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ZONDAG 26 jcnuari 2020,laatste zodag van de maand,

Eucharistieviering voor Surinamers, Antillianen, Nederlanders E.A
in de Rooms Katholieke Kerk'í §t. Jtn de Doper- St. Bernardus I,

AANVANG: 1l:00 UUR

Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht.
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Beste Parochianen,
Allereerst wensen lYij U allen een gezegend, gezond en gelukkig2020, hopen
samen met U in grote saamhorigheid voort te kunnen bouwen aan onze
Eucharistievieringen

Priester Koos Smits zal ons voorgaan in deze viering, met medewerking van ons koor Diversity.
Het wordt een Doopviering; Priester Koos heeft eetr zeer prettig gesprek gehad met de ouders van de

dopeliag. Na de doopceremonie worden de kinderen die rond de dopeling hebben gestaan met hun lichtjes
onder begeleiding naar dc Mariakapel gebracht om die aan Maria aan te bieden om over hen te waken.
Ook is afgesproken dat priester Koos na de zege§, tijdens het slotlied ( rustig en meditatief ) de handoplegging
zal doen bij iedereen die zich daarvoor aanmeld.

Dit jaaÍ hebben alle misvieringen te maken met het jaar van de Eucharistie, ingesteld door Paus Franciscus.
Deze periode loopt van I december 2019 + 22 november 2A2A, en is gebaseerd op toespraken van de Paus
om dit eeuwenoude ritueel in de Katholieke kerk. De Paus wil ons met nadruk tijdens de Eucharistie het grote
belang laten (her)ontdekken van de'ogave " die de Heer ons in de Eucharistie telkens geeft: met name zichzelf.
S/ij moeten doordrongen worden van dit besef , wanneer wij als Katholieke Geloofsgemeenschappen rond het
woord en de tafel bij elkaar komen in ZijnNaam.
In de bijlage van dit maandbulletin vindt U meer informatie om over het thema ooEucharistie".

door de week in de Mariakapel - wijdag 7 februari en 6 maart 10:00 uur Eucharistieviering. - woensdag 15
januari en 19 februari 19:00 uur Rozenkransgebed. - wijdag 17 et3ljanuari en 21 februari 10:00 u. W & C-
viering.

Gezellige warme, zonnige winterdag voor de ouderen 5 februari 2020 v.a.10:30 -* 15:00/15:30.

Alle ouderen in onze geloofsgemeenschap zijn van harte welkom op woensdagochtend 5 februari vanaf 10:30
uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met wat lekkers. De lunch wordt een waÍme. Daama nog
een gezellig samenzijn. Afsluiting om ongeveer 15:00/15:30 uur. Graag aanmelden. Via bijgaand
aanmeldingsformulier of telefonisch 030-288A212, door de week tussen 10:00 en 12:00 uuÍ, met vermelding
van eventueel dieet of allergie, uiterlijk wijdag 3l januari.

Actie Kerkhalans Half januari zult u weer de envelop krijgen van de Actie Kerkbalans. Graag uw
aandacht hiervoor. Zie ook ir Tussentijds. Moeht u geen envelop ontvangen dan liggen er altijd klaar op
het sehap in de hal van de kerk Ook uw Iïnanciële bijdrage is van belang en van harte welkom!

Van de kalender * DE BONTE YLIND§R * uit §uriname zijn nog rnkele exemplaren verkrijgbaar
ó 3 € p/s. De opbrengst is volledig bestemd voor het pastorale werk in het binnenland van Suriname.
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De Bestuurscommissre: Mw. I Esajas, Mw, R. Joghi, Mw. f. Rosalia, Mw. M, Lie-A-Lien,
Mw. A Destang, Mw. C Alvares en Dhr. S. de Windt, Priester Koos Smits

GEBED VOOR HET
JAAR VAN DE EUCHARISTIE.

HeerJezus, U bent het levend brood
dat voor ons uit de Hemel is neergedaald.
In woord en Sacrament
blijft U zichzelf aan ons geven.

Wij danken U voor de gave van de Eucharistie.
Beziel ons hart.
Sterk ons naar lichaam en geest.

Blijf bij ons altijd.
Help ons om op te groeien in de lieftle
waarin U ons bent voorgegaÍm.
Dat wrj eens Uw gaven ten volle mogen ontvangen
door de alles overtreffende vreugde
van het hemels gastmaal.
U die met de Vader en de H. Geest
leeft in eeuwigheid .............Amen.

Redactie: S. de Windt. E-mail: simhendw@live.nl tel: 030 2870644.
\ilebsite: https://katholiekutrecht.nVgeloofsgemeenschappen/iohannes-bernardus
Voor het Tussentijds Magazine: https://www.katholiekutrecht.nUover-ons/parochieblad
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DONtrERI}AG 6 FEBRUARI
2O:OO uur
{inloop vanaf 19:30 uur}

Rafaël kerk, Lichten berg hd reef 4

Inleiding door §amuel Goyvaert§
auteur van het hoek: *'UERHEF JE HART"

waarin toespraken ïran paus Fnanciscus ouer de EueharÍstie zijn
verzameldn uertaald en van commentaar uoorzien door hem,

Jaar van de Eurharistie
Lezing noor UÍrecÍrare

pnrochizs

ïerhefje hart ni€ïio
rëlÉt{:r)nl' 1r} sprrh paur
lranciscus dc rïerliqrc töe

öp het Sint-FiËte§plein

rijderrr ÉÈrr v*rr zijrr

toespraken over de Íuli:.

D'aze barpra ken rrle rden

ïPíf."r,lld ru,rr hPf

t'lederl.r.rrj:. trert i.rdee rd +n

van ((:mmPntaír uoornien

door Samuel Ëo),vaerïs.

Dc Kathotickc parochir,s van

tJtíë. ht ILi{:ht r,r,àn (l\risrus,

Gtr*rlur Maje llÉ, Sdli/àtàí,

Sr Ludqerus en §t.

Martir*usl uonden 5am

6nyva*rtr h*r*id p*n

inhir.lirrg [Ë 1qÍtr.rÍltts{r r)t}

hel denken van par,r:

l-ranci:<u: sr,'E r de

tuÈhÈÍiltie en de betekenir

err het bol,rng varr heï

r.l-nenkouletr rrrnrJ lrpr llnnrri +n dlr t.tfel in (lF

eucheri:tie.

[]ezr arnond kan een [hrrisndekking ri]n ru*r
allen <lir: geínt+r*sreerd rijn in dit mu',venorrric

ritueel, ln dit jear uan de eurhari*ie in het
Aartrbirdorn UtÍe{ht rrormt het een kans urn het
?erstaan en de beleuing eÍuan te uerdlepen. U

hant varr lrrrtu ,lvelkonr *p donderctag É frrbruari
)t170 in rlp Raí.relx*rk, I irhterrh+rgl:dr*rrf 4,

ULrerht i0verrerhtj, Aa nv*rrg prsqriirïtrTtd Ig,0',1

uur - inloop vanaÍ I S.3fi uur.

Sarnuel Goyy36y1r *"i986, Genk, BelgiÈíi

ic t r:r'*nf liturgi*,i'r*t*nsrlrnp;xrn a;rn

de Til lrurg lr]roul q:Í Lalholir
Theology. Hij probeert daarbrl e*n
evenr,,'ichr te roeken tuss€n theologie.

liturgic cn dq hederrrloagse k*rkelilke
prakriik,
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