LICHTMIS VIEREN IN 2021…

Zo beschrijft de schrift het:
Omdat de regels van die tijd het voorschreven,
maar ook omdat ze het zelf wilden, trokken Jozef en Maria
met hun Jezus naar de tempel. De oude Simeon
zag daar Jezus voor het eerst en hij wist meteen:
deze Jezus is het licht van de wereld.
Dat Jezus het licht voor velen is geworden en gebleven
vieren we jaarlijks op Lichtmis 2 februari.
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Een gezinsviering daaromtrent is nog niet mogelijk maar we voorzien opnieuw een alternatief.
Natuurlijk hebben we jullie daarvoor nodig.
Het is eenvoudig.
Kom woensdag 27 januari of zaterdag 30 januari ergens tussen 14u en 15u naar de kerk.
Daar wacht iemand van de parochie je op.
Van dicht bij de brandende paaskaars wordt jou een kaars meegegeven
Kaarsen zijn lichtdragers. En jullie kunnen dat ook zijn.
De uitnodiging is dat je de kaars uit de kerk vervolgens doorgeeft ; aan iemand die voor jou licht is,
aan iemand die wat licht kan gebruiken nu, aan iemand die Jezus aan het licht brengt,
aan iemand die wel eens in het licht mag worden gezet, aan…
Zo kan Zijn licht dat jij doorgeeft teken zijn van ‘een hand voor wie je ziet wankelen,
een lamp voor wie je ziet dolen, een mantel voor wie je ziet verkleumen.’
Kortom: bedoeld als zegen voor wie je ziet, in lief en leed.
Dit is een initiatief met de werkgroep ‘gezinsviering’. Dat betekent allerminst
dat de uitnodiging enkel aan kinderen is. Er staat helemaal geen leeftijd op
want meer dan wie dan ook kunnen ouderen tonen dat je levenslang van Zijn licht leeft.
Kom dus maar woensdag 27 of zaterdag 30 januari, ergens tussen 14u en 15u, af naar
één van de kerken van de parochie. We zien naar je uit.
Hoe het zit met die traditionele pannenkoeken, vraag je? Volgend jaar voorzien we dubbele portie.
Beloofd. Tot zolang verwijzen we naar die kookbijbel van de vroegere KVLV. Laat ze u maar ferm smaken.
En omdat het altijd zo is geweest wensen we het je toe:
Het licht dat je een ander brengt verlicht ook jouw pad…

