PAROCHIEBERICHTEN
Juli/Augustus 2022
Orthodoxe Parochie van de HH. Myrondraagsters
De Parochieberichten verschijnt maandelijks in digitale vorm. Voor de toezending per
email kunt u zich opgeven via parochieberichtenbreda@hotmail.com. De
parochieberichten zijn gratis, maar een kleine jaarlijkse gift voor de tegemoetkoming
in de kosten (ca. 2,50 per jaar per abonnee) is van harte welkom.

Liturgische agenda
ALGEMEEN:
In 2021 zijn Diensten op de Zondagen om de week op de even weken, en de
Typikadiensten op de oneven weken.
DIENSTEN Juli & Augustus:
Zondag 26 juni:
2e zondag na Pinksteren: De eerste
Leerlingen
10.30 uur: Urengebed
10.50 uur: Typikadienst

Zondag 17 juli:
5e zondag na Pinksteren: De bezeten
zwijnen
De H. Vaders van de eerste 6
Oecumenische Concilies
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 3 juli:
3e zondag na Pinksteren: De leliën des
velds
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 24 juli:
6e zondag na Pinksteren: De Verlamde
en de Vergiffenis
10.30 uur: Urengebed
10.50 uur: Typikadienst

Zondag 10 Juli:
4e zondag na Pinksteren: Hoofdman
van Kapernaüm
10.30 uur: Urengebed
10.50 uur: Typikadienst
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Zondag 31 juli:
7e zondag na Pinksteren: De blinde en
de stomme
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zondag 14 augustus:
Viering HOOGFEEST ONTSLAPENIS
MOEDER GODS
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Zaterdag 6 augustus:
HOOGFEEST van TRANSFIGURATIE
(Geen Dienst)

Maandag 15 augustus:
HOOGFEEST ONTSLAPENIS MOEDER
GODS
(Geen Dienst)

Zondag 7 augustus:
8e zondag na Pinksteren:
Broodvermenigvuldiging
10.30 uur: Urengebed
10.50 uur: Typikadienst

Zondag 21 augustus:
10e zondag na Pinksteren: De
maanzieke jongen
10.30 uur: Urengebed
10.0 uur: Typikadienst
Zondag 28 augustus:
11e zondag na Pinksteren: de
onbarmhartige knecht
10.10 uur: Urengebed
10.30 uur: Goddelijke Liturgie

Mededelingen uit de parochie
Naamdag
Op 12 juli viert de Dienaresse Gods Veronica haar naamdag. Wij wensen haar en al
haar dierbaren een fijne dag en
NOG VELE JAREN !!!
Naamdag
Op 13 augustus viert de Dienaar Gods Tychon zijn naamdag. Wij wensen hem en zijn
familie een fijne dag en
NOG VELE JAREN !!!
Jaargedachtenis Ilya
Op 22 augustus is de jaargedachtenis van Ilya; hij stierf in 2002, en ligt achter onze
kapel begraven. Ilya was in de beginjaren van onze parochie jarenlang koorleider
geweest.
† Eeuwige Gedachtenis †
Jaargedachtenis Matoeschka Veronique
Op 5 augustus is de jaargedachtenis van Matoeschka Veronique; zij
overleed op 5 augustus 2018 om 21.45 uur. Zij was de vrouw van de
eerste priester van onze parochie.
† Eeuwige Gedachtenis †
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Kinderpagina: Kleurplaten

Transfiguratie
3

Uitleg bij kleurplaat
GEDAANTEVERANDERING DES HEREN
Op 6 Augustus
Mt 17: 1-9
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Heden vieren wij feest. Heden vieren wij een stralend en goddelijk feest, want heden
wordt onze Heer Jezus Christus in Zijn stralende Godheid zichtbaar op de berg Thabor.
De heilige Evangelisten vertellen ons – nadat Hij Zijn leerlingen op een hoge berg
omhoog leidde – dat Jezus van gedaante veranderde en dat Hij de heerlijkheid van
Zijn Godheid door Zijn Lichaam heen openbaarde en aan Zijn uitverkoren Leerlingen
liet zien hoe stralend de Godheid is.
Als wij de Heer verheerlijkt willen zien, als wij God willen aanschouwen, dan moeten
ook wij de hoge berg bestijgen.
Wat bergen beklimmen betekent, is niet zo moeilijk te raden als men er geen
ondervinding van heeft. De last en de moeite van het voortdurende stijgen, de ijle
lucht die ons versneld doet ademhalen, en de hete middagzon, die op ons lichaam
brandt. De zweetdruppels lopen over ons gezicht, prikken ons in de ogen, onze kleren
kleven aan onze lijven, want het is een lastige karwei op te stijgen naar de top.
Zo leert Christus ons: Wilt ge Mij aanschouwen, dan moet ge er iets voor over hebben.
Dan zult ge strijd moeten voeren tegen de laksheid, tegen uw gemakzucht. En elk van
ons wordt wel ergens beheerst door een hartstocht, die hij zo moeilijk weet te
overmeesteren. De ene is bezeten door zelfgenoegzaamheid, een ander door
hoogmoed en minachting van de ander, weer een ander door laster en kwaadsprekerij,
enz., enz. ...
Laten wij ieder ons eigen geweten onderzoeken om te zien waar hij het meeste moeite
mee heeft. En laten wij dan de strijd aanbinden, laten wij dan de berg der deugden
bestijgen. Niet zo maar eventjes proberen en zuchtend zeggen: Het gaat toch niet!
Wij moeten de Thabor beklimmen, midden op de dag in de felle brandende zon. Dat
het lastig is en zweet kost, dat betwist niemand. Maar na het alpinisme der ascese
kunnen wij dan onze strijd laten opklinken voor de verheerlijkte Heer op de Thabor,
als cimbels van gejubel. Dan kunnen wij onze inspanning als een symfonie laten
zingen, waarvoor zelfs de Engelen in zwijgende verwondering staan. Dan zullen ook
wij door onze strijd bekleed worden met de witte gewaden der Heilige Getuigen en zal
het Lam Gods alle tranen van onze ogen afwissen. Dan kunnen wij, als we de top
hebben bereikt, Christus onze deugden aanbieden als een veelkleurig tapijt en het
neerleggen onder Zijn voeten. En pas dan zullen ook wij kunnen jubelen en vreugdevol
roepen: "Heer, het is ons goed hier te zijn" !
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Ja stralend is Zijn heerlijkheid, ja wonderbaar Zijn Licht, ja verbijsterend de Glans van
Zijn Aangezicht! Zijn heerlijkheid overtreft de glans van de zon in haar volle pracht,
maar Zijn heerlijkheid verbrandt noch verblind hen wie Hem mogen schouwen. Het is
een Licht dat leeft, het is een Licht dat zingt met de Goddelijke Stem van de Vader:
Deze is Mijn Veelgeliefde Zoon. Ja, nu zien wij het ware Licht: nu wordt aan ons het
profetische woord van David vervult: De Heer verbergt mij in Zijn tent, hoog op de
Rots heeft Hij verheven.
Want nu worden wij ware eer deelachtig, daar wij verheven zijn op de Rots, die
Christus is. Hoogheerlijk is ons deel, want Hij verbergt ons in Zijn tent, daar de Geest
als een frisse wolk ons overschaduwt.
Nu kunnen wij binnentreden in de tent der samenkomst, daar de Geest Gods zelf de
tent voor ons is.
Nu wordt ons ziel verkwikt en verzadigd aan goddelijke heerlijkheid.
Nu worden wij uitgenodigd door God zelf, de tent der getuigenis in te gaan, want Hij
heeft voor ons een tafel bereid, waarop voor ons rust het kostbare Lichaam en Bloed
van de Eeuwige, éénwezenlijke Zoon.
NU kunnen wij genieten van de koele dronk der onsterflijkheid, na onze hevige
inspanningen om de berg te beklimmen in het heetst van de dag.
Nu kunnen wij drinken van de ambrozijn van Gods welbehagen, daar God de Vader
zelf getuigt: Deze is mijn Geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
Nu kunnen wij de wijn der vreugde, de medicijn der eeuwigheid drinken.
Nu kunnen wij ons aan Zijn heerlijkheid verzadigen en dronken worden van mystieke
vreugde. Want wanneer wij drinken aan de beker van het heil, wanneer wij deelhebben
aan de Kelk des Heren, waarin Hij voor ons Zijn eigen Bloed heeft gemengd, dan
worden wij van vreugde dronken, dan krijgen wij deel aan God zelf en wonen wij in
Zijn heerlijke Tent.
Dan wordt aan ons de profetie van Jesaja vervult, die zegt :En de Heer der heersharen
zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een
feestmaal van belegen wijnen. Hij zal op deze berg de sluier vernietigen en de
bedekking, waarmee de volken bedekt zijn. En dan zullen wij in vreugde God
antwoorden: Wij hebben een sterke Stad; Hij is Heil en voorwal. Uw dauw, Heer is een
dauw van licht; ja de doden zullen opstaan. Want uw heerlijkheid straalt als Licht over
de aarde.
Amen.
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Parochiebijdrage

“Geld is het slijk der aarde” wordt in christelijke kringen vaak gezegd, maar zonder
inkomen kan onze parochie niet bestaan. Daarom vragen wij aan de vaste bezoekers
en parochianen om maandelijks een vast bedrag over te maken. Gelukkig zijn er velen,
die al jarenlang een vast bedrag (automatisch) overmaken. Maar in de loop der tijden
wordt alles duurder … is het misschien niet eens tijd om eens kritisch te kijken naar
onze eigen automatische bijdrage, en deze misschien te indexeren, te verhogen aan
de huidige tijd ???

Foto’s Verloving en Huwelijk Maksim en Maria
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Parochiegegevens
Kapel Breda:
“H. Myrondraagsters”;
Kerkhofkapel; Vogelenzanglaan 21
www.orthodoxekerkbreda.nl
Parochiepriester Breda:
Vader Josef Sikora
Piet Retiefstr. 43
5025 CB Tilburg
+31-(0)6-27217181
priesterjosef@hotmail.com
Bankrekeningnummer Breda:
NL11RABO0186709919
t.n.v. Orthodoxe Kerk Breda
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