
Binnenstads Bericht 
Katholiek Utrecht 

(wk. 08)  
22 t/m 28 februari 2020 

 
Secretariaat binnenstad  
Rozenstraat 1, Utrecht 

open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.: 030-2318545 

mail: salvator@katholiekutrecht.nl  
misintenties via het centraal secretariaat : secretariaat@katholiekutrecht.nl  

 
Mariakapel St. Augustinuskerk              St. Catharinakathedraal 
Oudegracht 69                    Lange Nieuwstraat 36 
Open wo en vr 9-16u en za 11-14u           Open za 10-17u, zo 10-14u 
             Mariakapel open di t/m za 10-17u 
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl            Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

 

“ROOSTER” 
Eucharistieviering:  
Maandag tot en met vrijdag om 12:30 uur in de Kapel van de Zusters Augustinessen (Waterstraat) en om 

19:00 uur in Vredeskapel Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat (dinsdagavond Engelstalig). Op maandag is 

er na de viering in de Vredeskapel aansluitend bidden om Roepingen (tot ca. 20.00 uur). 

 

Rozenkransgebed:  
elke zaterdag 11.15 uur in de (nood)Mariakapel van de Augustinuskerk 

elke woensdag 18.30 uur in de Vredeskapel Catharinakathedraal 

 

Biechtgelegenheid:  
zondag 13.30 uur en woensdag 18.30-18.50 uur in de Catharinakathedraal. 

  

Agenda Zondag 23 februari: 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
(psalterium week III) 

v.a. 26-02-20 psalterium week IV) 

 
Za 22 11:15 uur  Rozenkransgebed    Mariakapel Augustinuskerk 

 12:00 uur Eucharistieviering met cantor  Kapel Zusters Augustinessen Waterstraat 

 18:30 uur Eucharistieviering met cantor  Vredeskapel Catharinakathedraal 

 

Zo 23 10:30 uur Hoogmis (mmv koor Schola Martini)     Catharinakathedraal  

                                                                                                           (celebrant: pater M. Schrama o.s.a.) 

 12:30 uur Holy mass in English   Catharinakathedraal 

 13.30 uur  Biechtgelegenheid   Catharinakathedraal 

 

VEERTIGDAGENTIJD 
ASWOENSDAG 

Wo 26  12.00 uur Eucharistieviering   Kapel Zusters Augustinessen Waterstraat 

19.00 uur Eucharistieviering   Catharinakathedraal  
                                       (m.m.v. koor Convocate)                          (celebrant: plebaan Boogers) 

              

 

Misintenties: 

24 februari 2020 Johanna Alida Schrama-Schulz Kapel Zusters Augustinessen Waterstraat 

26 februari 2020  De heer H. Hodes   Kapel Zusters Augustinessen Waterstraat 
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Elke zondag is er na de Hoogmis  in de St. Catharinakathedraal koffie en thee  in het Bonifatiushuis 

(Nieuwegracht 61).  
 

Elke eerste zaterdag van de maand  is er direct ná de Eucharistieviering in de Kapel van de Zusters 

Augustinessen gelegenheid om elkaar bij een eenvoudige lunch in het parochiecentrum van de St. 

Augustinuskerk, aan de Rozenstraat 1, Utrecht te ontmoeten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 

zaterdag 7 maart a.s. 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

Aswoensdag 

De Eucharistieviering op Aswoensdag (26 februari a.s.) in de Kapel van de Zusters 

Augustinessen (hoek Oudegracht) begint om 12.00 uur (i.p.v. 12.30 uur). In de 

Catharinakathedraal begint de Eucharistieviering op Aswoensdag om 19.00 uur. 

Oude palmtakjes kunnen dit weekend in de St. Catharinakathedraal worden ingeleverd (manden 

staan achter in de kerk). 
 

Collecte 

In week 07 bedroeg de gezamenlijke collecte-opbrengst van de Salvatorparochie € 473,01. De collecte-

opbrengst van de Engelse viering bedroeg € 341,70. 

 
 

 

 
 
TIJD DOOR HET JAAR – VEERTIGDAGENTIJD 
Aswoensdag – Op aswoensdag (26 februari 2020) vindt het opleggen van de as plaats.  
“Met dit teken begint de weg van de bekering die uitloopt op de viering van het sacrament van 
boetvaardigheid in de dagen vóór Pasen.” Dit sobere symbool van de as dat de liturgie van aswoensdag 
kenmerkt, is een symbool van boetvaardigheid en behoort tot het oude ritueel van de sacramentele 
boetedoening. Het ontvangen van de as op deze dag heeft de betekenis dat men de eigen broosheid en 
sterfelijkheid erkent, die door Gods barmhartigheid verlost moet worden. (…) Het maakt de mens 
ontvankelijk voor de bekering en voor de vernieuwing van Pasen. 
(uit: Directorium liturgisch jaar A 2019/2020) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Bisschoppelijke Vastenactie  
26 februari t/m 12 april 
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag  

Een woord van Sint Augustinus 

Zoals niemand twee heren kan dienen, zo kan ook niemand zijn vreugde vinden in de 

wereld én in God … Moge de vreugde in de Heer de overhand krijgen en steeds blijven 

toenemen; de vreugde om de wereld daarentegen voortdurend minder worden, totdat ze 

niet meer is. Dit zeg ik niet, omdat ik geen vreugde zou ontmoeten zolang we in de wereld 

zijn. Maar reeds tijdens ons verblijf op aarde moeten we onze grootste reden tot vreugde 

vinden in de Heer.                                                                                                Preek 171 
                                                                                 

 


