
       Salvator 
 
Secretariaat Salvatorparochie  
Rozenstraat 1 Utrecht 
open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.nr: 030-2318545 
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl 
Mariakapel St. Augustinuskerk 
open op wo. en vr. van 09 – 16.00 uur  
en op zaterdagmorgen om 11.00u voor 
het Rozenkransgebed 
Oudegracht 69, Utrecht 
 

 

Contact 47 (16 nov. t/m 24 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 
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 16 11.15u: Rozenkransgebed  
(in de nood-Mariakapel Oudegracht 69) 
12.00u: Eucharistieviering  
 

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 
 

                 Drie-en-dertigste Zondag  
                door het Jaar (Psalterium: wk. I)                 
Zo 17  10:30u:  Eucharistieviering: (celebrant: plebaan Boogers ) 

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

Ma 18 12.30u: Eucharistieviering 
 

19.00u: Eucharistieviering 
            aansluitend bidden om Roepingen (tot 20.00 uur) 
 

Di 19 12.30u: Eucharistieviering 19.00u: Eucharistieviering 
 

Wo 20 12.30u: Eucharistieviering 
 

18.30-18.50u: Biechtgelegenheid 
18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u: Eucharistieviering  
 

Do 21 Opdracht van de heilige Maagd Maria 
12.30u: Eucharistieviering 
19.30u: Avondgebed Sant’Egidio 
 

Opdracht van de heilige Maagd Maria 
19.00u: Eucharistieviering  

Vr 22 H. Cecilia, maagd en martelares 
12.30u: Eucharistieviering 

H. Cecilia, maagd en martelares 
19.00u: Eucharistieviering 

                                                                                                     

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat Sint Catharinakathedraal 

Za 23 11.15u: Rozenkransgebed  
(in de nood-Mariakapel Oudegracht 69) 
12.00u: Eucharistieviering (cantor) 

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 
19.30u: wereldaanbidding (vooravond Christus Koning) 
            (zie ook de mededelingen) 

Zo 24  10.30u: Eucharistieviering (celebrant:  
                                          pater M. Schrama osa) 
            12.30u: Holy Mass in English 
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned 
 

Een woord van Sint Augustinus 
Bemin de vrede, heb vrede, neem zoveel mogelijk mensen in je vrede op, als je kunt. Je vrede zal des 
te groter zijn naarmate zij met meer mensen wordt gedeeld. Een gewoon huis biedt geen plaats aan te 
veel medebewoners, maar het huis van de vrede groeit naarmate het aantal bewoners groeit. Preek 
357,1 

 
 

 

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


 

Mededelingen 
 

• De (nood)Mariakapel van de St. Augustinuskerk (Oudegracht 69) is geopend op woensdag en vrijdag van  

09.00 uur – 16.00 uur. De kapel is ook op zaterdagmorgen om 11.00 uur geopend voor het Rozenkransgebed 

(aanvang 11.15 uur).  
 

• Op zaterdag 16 november organiseert het “welkomteam” van de St. Catharinakathedraal een welkomstborrel 

voor mensen die nog niet heel lang naar deze kerk komen. Die borrel is van 16.30 uur tot 17.30 uur en vindt plaats 

in het Bonifatiushuis. U bent van harte welkom! 

 

• Eén keer in de 4 jaar wordt er een internationaal Eucharistisch congres gehouden. In september 2020 zal dat in 
Boedapest zijn. De Bisschop van Boedapest heeft een oproep geplaatst om wereldwijd op zaterdag 23 november, 

de vooravond van Christus Koning, één uur Aanbidding te organiseren. Eucharistische Aanbidding is een zegen 

voor kerk en wereld. Als speciale gebedsintentie wordt gevraagd om te bidden voor hen die God nog niet 
kennen. Ook in Utrecht is er op verschillende plaatsen de gelegenheid aan te sluiten bij de wereldaanbidding.op 

zaterdagavond 23 November, te weten: 

- Vredeskapel van de Catharinakerk:  van 19.30 – 20.30  (na de H. Mis van 18.30 u) 
- Ludgeruskapel, Bonifatiusstraat de gehele dag tot 21.00 u  

- Gerardus Majellakerk:  18.00 u – 19.00 u  

meer informatie: http://corpusdomini.iec2020.hu 

 

• Op 30 november vindt de diakenwijding plaats van Gauthier de Bekker. De wijdingsplechtigheid wordt gehouden 
in de St. Catharinakathedraal (om 10.30 uur), Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. 

 

• Op de eerste zondag van de advent, 1 december, geeft pater Schrama osa om 16.00 uur  in het pastoraal centrum 

van de Augustinuskerk een lezing met als titel: ‘worden wat je bemint. Augustinus over de liefde’. Een mooi begin 
van de advent, een tijd van verlangen! Pastoraal centrum Augustinus, Rozenstraat 1 Utrecht. 

 

• Zaterdag 7 december  a.s.  is er direct ná de Eucharistieviering (die in de Kapel van de Zusters Augustinessen 

plaasvindt) gelegenheid om elkaar bij een eenvoudige lunch in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk, 

aan de Rozenstraat 1, Utrecht te ontmoeten. U bent allen van harte welkom!  
 

• Rectificatie: In het liturgierooster van het parochieblad Tussentijds Magazine staat dat op zaterdag 23 november 

en zaterdag 30 november de viering in de St. Catharinakathedraal om 18.00 uur begint. Dit is niet correct. De 

eucharistieviering begint op de gebruikelijke tijd om 18.30 uur. 
 

• Ensemble Illustre luidt het najaar in met meerkorigheid geïnspireerd door de Venetiaanse San Marco. We zingen 

werken van componisten uit de vroege renaissance, zoals Palestrina, Willaert en Gabrieli. We bouwen de 

meerstemmigheid uit tot 8-stemmige, en zelfs 12-stemmige muziek! Daar bovenop zullen de stemmen begeleid 
worden door vier authentieke renaissanceblazers. We hopen u te mogen verwelkomen! Zaterdag 16 november, 

20:00 (deuren open om 19:30). Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Kaarten reserveren kan 

door een mailtje te sturen naar info@ensemble-illustre.nl 

 

• De volgende Muzikale Thema Vesper, op zondag 17 november 2019 om 15.00 uur in de Aloysiuskerk, zal door 
het beroemde Utrechts Byzantijns Koor worden verzorgd. De leiding heeft Iryna Gorvanko. Het koor zal gezangen 

uit de Vesperliturgie van de Oekraïense - Byzantijnse ritus zingen. Deze muziek zal in de prachtige akoestiek van de 

Aloysiuskerk bijzonder goed tot zijn recht komen. Het thema is ”Zie het licht in het donker van de nacht”. Alvast 
een vooruitblik op de adventsperiode en het licht dat na deze donkere dagen weer zal schijnen. Entree is gratis, na 

afloop is er een collecte voor de onkosten, die van harte wordt aanbevolen. 

 

• De collecteopbrengst van de Salvatorparochie bedroeg in week 46 € 655,21. 
 

 

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

van harte welkom! 

http://corpusdomini.iec2020.hu/
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