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ZONDAG 27 september: 

ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (psalterium week II) 

10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant:  pastor Koos Smits 

12.45 uur – Engelse mis, celebrant: pastor Koos Smits 

 

Misintentie:  
Adrianus, Kardinaal Simonis  

Fernando Peró Silva, priester van de Prelatuur van het Opus Dei  
 

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal 

De viering begint (zondag) 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 de Engelse Mis om 12.45 uur via: https://www.facebook.com/englishmassutrecht/ 

Om een viering bij te wonen moet u (nog) van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via 

katholiekutrecht.nl/vieringen. 

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.  

 

 
Eucharistieviering St. Augustinusgemeenschap op zaterdag  3 oktober (elke 1e zaterdag van de maand 

in de Aloysiuskerk ) 

Door de huidige situatie is het al sinds midden maart voor de St. Augustinus gemeenschap niet mogelijk om 

samen Eucharistie te vieren in de Kapel van de Zusters Augustinessen. Vanzelfsprekend zijn de zusters heel 
voorzichtig.  

Vanaf juli zijn er live stream vieringen samen met pater Schrama en organist Paul van der Woude 

georganiseerd vanuit de Vredeskapel van de St. Catharinakerk. Dit maakte het toch mogelijk om onze 

gemeenschap te kunnen bereiken.  
Samen met pastoor Boogers en pater Schrama heeft het Augustinusberaad gekeken naar andere 

mogelijkheden. Het Augustinusfeest op zaterdag 5 september in de St. Aloysiuskerk was hiervoor een goede 

en geslaagde test.  
Vanaf heden zal er daarom elke eerste zaterdag van de maand een viering zijn voor en door de St. 

Augustinus gemeenschap.  Natuurlijk is iedereen van harte welkom!  

De viering begint om 12.00 uur, elke 1e zaterdag van de maand (3 oktober, 7 november, 5 december, etc). 

I.v.m. de Corona maatregelen vragen wij u van te voren te reserveren: 

https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ of mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl  
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Heiligen/feesten 

29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

30 september: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

1 oktober      : H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares 

2 oktober      : HH. Engelbewaarders 

 

 

Nieuwe start cursussen ‘Verhef je hart’ – Jaar van de eucharistie 

Zoals vele activiteiten zijn de cursussen rond het boekje ‘Verhef je hart’ over de eucharistie in maart 

abrupt gestopt. Deze series bijeenkomsten zullen nu weer gestart worden. ‘Verhef je hart’ is een 

bundeling van preken van paus Franciscus gewijd aan de eucharistie. Deze zijn vertaald en van 

commentaar voorzien door Sam Goyvaerts. In Utrecht waren drie cursussen gestart die nu, na de 

Covid-onderbreking, weer vervolgd gaan worden. In de bijeenkomsten wordt rekening gehouden met 

de regel anderhalve meter afstand te houden tot elkaar.  

• Pastoor Hans Boogers leidt een cursus op woensdagavonden 30 september, 14, 28 

oktober en 11 november steeds van 20.00 tot 21.30 uur.  Plaats: het priesterkoor van de 

Catharinakerk.  

• Pastoraal werker Gérard Martens vervolgt de cursus op maandagmiddag 14.30–16.00 uur 

in het pastoraal centrum Aloysius op 28 september en 12 en 26 oktober.Priester  

• Koos Smits hervat met de huiskring voor alle belangstellenden de cursus. Tijd: 

maandagavond 5 en 26 oktober, en 23 november om 19.30 uur. Plaats: de Rafaëlkerk. 

• Aanmelding van nieuwe deelnemers/sters: secretariaat@katholiekutrecht.nl 

Zondag 27 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020 

Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die ook beschikbaar is in 

Nederlandse vertaling. De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van 

vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor 

koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en 

zorgen die met vluchten gepaard gaan. Ook legt de paus een link naar de huidige COVID-19 

pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog 

heeft vergroot. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met 

migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat 

de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt 

(Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020),” zegt de paus. De complete boodschap van de paus voor de 

Werelddag van de Migrant en de Vluchteling is te lezen op www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-

franciscus-voor-de-wereldag-van-de-migrant-en-de-vluchteling 

 

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. 

 

Een woord van Sint Augustinus 

Onderwerp je vol eerbied aan Christus en stippel - om de waarheid te achterhalen en te 

verwerven - voor jezelf geen andere weg uit dan die welke door Hem is gebaand. Hij is 

God en kent de zwakheid van onze schreden. De weg die Hij heeft gebaand is de weg 

van de nederigheid. Hij is mens geworden.                                              Preek 356,1. 
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