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In ons bisdom is onlangs een onderscheiding ingesteld voor acolieten: de Sint 
Tarcisiusmedaille. Voor misdienaars is er een kleinere medaille. Op sgv-
roermond.nl/tarcisiusmedaille is het initiatief omschreven. De eerste 
uitreiking is gezamenlijk in Roermond. Allen die voor een medaille in 
aanmerking komen worden op Palmzondag 10 april om 14.30 uur verwacht 
in de Caroluskapel. Partners, kinderen, familieleden, vrienden zijn ook 
welkom. Graag willen wij via activiteiten@sgv-roermond.nl voor 15 maart 
weten of en met hoevelen (jubilarissen, misdienaars en aanhang) u aan deze 
middag deelneemt. Bij de jubilarissen graag de vermelding van de namen en 
welke van de drie onderscheidingen men aanvraagt, waarbij de verdeling van 
de verschillende medailles aan de parochies zelf wordt overgelaten. Alle 
namen komen in een register van verdienstelijke acolieten. Na aanmelding 
volgt verdere info. U dient de medailles zelf op voorhand te bestellen (zie 
hierboven). De Sint Gregoriusvereniging zorgt dat de medailles in de 
kathedraal zijn en stuurt u de factuur. Als u de medaille(s) nu of later in de 
eigen parochie(s) wilt uitreiken kan dat natuurlijk ook. De dag is dus ook 
bedoeld voor misdienaars! Voor hen is deels een apart programma en los van 
dienstjaren de kleine medaille met lang lint. Voor verdere inlichtingen kunt u 
mailen met jac.pfennings@gmail.com of bellen 046-4518190. Wij hopen 
velen van u op Palmzondag in onze bisschopsstad te mogen ontvangen! 
 

Programma 10 april Caroluskapel Swalmerstraat 100 
14.30 u  Ontvangst - Woordje van welkom 
15.00 u Inspiratie door vicaris Smeets voor acolieten 

Knutselactiviteit voor misdienaars 
15.45 u  Koffie en vlaai / fris 
16.30 u  Processie naar de kathedraal (in misdienaarskleding) 
17.00 u Korte viering in de kathedraal met  

uitreiking van de aangemelde onderscheidingen 
 

Ook als u geen jubilaris(sen) hebt/bent, bent u van harte welkom! 
Aan de dag zijn geen kosten verbonden, al is een vrije gave welkom. 
Aanmeldingen voor de dag via activiteiten@sgv-roermond.nl  
Aanvragen onderscheidingen via sgv-roermond.nl/tarcisiusmedaille  
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