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Datum: 3 Juni. 2018.                                                                                              Nr: 366. 

Vieringen 
Zondag 3 juni om 9.15 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij. 

Woensdag 6 juni om 9.00 uur viering van woord en communie. 

Zondag 10 juni om 11.15 uur eucharistieviering m.m.v. de Cantorij. 

Agenda. 
Maandag 4 juni om 20.00 uur komt de BCP bijeen in de achterkamer op de pastorie. 

Woensdag 6 juni is er om 19.30 uur weer schriftinstuif in de pastorie in Langeraar. 

Mededelingen. 

Patroonsfeest. 
Op zondag 1 juli vieren we ons patroonsfeest, houd u deze dag gedeeltelijk vrij om het feest 

met ons mee te vieren. In het nieuwe nummer van samenstromen kunt u alles vinden op het 

mooie  inlegvel. We gaan met goede moed aan de slag om het een ieder naar d zin te maken. 

 

Sacramentsdag 
Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van 

Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op 

de tweede donderdag na Pinksteren. 

 

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in 

de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in 

de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op 

liturgische wijze verder uit te diepen. 

 

Werkelijke tegenwoordigheid 

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op 

Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke 

Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering 

van de eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling 

tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de eucharistie aanbeden 

moet worden. Dat kan b.v.in een monstrans, die dan ter aanbidding op het altaar wordt 

geplaatst tijdens het Marialof en de viering van barmhartigheid. 
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