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I N F O R M AT I E OV E R ST.
ROSA, DE PROCESSIE
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PELGRIMS ZIJN DIE HUN
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WEG NAAR DE

OLIJVEN EN VOETVALLEN.

ST.- R O S A KA P E L V I N D E N .

Gastpriesters voor onze HH. Missen op
dinsdagavond 7, 14 & 21 augustus.

Al wordt de leeftijd onder onze
vriendengroep steeds hoger …. wij zijn
ervan overtuigd dat de verering van
St.-Rosa van generatie op generatie
door zal gaan.

Hof van Olijven voorzien van 12 nieuwe
Lindebomen, symbool voor de 12 apostelen
die op de avond van Witte Donderdag in
de Hof van Olijven bij Jezus waren. Verder
onderhoud gaat nog plaatsvinden.
Deuren van St.-Rosakapel worden behandeld
tegen houtworm.
Leden St.-Rosacomité Sittard gaan zelf
schilderwerk binnenkant kapel verzorgen.
Letters Voetvallen worden opnieuw
geschilderd.
Er komt een leuning bij de muur naast de
kapel zodat de route van de processie net zoals
vorig jaar om de kapel kan trekken om zo
pelgrims de mogelijkheid te bieden om de H.
Rosa in de kapel te vereren.
Wij bieden reversspeldjes van St. Rosa
aan. Voor €4,- p.st. worden ze bij Vakwerk,
Damesmode Van Neer Eyckeler en op
dinsdagavonden in augustus bij de kapel
verkocht.
Augustusnummer van Quant: artikel over Jose
Alberto Yacarini en Peter Hung uit Peru. Een
bijzondere ontmoeting en grote dankbaarheid
dat wij de kapel voor hun hebben opengesteld.

ontsnappen
aan de hectiek
van de dag
V R I E N D E N VA N ST. R O S A

Het thema van het St.-Rosafestival
verwijst naar de leeuw Asor die 80
jaar geleden uit de circustent aan de
markt ontsnapte en de St.-Michielskerk
binnenliep. Tot grote schrik van de
grote menigte die op dat moment
tijdens de Hoogmis aanwezig was.
Als we de tijd van toen 1938 verbinden
met nu 2018 dan schrikken we
hoe een “moderne leeuw “ in een
gedaante van iPad en iPhone ons
leven is binnengewandeld. Wat
geven we door aan onze kinderen?
Wordt het niet eens tijd dat we de
verbondenheid weer terugkrijgen?
Laten we ons bewust worden van
onze verbondenheid met elkaar en de
communicatie anno 2018 ons helpen
om het geloof ongeschonden door te
geven aan hen die na ons komen!
Verwijder de hectiek opdat de inhoud
beter doorgegeven wordt.

Indien U binnen Uw familie, vrienden
of kennissen weet dat er mensen
zijn die de H. Rosa een warm hart
toedragen, geef hun adressen dan aan
ons door zodat ook wij hun kunnen
informeren over onderhoud- en
instandhouding van deze mooie
traditie en inspirerende plek!
Andersom geldt natuurlijk ook. Gezien
de Privacywetgeving die inmiddels
van kracht is kunt U ook aangeven als
U deze informatie niet meer wenst te
ontvangen.
Mocht U deze informatie in de
toekomst ook graag digitaal ontvangen
dan kunt U aan het secretariaat uw
e-mailadres kenbaar maken.
Een vreugdevol St.-Rosafeest
toegewenst!

Alleen met Uw financiële
steun en de inzet van
alle vrijwilligers en
instanties kunnen wij deze
werkzaamheden op den
duur voortzetten.

St.-Rosacomité
Ross van Lenneplaan 3
6132 AM Sittard
info@sintrosasittard.nl
www.sintrosasittard.nl
bank: NL12 RABO 0147 6531 42
t.n.v. R.K. H.H. Petrus en Michaël
inzake St. Rosa o.v.v.
“ St. Rosa-devotie en Kapel”

WOENSDAG 22/8 | 14.30 U
‘Eine middag mit St. Rosa’
Verhalen & liedjes door René
Haustermans in Oos Zittesj Hoes

2019
Feestelijk jaar
ter ere van 350 jaar
stadspatrones H. Rosa

2020
Viering ter gelegenheid van
het 350-jarig bestaan van de
St.-Michielskerk

