zondag 6 november. Tweeëndertigste Zondag door het jaar. 
11.45 uur eucharistieviering. 
   
                    
SINT ROCHUS 
 
Woensdag 2 november. Allerzielen. 
09.30 uur. Hoogmis Allerzielen. 
Zaterdag 5 november. Onze Lieve Vrouw op zaterdag; H. Odrada. 
08.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering. 
Zondag 6 november. Tweeëndertigste Zondag door het jaar. 
08.30 u. Ochtendviering  
09.30 u. Plechtige Hoogmis. Zlm. Gaby Schepkens en haar  
Familie; Zlm. Molly Sels; Zlm. Gaston Vermeire en Zlm. Emma 
van den Wijngaert. 
Maandag 7 november. H. Willibrordus. 
08.00 u Ochtendviering 
Dinsdag 8 november.  
08.00 u. Ochtendviering 
Woensdag 9 november. Kerkwijdingsfeest  
van de Lateraanse basiliek. 



08.00 u. Ochtendviering. 
Donderdag 10 november. H. Leo de Grote. 
08.00 u. Ochtendviering 
Vrijdag 11 november. H. Martinus van Tours. 
08.00 u. Ochtendviering. 
Zaterdag 12 november. H. Josafat. 
8.00 u. Ochtendviering. 
18.00 u. Avondviering. 
 
 
De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten 
 
Het woord is mens geworden  is de titel van de digitale adventsretraite in 2022.  
De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met 
Kerstmis.  
Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten.  
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen.  
De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage 
Landen: Marc Desmet sj. 
Hoe deelnemen? 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org. 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met 
bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.  
Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperi-ode en de menswording van 
God intenser te beleven. 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite 
meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven  en het ordende mijn 
innerlijk leven.” 
- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol 
te houden.” 
- “Ik deed de retraite samen met mijn man.  
En het heeft mooie gesprekken opgeleverd.” 
- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: 
een klein moment van aandacht en bezinning.” 
Een productie van ignatiaansbidden.org ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee 
digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd.  
Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
       Erna Van Tichel. 
 

 

HEILIGE PIUS X. 
 
GEDENKEN VAN ONZE OVERLEDENEN… 
In november willen we heel speciaal bidden voor onze overledenen 
en hen gedenken! 



 

SINT-JOZEF  
 

SECRETARIAAT SINT-JOZEF. 
Boekenberglei 217,  2100 Deurne. 
 

SINT-ROCHUS. 
 
WE HEBBEN GELOVIG AFSCHEID GENOMEN VAN  
 
Gaston Vermeire en Emma Van den Wijngaert. 
We bieden onze innige deelneming aan 
aan familie en vrienden.  
 
AANBIDDING ALLERHEIIGSTE … 
 
Op donderdag 3 november 
na de H. Mis van 8.00 u. tot o12 Uur.  
Weer een kans om even tot rust en bezinning te komen. 
 
  
FEMMA NODIGT UIT VOOR CREA … 
 
Op dinsdag 8 november.  
 
AANBIDDINGSFESTVAL … 
 
Van 10-20 november is het venite adoremus : het aanbiddingsfestival, 
Ook wij zullen hieraan deelnemen. 
 
Welkom op  zaterdag 12 november 2022 ,van 14 - 17 u zullen we in de weekkapel 
van St.Rochus,St.Rochusstraat te Deurne, herhalen ,wat we op 1 oktober bij de 
rozenkrans aan de grenzen hebben gebeden. 
We starten met de uitstelling van het H.Sacrament, zodat we Jezus kunnen 
beminnen en aanbidden, we bidden de 4 rozenhoedjes,terwijl er  gelegenheid is om 
te biechten. Daarna sluiten we af met de H.Eucharistie voor zondag. 
 
We hernieuwen onze toewijding aan Maria, alsook de toewijding van België en de 
hele wereld aan het H.Hart van Jezus en aan het Onbevlekt Hart van Maria 
U bent vrij om de hele tijd mee te bidden,of om een deel mee te bidden. 
Nodig zoveel mogelijk vrienden uit, om samen Jezus  te aanbidden en om deze 
rozenkrans aan Maria aan te bieden, om eerherstel te brengen en opdat Maria   
ons land en de wereld zou beschermen Maak zoveel mogelijk reclame :  
hoe meer zielen er mee bidden,hoe meer vreugde in de hemel. 
 
Onder de bescherming van Maria,zegen ik u allen, 
 


