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Onderscheiding Sint Tarcisius
voor misdienaars & acolieten
In samenwerking met het Acolietencollege “Sint Michiel & Sint Rosa”
Sittard en de St.-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond heeft
de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het Bisdom Roermond een
aantal medailles laten vervaardigen, waarmee parochies hun
misdienaars en acolieten voor hun dienstwerk in de liturgie kunnen
onderscheiden bij bijzondere gelegenheden. De medailles zijn bedoeld
als tekens van waardering, zoals ook kosters en zangers die kennen.
De medaille werd ontworpen door heraldicus
René Vroomen, zelf lid van het Sittards
acolietencollege, die ook de wapens van het
bisdom en van de bisschop ontwierp. De
medaille heeft de vorm van een kruis, bekroond
met een bisschopsmijter en versierd met
processiekruis, flambouw, ampullen en
wierook. Het lintje is rood-wit, verwijzend naar
de plechtige kleding van acolieten.

In het midden is Sint Tarcisius afgebeeld,
patroonheilige van misdienaars. Hij was in de
derde eeuw te Rome onderweg om de heilige
Communie te brengen naar de zieken. Daarbij
werd hij lastiggevallen door niet-christenen, die
er bij hem op aandrongen om de Communie te
laten zien. Tarcisius weigerde dit, waarop hij
werd gedood door zijn belagers. Hij is
afgebeeld met een gesloten hand voor zijn
hart, waarin hij de Communie draagt.

De medaille is in een aantal varianten uitgevoerd:
Voor misdienaars bestaat een medaille
(45 mm) aan een lang draaglint.
De grote medailles (55 mm) met kort draaglint
zijn in drie varianten uitgevoerd:
goud, goud-rood en goud-rood-wit.
Er is bewust gekozen
ze niet aan bepaalde ‘dienstjaren’
te koppelen, maar het aan de parochies
over te laten welke medaille men wil uitreiken.

De onderscheidingen zijn te bestellen via de website van de SGV-Roermond
(sgv-roermond.nl/tarcisiusmedaille).
Prijzen:
Medaille goud 45 mm lang lint
Medaille goud 55 mm kort lint
Medaille goud-rood 55 mm kort lint
Medaille goud-rood-wit 55 mm kort lint

€ 20,€ 25,€ 30,€ 35,-

De medailles zijn door de bisschop van
Roermond, mgr. H. Smeets, gezegend,
waarmee hij zijn waardering uitdrukt voor
het dienstwerk van misdienaars en
acolieten.

Palmzondag – Misdienaars- & Acolietendag
Op Palmzondag 10 april 2022 – aan het begin
van de Goede Week – is ’s middags een
feestelijke bijeenkomst gepland in de te
Roermond, waar misdienaars en acolieten
uit heel Limburg (en daarbuiten)
uitgenodigd zijn.
Tijdens deze feestelijke dag zullen de eerste
onderscheidingen uitgereikt en opgespeld
worden. Over de verdere invulling van die
dag volgt later meer info, ook mede
afhankelijk van de ontwikkelingen rond
corona.
Maar vanaf nu is het al mogelijk de
onderscheidingen te bestellen en te
ontvangen. Net als bij de onderscheidingen
van de zangers wordt men gevraagd rekening
te houden met een afhandelings- en levertijd
van tenminste zes weken. Reden te meer op
tijd onderscheidingen aan te vragen!

Paus Franciscus tot de misdienaars:
‘De Heer heeft je geroepen Hem in de liturgie te
dienen. Dat is een unieke kans Jezus van dichtbij te
ontmoeten en meer van Hem te gaan houden. Na
de dienst aan het altaar zijn we allemaal geroepen
God in ons dagelijks leven te dienen in elkaar! Zo
deel je in de missie van de kerk!’

