Beste parochianen,
Ook na Pasen worden heilige Missen vanuit de Sint Servaasbasiliek uitgezonden via
RTV Maastricht.
Er is veel waardering in de samenleving voor deze uitzendingen.
In de periode van 26 april t/m 31 mei zullen er een zevental missen worden uitgezonden
door RTV Maastricht vanuit de Sint Servaasbasiliek.
In samenwerking met RTV Maastricht werden er reeds eerder missen uitgezonden. Dit
als gevolg van het feit dat kerkelijke vieringen waar publiek bij aanwezig is niet zijn
toegestaan door de Coronapandemie.
De reeds eerder opgegeven intenties van zowel de St. Servaasparochie alsook van de
Sint Anna-Lambertus parochie worden tijdens deze heilige Missen gelezen. De
afgesproken data zijn:
Zondag 26 april
Zondag 3 mei
Zondag 10 mei
Woensdag 13 mei
Zondag 17 mei
Donderdag 21 mei
Zondag 31 mei

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur (Hemelvaart)
10.00 uur (Pinksteren)

YouTube kanaal.
Graag willen we met u in contact blijven en u de mogelijkheid geven om kracht, hoop en
moed te putten uit ons mooi en vreugdevol geloof.
Via dit kanaal zullen vanuit verschillende parochies in Maastricht de volgende vieringen
dagelijks live uitgezonden worden:
9.00 uur. Heilige Mis.
15.00 uur. Aanbidding met Rozenkrans voor een spoedige beëindiging van de
epidemie.
19.00 uur: Heilige Mis.
De H. Missen worden door Deken Dautzenberg en kapelaan García vanuit de Servaas
Basiliek en de St. Anna-Lambertus parochie en door Pastoor Schols vanuit zijn
parochies opgedragen.
Wilt u graag de H. Mis of andere uitzendingen volgen? Dan kunt u het beste het kanaal
volgen – (Abonneren is gratis) en de melding (beltje) aanzetten. Veel devotie. Zie hier
link, druk hierop om te volgen:
https://www.youtube.com/channel/UCJFJo1aYkE_LFgY9t7Cj2xA

We hopen dat we spoedig weer samen de H. Mis in de kerk kunnen vieren. Tot die tijd
zoeken we naar andere mogelijkheden.

Je kunt uiteraard dit bericht verder verspreiden en delen.
Binnenkort ontvangt u de nieuwe digitale nieuwsbrief met informatie over de parochies
en met name over de activiteiten in de Meimaand en tijdens de Servaasweek.
Wij hopen dat u het goed maakt en vertrouwen op een goede afloop van deze
bijzondere periode. Vanuit de parochies leven wij met u mee en zijn in gebed met elkaar
verbonden.
Priesters en kerkbestuursleden.

