
       Salvator 
 
Secretariaat Salvatorparochie  
Rozenstraat 1 Utrecht 
open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.nr: 030-2318545 
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl 
Mariakapel St. Augustinuskerk 
Voorlopig gesloten. Wel geopend op 
zaterdagmorgen 11.00u voor het 
Rozenkransgebed 
Oudegracht 69, Utrecht 
 

 

Contact 45 (02 nov.  t/m 11 nov. 2019) 

 
Centraal Secretariaat Katholiek Utrecht, 
Adr.van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht  
tel 030-2546147 ma t/m do: 9-16u, vr tot 12u. 
mailadres: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
Sint Catharinakathedraal  
Lange Nieuwstraat 36, Utrecht 
open zo 10-12, zat 11-17u 
Mariakapel open di. t/m vr. 10-17u 
 

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl   catharinaberaad@katholiekutrecht.nl    
Misintenties gelieve door te geven aan het Centraal Secretariaat (secretariaat@katholiekutrecht.nl) 
 

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat Sint Catharinakathedraal 

Za 02 11.15u: Rozenkransgebed 
(in de nood)Mariakapel Oudegracht 69) 
 
Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
12.00u: Eucharistieviering  
 

 
 
 
Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
18.30u: Eucharistieviering (cantor)             
 

                 Een-en-dertigste Zondag door het Jaar (Psalterium: wk. III)                 
Zo 03  10:30u:  Eucharistieviering:  

12.30u:  Holy Mass in English 
13.30u:  Biechtgelegenheid Eng; Ned 
 

Ma 04 H. Carolus Borromeüs, bisschop 
12.30u: Eucharistieviering 
 

H. Carolus Borromeüs, bisschop 
19.00u: Eucharistieviering 
            aansluitend bidden om Roepingen (tot 20.00 uur) 
 

Di 05 12.30u: Eucharistieviering 19.00u: Eucharistieviering 
 

Wo 06 Alle heilige verkondigers van het geloof in 
onze streken 
12.30u: Eucharistieviering 
 

 Alle heilige verkondigers van het geloof in onze 
streken 
18.30-18.50u: Biechtgelegenheid 
18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u: Eucharistieviering  

Do 07 H.WILLIBRORD, BISSCHOP, 
VERKONDIGER VAN ONS GELOOF 
Patroon van de Nederlandse 
kerkprovincie 
12.30u: Eucharistieviering 
19.30u: Avondgebed Sant’Egidio 

H.WILLIBRORD, BISSCHOP, VERKONDIGER 
VAN ONS GELOOF 
Patroon van de Nederlandse kerkprovincie  
19.00u: Hoogfeest (celebrant: Mgr. Woorts)  

Vr 08 Alle HH. Bisschoppen van Utrecht, 
Albrik, Ansfried, Bernulf, Frederik, 
Hunger, Radboud en abt. Gregorius 
12.30u: Eucharistieviering 

Alle HH. Bisschoppen van Utrecht, Albrik, Ansfried, 
Bernulf, Frederik, Hunger, Radboud en abt. 
Gregorius 
19.00u: Eucharistieviering 

                                                                                                     

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat Sint Catharinakathedraal 

Za 09 11.15u: Rozenkransgebed (in de nood-
Mariakapel Augustinuskerk Oudegracht 69) 
12.00u: Eucharistieviering (cantor) 

Nationale Roepingenweek 
09.30u  Eucharistieviering: (celebrant: kardinaal Eijk) 
Gebedsestafette (roepingenpastoraat) 
de H. mis om 18.30u vervalt 
 

Zo 10  GEZAMENLIJKE EUCHARISTIEVIERING 
SAMENWERKENDEPAROCHIES 
om 10.00 uur in de Rafaëlkerk, Overvecht 
De eucharistieviering in de Catharinakathedraal (10.30u) 
vindt wel plaats. De Engelse mis om 12.30u vervalt. 

mailto:augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
mailto:catharinaberaad@katholiekutrecht.nl


Een woord van Sint Augustinus 
Om God te kunnen zien, moeten wij ons hart zuiveren met het geloof, genezen met de 
liefde en sterk maken met de vrede (Preek 23,18). 

 
 

Mededelingen 

 

• In de week van het hoogfeest van St. Willibrord (3-9 november)  organiseert de R.K. Kerk in Nederland voor 
het eerst een nationale Roepingenweek. Doel is het bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het 

religieuze leven en ons bewust worden van het belang van deze roepingen. In het aartsbisdom Utrecht is de viering 

op zaterdag 9 november, om 09.30 uur. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens een speciale viering in de 
Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal. We vieren die dag het feest van de kerkwijding van de St. Jan van 

Lateranen, maar zullen bijzondere aandacht besteden aan het gebed om roepingen. U bent allen van harte welkom! 

Deze viering vervangt de avondmis van die dag, die in verband met de St. Maartenactiviteiten komt te vervallen. 
 

• Op zaterdag 9 november a.s. vindt ter afsluiting van de St. Maartenparade een feestelijk concert plaats door het 

kathedrale koor en de koorschool in samenwerking met het Domstad Jeugdorkest. Onder andere de Martinus 

Cantate van Wouter van Belle wordt uitgevoerd. Zaterdag 9 november 20.30 uur in de Sint Catharinakathedraal. 

Vrij Toegang. 

 
GEZAMELIJKE PAROCHIEDAG op ZONDAG 10 NOVEMBER IN DE RAFAELKERK OVERVECHT 

Op zondag 10 november vindt er voor de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht een parochiedag plaats. 

Deze dag wordt gehouden in de Rafaëlkerk in Overvecht. Het doel van deze dag is om elkaar te leren kennen als 

gelovigen van de hele stad en verbinding te maken tussen de gemeenschappen. Immers, geloven is samen de 

aanwezigheid van Christus present stellen in de stad. Verbinding met elkaar en nieuwsgierigheid naar elkaar is van 
groot belang.  

De dag begint met een gezamenlijke viering waarin de gemeenschappen acte de presence zullen geven. Misintenties 

voor deze zondag kunnen worden doorgegeven aan het centraal secretariaat. Deze zullen gebundeld worden ten 
behoeve van deze gezamenlijke viering.  

Na de viering is er koffie en thee en wordt de Martinuspluim uitgereikt. Een traditie die in de Martinusparochie aan de 

oostkant van de stad al een aantal jaren bestaat.  

Tijdens de verzorgde lunch is er een informatiemarkt waar de gemeenschappen zich zullen presenteren.  
Na de lunch zijn er diverse workshops, onder andere over de schoonheid van iconen en liturgische voorwerpen, over de 

Heilige St. Maarten en de Heilige Agnes. Er worden ook activiteiten voor kinderen georganiseerd. 

De samenkomst wordt afgesloten met een borrel. 
Het belooft een inspirerende dag te worden, waarbij we onderling het enthousiasme over geloof kunnen delen en elkaar 

kunnen ontmoeten in tijden die soms heel verdrietig en pijnlijk zijn bij een krimpende kerk. We hopen op verbinding 

met een ieder in onze mooie parochies en zien iedereen met vreugde tegemoet. 
MEER INFORMATIE STAAT IN DE VOLGENDE “TUSSENTIJDS” en treft u aan in de nieuwsbrief van de 

gezamenlijke parochies.  

Uiteraard kunt u ook contact opnemen via bovengenoemde mailadressen van het Augustinusberaad en het 

Catharineberaad. 
In het teken van het thema “samen delen” vindt er deze dag ook een inzamelingsactie plaats voor de Voedselbanken 

binnen de gemeente Utrecht. 

 

• De Sint Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht maar ook een levende parochiekerk 
in de oude binnenstad van Utrecht. Het gebouw is meer dan vijfhonderd jaar geleden gebouwd als kloosterkerk van 

het naastgelegen Catharijneconvent, dat nu museum Catharijneconvent is. De parochie en het museum tonen dit 

jaar samen de lichtsculpturen die gemaakt zijn voor de Sint Maarten Parade, die dit jaar op zaterdagavond 9 
november door Utrecht trekt. Vanaf maandag 11 november zijn de verlichte sculpturen een week te bewonderen in 

het zijschip van de kerk, opgehangen aan de trekstangen tussen de bogen. De openingstijden in de week van 11 

november zijn: maandag 11 t/m vrijdag 15 november: 15-18 uur, zaterdag 16 november van 12-16 uur. 

 

• De gezamenlijke collecteopbrengst  van de Salvatorparochie van  week 40+41 bedroeg  € 1239,50 Voor de Engelse 
viering was dat  € 647,25. In de weken 42 en 43 bedroeg de collecteopbrengst  resp. € 755,57 en € 684,49.  

Voor de Engelse viering was dat  resp.  € 389,48 en 418,95. 

 
Na de zondagviering in de St. Catharinakathedraal is er koffie en thee in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61). Iedereen is 

van harte welkom! 


