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Antonius van Padua, de ezel en de Eucharistie
Velen kennen de heilige Antonius van Padua als de heilige wiens voorspraak men moet
inroepen wanneer men iets kwijt is. Men bidt dan: “Antonius, beste vriend, geef dat ik
mijn sleutels terug vind”.
Minder bekend is zijn grote liefde voor de Eucharistie. Antonius leefde in de tijd van de
ketterij van de Albigenzen. De Albigenzen geloofden niet in de godheid van Christus
maar ze geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de
Eucharistie. Antonius richtte zich in zijn preken regelmatig tot hen. Hij zei eens in een
preek: “Op het altaar gebeurt de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en
bloed van Christus. Het lichaam dat door de maagd ter wereld werd gebracht, dat aan
het kruis hing, dat in het graf lag, dat op de derde dag verrees, dat naar de rechterhand
van de Vader opsteeg: dat lichaam wordt dagelijks door de priester geconsacreerd en
aan de gelovigen uitgereikt.”

Een leider van die Albigenzen, een zekere Bononillo, ontkende ook die werkelijke
tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Antonius probeerde hem met allerlei
argumenten uit de Schrift en de traditie te overtuigen maar het lukte niet. Antonius
wilde daarom op een heel originele manier Bononillo overtuigen door met hem een
weddenschap aan te gaan. Hij vroeg Bononillo of hij in de werkelijke tegenwoordigheid
van Christus in de Eucharistie zou geloven moest zijn ezel de Hostie zou aanbidden ? Op
die weddenschap wilde Bononillo wel ingaan. Hij zou zijn ezel drie dagen geen eten
geven en dan naar het dorpsplein brengen. Er zou daar een stapel hooi geplaatst worden
en Antonius zou daar naartoe komen met het Heilig Sacrament. De keuze van de ezel zou

bepalen wie de winnaar van de weddenschap zou zijn. Antonius bereidde zich voor op
het evenement door drie dagen te vasten. Bononillo vertelde aan iedereen in de stad
over de weddenschap en zijn overtuiging dat de ezel niets met het Heilig Sacrament zou
doen maar gewoon snel het hooi zou gaan eten.
Op de afgesproken dag bracht Bononillo de ezel naar het plein, naar het hooi. Op dat
moment kwam ook Antonius met het Heilig Sacrament. En toen gebeurde iets wat
niemand had verwacht. De ezel draaide zijn hoofd van het hooi en liep naar Antonius en
het Heilig Sacrament. Toen boog de ezel zijn voorpoten en knielde in aanbidding.
Wanneer Bononillo dat gebeuren zag, knielde hij ook onmiddellijk neer voor het Heilig
Sacrament en geloofde in de Werkelijke Tegenwoordigheid.
Dit aparte en mooie verhaal bevraagt ons ook: geloof ook ik in de werkelijke
Tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ?
Een mooie paragraaf uit de Catechismus van de Katholieke Kerk is hierover nummer
1381: “Dat in dit sacrament het echte lichaam en het echte bloed van Christus
tegenwoordig zijn, ‘kan men niet te weten komen met de zintuigen’, zegt de heilige
Thomas, ‘maar alleen door het geloof dat steunt op het gezag van God’. En daarom zegt
de heilige Cyrillus in zijn commentaar op Lucas 22,19: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u
gegeven wordt’: ‘Vraag u niet af of dit wel waar is, maar neem liever de woorden van de
Verlosser aan; want omdat Hij de waarheid is, liegt Hij niet”. (A.Penne)
Op 13 juni vieren wij zijn feestdag met een plechtige Hoogmis in de kerk van
Leyenbroek om 18.00 uur.

Liturgische Kalender
Pinksterzondag 9 juni,
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst; Echtpaar Sjeng en Anna
Limpens-Krause als jaardienst (St.); Emile Neis; OO. Nacken-Beltgens, zoon Rie en
dochter Gertje; OO. Guus Dols en Barbara Widdershoven en overl. familie; Frits Donders
en overl familie; OO. Fleischeuers-Daniëls; Charles Halmans; Méne Smeets-Halmans.
AANSLUITEND SACRAMENTSPROCESSIE
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni,
10.00 uur; H.Mis met samenzang; Jo Schiffer.
Dinsdag 11 juni, H. Barnabas, apostel,
18.00 uur: H.Mis Antoniusnoveen 9 te Leyenbroek.
Woensdag 12 juni, H. Odulfus,
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.); Dien van Schijndel-Pas.
Donderdag 13 juni, H. Antonius van Padua,
18.00 uur: Plechtige Hoogmis, Meerstemmig te Leyenbroek ter ere van St. Antonius.
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel.
Vrijdag 14 juni, H. Lidwina van Schiedam,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.).
Zaterdag 15 juni, H. Bernardus van Menthon,

18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de
parochie.
Zondag 16 juni, H. Drievuldigheid,
08.30 uur: H.Mis; Thé Schols als jaardienst.
10.00 uur: H.Mis; Jan Dautzemberg; OO. Kurvers-Schols en zonen; Tiny en Math
Spijkers; Willem Theelen als jaardienst; Zef en Annie Rouschop-Pennings; Jo Schiffer.
Maandag 17 juni, H.H. Nicandrus en Marcianus,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Wim Philips (St.); OO. Christiaan Schols en Anna
Dols, zonen Pierre, Frits en Thé, dochter Miet, Eddy Beurskens, Jan Dautzemberg, Betty
Rutten; OO. Hermes-Geurts; Truke van de Wal-Janssen en kinderen.
Dinsdag 18 juni, H.H. Marcus en Marcellianus,
08.30 uur: geen H.Mis.
Woensdag 19 juni, H. Romualdus,
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie (Br.);Ad van Boxel
Donderdag 20 juni, Z. Demetrius O’Hurley,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel.
Vrijdag 21 juni, H. Aloysius van Gonzaga,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie (Br.).
Zaterdag 22 juni, H.H. John Fisher en Thomas More,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; voor ’n bijz. intentie.
Zondag 23 juni, Sacramentsdag,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.).
Maandag 24 juni, H. Johannes de Doper,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; OO. Theelen-Waterreus; OO. Voorter-Knapen,
zoon Piet en schoonzoon Bert.
Dinsdag 25 juni, H. Adalbertus,
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie.
Woensdag 26 juni, H.H. Johannes en Paulus,
08.30 uur: H.Mis; voor ’n bijz. intentie.
Donderdag 27 juni, H. Cyrillus,
18.00 uur: H.Mis H. Pater Karel Kapel.
Vrijdag 28 juni, H. Ireneus,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor ’n bijz. intentie.
Zaterdag 29 juni, H.H. Petrus en Paulus,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; Chel Damoiseaux als Zeswekendienst.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pinksterprocessie
Op Pinksterzondag 3 juni a.s. zal de jaarlijkse Sacramentsprocessie wederom door het
dorp trekken. Het Kerkbestuur, het Processiecomité en de Buurtverenigingen nodigen U
uit tot waardige deelname, opdat moge blijken dat ze ook voor de toekomst
levensvatbaar blijft!
De route voor dit jaar is:
Kerk - Pancratiusstraat - Burg. Coonenstraat - Apolloniastraat - Burg. Smeetsstraat
Rustaltaar Mariakapel- - Burg. Smeetsstraat - Meishagerstraat - Lichtenberg - Rustaltaar
hoek Overstraat/Lichtenberg - Overstraat - Kerkstraat - Pancratiusstraat - Kerk
Zou U indien U langs de route woont de auto willen wegzetten en de vlag uithangen?

Kerkbestuur
Binnen het kerkbestuur is per 1 mei om reden van het bereiken van de wettelijke leeftijd
door de bisschop eervol ontslag verleend aan Dhr. Herman Greten. Wij zijn hem
dankbaar voor zijn inzet en inbreng gedurende 10 jaar bestuur. De bisschop heeft in zijn
plaats benoemd: Dhr. Roy Packbeers van de Houbeneindstraat 7. Wij wensen hem een
vruchtbare bestuurstijd ten bate van onze parochie.

Overleden
11 mei: Dhr. Gerard Michel (Chel) Damoiseaux, 87 jaar (Geleenstraat)
13 mei: Dhr. Marcus Josephus Wilhelmus Maria (Marc) Timmermans, 55 jaar (Beek)
26 mei: Dhr. Albert Jasper, 85 jaar (Heijdenpad)
Mogen zij rusten in vrede !

Misdienaars / Acolieten
Zondag 9 juni:
10.00 uur: alle misdienaars / acolieten.
Zaterdag 15 juni:
18.30 uur: Amy Packbeers, Robin Dubois.
Zaterdag 22 juni:
18.30 uur: Mark Trompetter, Cyam Wemmers.
Zaterdag 29 juni:
18.30 uur: Kean en Ravi In ’t Panhuis.

Oud brood
Blijft nog steeds welkom voor de schapen! En hartelijk dank voor alles wat U bracht en
brengen wilt!
Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie, het verschuldigde stipendium en
telefoonnummer van afzender deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage
voor H.H. Missen is: €. 8,00 voor de weekdagen ma, di, wo, en vr. en €. 15,00 voor
zaterdag en zondag. (Voor de donderdagen worden geen intenties aangenomen

