Module liturgie
ingaan op Jezus’ woord

Liturgie

Medewerkers

De eucharistie wordt bron en hoogtepunt

Als de eucharistie inderdaad bron en

genoemd van heel het christelijk leven.

hoogtepunt van het christelijk leven is, dan

Het is eigenlijk het belangrijkste sacra-

vraagt een goede verzorging en beleving

ment. De hele gemeenschap van gelo-

ervan alle aandacht. In parochies zijn vele

vige mensen wordt verzameld rond de

medewerkers actief om samen met de

Tafel van de Heer, met Christus zelf in

priesters en diakens de eucharistie zo goed

het midden. We worden er wat we vieren

mogelijk te verzorgen. Hun inzet draagt bij

en ontvangen: “Lichaam van Christus”. Al

aan het beleven van de eucharistie als een

die verschillende mensen zijn en worden

inspirerende ontmoeting met de levende

door Christus met elkaar verbonden door

Heer en met elkaar. Wat hier gezegd wordt

de eucharistie te vieren. Een wereldwij-

over de verzorging van de eucharistie, geldt

de verbondenheid. Brood en wijn worden

natuurlijk ook voor alle andere vormen van

Lichaam en Bloed van de Heer: zo wil Hij

liturgievieringen en gebedsdiensten.

bij ons, in ons en onder ons zijn, om ons
te doen leven. En vanuit die vitale verbon-

Om met name kosters, lectoren, acolieten

denheid dragen we de vreugde van Gods

en kerkzangers, maar ook alle anderen die

nabijheid en de kracht van zijn bezig zijn

graag de eucharistie meevieren de kans te

met ons en onze wereld uit in ons dage-

geven zich te verdiepen in hoe de kerk litur-

lijks leven, in christelijke toewijding en

gie viert en de achtergronden daarvan, biedt

dienstbaarheid.

Kairos aanvullend op het bestaande aanbod
een aantal nieuwe (korte) modules aan:
-

Acoliet

-

Koster

-

Cantor (koorzanger)

-

Lector

In dienst van God
en zijn volk: acoliet,
cantor (koorzanger),
koster, lector

Programma

Aanmelden

Voor deze modules staan ongeveer vijf

Aanmelden kan door een bericht te sturen

studiedagen (zaterdagen) ingeroosterd.

naar het secretariaat van Kairos

Voor de module lector zijn dat er tien. Veel

(g.lux@bisdom-roermond.nl,

lesvakken zijn gezamenlijk zoals inleidin-

tel. 045 - 54 66 930)

gen op liturgie en liturgisch jaar, alsook
spiritualiteit en algemene geloofsverdie-

Meer informatie over Kairos vind je op

ping. In afzonderlijke groepen komen de

www.catechistenopleiding.nl

eigen aspecten van het specifieke dienstwerk naar voren.
Aanvullend
Overigens is het ook mogelijk langs deze
weg in aanmerking te komen (op uitnodiging van de eigen pastoor en in overleg
met de vicaris voor liturgie) om een aanstelling tot Buitengewoon Bedienaar van
de H. Communie te ontvangen.
Voor elke module geldt dat geprobeerd
wordt de deelnemers toe te rusten met
voldoende bagage om hun dienstwerk in
de parochies met meer voldoening trouw
te kunnen vervullen!
Praktische gegevens
De modules worden gegeven op zaterdag bij het bisdom, Swalmerstraat 100 in
Roermond. De cursussen starten in september 2018. De kosten voor de modules
bedragen: acoliet, koster: € 50,00; cantor:
€ 60,00 en lector: € 100,00.
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