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18 okt. t/m 25 okt.
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
Oudegracht 69
Geopend op wo. en vr. 09-16u en za. 11-14u
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma. t/m za. 10-17u
en zo. 10-14u
Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZONDAG 18 OKTOBER:
NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR (psalterium week I)
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: Pastor Koos Smits
12.45 uur – Engelse mis, celebrant: Pastor Koos Smits

Misintenties:
Adrianus, Kardinaal Simonis,
Fernando Peró Silva, priester van de Prelatuur van het Opus Dei

Eucharistieviering 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.
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de
overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Eucharistieviering St. Augustinusgemeenschap (zaterdag 7 november)
Elke EERSTE ZATERDAG van de maand in de Aloysiuskerk om 12.00 uur
De eerstvolgende eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 7 november a.s.
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
U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de internetpagina van
Katholiek Utrecht. Klik op: https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

Minder gelovigen bij vieringen
In de afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen. De bisschoppen
delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s
van Covid-19 voor de volksgezondheid en hebben de volgende aanvullingen op het bestaande
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedaan:
- Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen
van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt
afgedaan.
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door
kinderen.
- Samenzang is niet toegestaan.
De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren
van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist. Lees de volledige tekst op
onze website: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/10/10/minder-gelovigen-bij-vieringen/
Viering vormsel (opnieuw) uitgesteld
De viering van het vormsel van de Utrechtse jongeren was vastgesteld op zaterdagavond 31 oktober.
Onder de huidige omstandigheden kan deze viering niet doorgaan. Het gebeuren was al eerder een
keer uitgesteld en was aanvankelijk voorzien op Pinksterzaterdag. Zodra het verantwoord mogelijk is
zal een nieuwe datum voor het vormsel worden vastgesteld.
Sant’ Egidio avondgebed naar vrijdag 20.00 uur in Catharinakathedraal
Donderdag 15 oktober zou ons volgend avondgebed plaatsvinden. Onder de huidige omstandigheden
is gekozen om het avondgebed voorlopig niet voort te zetten bij de zusters Augustinessen. De
toename van het coronavirus in onze stad en in ons land noodzaakt ons om extra voorzichtig te zijn.
Wij zijn welkom om het avondgebed van Sant' Egidio Utrecht voor de komende periode te houden in
de St Catharinakathedraal, op vrijdagavond om 20.00 uur, waarbij we steeds rekening zullen houden
met de omstandigheden van dat moment. Het avondgebed heeft plaats op elke eerste en derde
vrijdag van de maand, de eerstkomende keer zal zijn op vrijdag 16 oktober a.s. Het adres is: Lange
Nieuwstraat 36 te Utrecht. U bent van harte welkom; wanneer u van plan bent om te komen, willen
we u vragen om u tevoren aan te melden: utrecht@santegidio.nl Uiteraard vragen we om niet te
komen bij verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid of contact met iemand die besmet is met het
coronavirus. We dragen een mondkapje tijdens het avondgebed.
Missio Wereldmissiemaand 2020: Stemmen van hoop in West-Afrika
Op 18 oktober is het ‘Missiezondag.’ Missio richt de aandacht op West-Afrika. Te midden van
problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter stemmen van hoop.
Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten
voor vrede. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Steun het werk van Missio
door te geven in de kerkcollecte van zondag 18 oktober of door uw bijdrage te storten op NL65
INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. www.missio.nl
Een woord van Sint Augustinus

Wie zal mij geven dat ik in U mijn rust mag vinden? Wie zal mij geven dat U in mijn
hart komt en het dronken maakt, zodat ik mijn kwaad vergeet en mijn ene goed, U,
omhels? Heer mijn God, zeg mij wat U voor mij bent. Zeg tot mijn ziel: Ik ben je heil …
Eng is het huis van mijn ziel. Laat het door U verruimd worden, zodat U er kunt wonen.
Belijdenissen I, 5, 5-6

