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ZONDAG 13 september:
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (psalterium week IV)
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: pater M. Schrama osa
12.45 uur – Engelse mis, celebrant: Br. John
17.00 uur – Willibrordvesper, celebrant: kardinaal J. Eijk

Misintentie:
zo. 13 september 10.30 uur St. Catharinakathedraal: voor ouders Boshouwers-Dortu en Jeanne Dortu

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal
Om een viering bij te wonen moet u (nog) van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via
katholiekutrecht.nl/vieringen. De vieringen beginnen om 10.30 uur. De Engelse mis begint om 12.45
uur. U kunt de eucharistieviering om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream:
https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/
en om 12.45 uur de Engelse Mis via: https://www.facebook.com/englishmassutrecht/
Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (iedere
maandag Engelstalig).
Iedere zaterdag is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Cathatinakathedraal.
(Livestream) vieringen zaterdag 12.00 uur vanuit de Vredeskapel

Elke zaterdagmiddag om 12.00 uur wordt een Eucharistieviering uitgezonden vanuit de Vredeskapel
in de St. Catharinakathedraal. Dit is een alternatief voor de viering van de St.
Augustinusgemeenschap, die elke zaterdagmiddag om 12.00 uur in de Kapel van de zusters
Augustinessen plaats had. Pater Martijn Schrama osa zal voorgaan in deze viering. I.v.m. de corona
maatregelen is het helaas niet mogelijk deze viering persoonlijk bij te wonen, deze viering is alleen
te volgen via internet.
Op de facebook pagina van de St. Augustinuskerk kunt u de viering live volgen om 12.00 uur of kunt
u deze terugkijken via: https://facebook.com/SintAugustinuskerkUtrecht/

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Vredeskapel van de St.
Catharinakathedraal zullen deze livestream-eucharistievieringen in de maand
september (za. 12, 19 en 26 sept.) NIET plaatsvinden!
(via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de voortzetting van de vieringen).

Heiligen/Feesten
14 september: Kruisverheffing
15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten
16 september: HH. Cornelius, pas, en Cyprianus, bisschop, martelaren
Willibrordvesper op zondag 13 september 2020
In dit jaar waarin Corona een belangrijk stempel drukt op onze manier van samenleven en samen vieren, is
ook de gebruikelijke Willibrordprocessie, op de 2e zondag van september, anders qua vormgeving.
Geen processie op straat, onder andere omdat de schrijn van Willibrord niet op anderhalve meter van elkaar
kan worden gedragen. Die blijft dit jaar present onder het altaar in onze St. Catharinakathedraal.
Wat wij wel kunnen vieren is de vespers om 17.00 uur in de St. Catharina.
Daarin zal kardinaal Eijk ons voorgaan, met een homilie die hij zal houden ter bemoediging.
U en jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze Willibrordvesper deel te nemen.
Graag opgave via de gebruikelijke kanalen, wat u kunt lezen op onze website en in de nieuwsbrief.
In ieder geval bij aankomst in onze kathedraal graag op tijd u melden bij de ingang en uw handen
desinfecteren. Graag tot 13 september! Gelukkig in de naam van God, plebaan Hans Boogers
Onlangs is uitgekomen:
Aurelius Augustinus, Over de Psalmen (psalm 110-117), vertaald en ingeleid door Joost van Neer, Martijn
Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar. Eindhoven, Damon, 2020, 132pp, 24,90 euro; ISBN 978 94 6340 280 4.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij uitgeverij Damon, www.damon.nl.
In de uitweidingen over deze groep psalmen richt Augustinus zich in de week na Pasen tot de neofieten die
tijdens de Paaswake waren gedoopt. Hij zet hun onderricht in het geloof voort. Al denkend en formulerend
zoekt Augustinus in deze uitweidingen naar diepere inzichten. Het zijn voorbeelden van spiritueel denken en
beleven. Daarin toont Augustinus zich voor hen en ook voor ons een spiritueel leidsman.
Orgelconcerten Paul van der Woude - Open Monumentendag 12 september
Op deze dag is ook de St. Josephkerk aan de Draaiweg 44 geopend van 13.00 uur – 17.00 uur.
Paul van der Woude, organist van de St. Augustinuskerk, verzorgt om 14.00 uur en 15.30 uur twee
orgelconcerten van een half uur. Op het programma staan werken van o.a. Bach, Krebs en Mendelssohn.
Na afloop van elk concert kunt u in gesprek gaan met de organist en de kerk verder bezichtigen.
In aangepaste vorm, i.v.m. corona, wordt door Chris de Greef rondleidingen verzorgd. Hierbij wordt uitleg
gegeven over de unieke glas-in-loodramen. Deze rondleidingen zijn tussen 14.30 uur en 15.15 uur.
P.S. Van u vragen wij om niet te komen als u verkouden bent of koorts hebt dan wel corona-contact had.
Zie ook: http://members.ziggo.nl/patwoude/aaactueel.htm
Orgelconcert Wouter van Belle zaterdag 12 september – 10.30 uur. Sint. Catharinakathedraal
Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. In de Sint-Catharinakathedraal speelt
kathedraalorganist Wouter van Belle een concert op de beide orgels. Op het programma romantische
orgelmuziek van Duruflé, César Franck en Gigout, maar ook de Missa Corona, een nieuwe compositie van
Wouter van Belle, gezongen door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp. Het concert begint om
10.30 en is vrij toegankelijk. Aanmelden is verplicht via:
https://www.openmonumentendagutrecht.nl/openstellingen/st-catharinakathedraal/
Collecteopbrengst
De collecteopbrengst van de Salvatorparochie bedroeg in week 35 € 310,20. De collecteopbrengst van de
Engelse viering bedroeg in deze week € 152,10.
Een woord van Sint Augustinus

Wie zijn broeder haat is een moordenaar. U hebt tegen hem het zwaard niet getrokken,
u hebt geen wond in zijn vlees geslagen, u hebt zijn lichaam niet met een stoot gekwetst.
Er leeft alleen maar een haatgedachte in uw hart en zo wordt u al voor een moordenaar
gehouden. In Gods ogen bent u schuldig. Die ander leeft, maar u hebt hem in feite
gedood. Voor zover het van u afhangt, hebt u de mens die u haat, gedood. Verander uw
gedrag, verbeter u.
Preek 58.

