Binnenstad Bericht
Katholiek Utrecht
(nr. 47)

21 nov. t/m 28 nov.
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 22 NOVEMBER:
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Vierendertigste en laatste zondag van het liturgisch jaar (psalterium week II)
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: pastor K. Smits
12.45 uur – Engelse mis, celebrant: pastor K. Smits

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 van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen.
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.
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. Catharinakathedraal.
Eucharistieviering St. Augustinusgemeenschap zaterdag 5 december
Op zaterdag 5 december, 12.00 uur, vindt weer de maandelijkse Eucharistieviering voor de
Augustinusgeloofsgemeenschap plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul
van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met een cantor. Bij de huidige
coronamaatregelen mogen maximaal 30 kerkgangers de mis bijwonen. Daarom is het verplicht dat u zich
vooraf aanmeldt. Als u komt terwijl u zich niet heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis toch niet kunt
bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich tot 4 december aanmelden door te mailen
naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel. 0682000077. Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen via YouTube, zie
hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.
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
Heiligen/feesten:
22 november: Christus, Koning van het Heelal
24 november: HH. Andreas Dũng Ląc, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

#RedWednesday 2020
St. Catharinakathedraal op 25 november rood aangelicht
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 25 november rood, samen met honderden kerken en andere
gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie
#RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van
christenen in het bijzonder.
Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, om te biddden voor
mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers.
Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood (kerkinnood.nl/redwednesday2020) ook de Nederlanders bewust
maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor
gelovigen en tussen geloofsgroepen.
Sant’Egidio avondgebed, 20 november – 20.00 uur, St. Catharinakathedraal
Aankomende vrijdag is er weer een avondgebed, in de St. Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. Juist in deze tijd is het belangrijk om als gemeenschap elkaar te
ontmoeten, een open oog te houden van wie in nood is en het gebed voor de stad en voor de wereld voort te
zetten. Uiteraard nemen we de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht, en vragen u 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.
Jongerencollecte 2020, weekend van 21 en 22 november, landelijk
In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte
plaats, vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De opbrengst van deze collecte wordt
namelijk gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen
aartsbisdom, zoals de WJD@Home, de Wereldjongerendagen, het jaarlijkse kinder -en tienerkamp, onder
anderen. U kunt ook uw donaties overmaken naar: Nationale Jongerencollecte IBAN NL 11 INGB 0002 7844
98, t.n.v. ‘Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland’ te Utrecht, o.v.v. 'Jongerencollecte 2020'. Meer
informatie over het werk van het jongerenpastoraat vindt u op onze site. (www.katholiekutrecht.nl)
Naoorlogse ervaringen Bonifatiuscollege voor eeuwboek
In 2022 verschijnt een eeuwboek ter viering van 100 jaar Bonifatiuscollege. Voor dat boek zijn we op zoek
naar mensen die aan het eind of net na de Tweede Wereldoorlog op het Boni zaten. Hoe stond het gebouw
erbij, hoe startte de school weer op? Waren er activiteiten en zo ja, welke? Mocht u er zelf hebben gezeten of
mensen kennen voor wie dat geldt, stuur dan een berichtje naar Ward de Moor via ewdemoor@gmail.com
Kalender 2021 nu verkrijgbaar
U kunt vanaf nu de maandkalender van Kerk in Nood voor het jaar 2021 bestellen. Bij elke maand vindt u een
mooie foto uit de wereldkerk. De kalender bevat informatie over de belangrijkste katholieke feest- en
heiligendagen. Ook een mooi cadeau. De kalender is verkrijgbaar via de website van Kerk in Nood
Boek over Sint Catharinakathedraal
Op 25 november verschijnt een prachtig nieuw boek over de Sint Catharinakathedraal, bij Uitgeverij Matrijs.
Het tegenwoordige Museum Catharijneconvent heeft een intrigerende geschiedenis. Waar ooit een kapel stond
die onderdak bood aan armen en daklozen, werd in de vijftiende eeuw een kloosterkerk gebouwd. Een project
waar de karmelieten aan begonnen, maar waarvan Karel V besloot dat de johannieters het zouden voltooien.
Sindsdien heeft de Catharinakerk vele functies gehad. Voor het eerst zijn alle studies die de afgelopen honderd
jaar over de Catharinakerk zijn verschenen op een kritische, overzichtelijke manier bijeen gebracht. Dit
geschiedkundig en bouwhistorisch overzicht doet eindelijk recht aan alle nieuwe kennis die de afgelopen eeuw
over de Catharinakerk is vergaard en vertelt haar volledige verhaal, van kloosterkerk tot metropolitane
kathedraal. Meer informatie over het boek De Utrechtse Catharinakerk vindt u op de website van Uitgeverij
Matrijs. Als u dit boek vóór 25 november bestelt, wordt uw bestelling als voorintekening beschouwd en krijgt
u het direct na verschijning thuisgestuurd.
Een woord van Sint Augustinus
Bemin de vrede, heb vrede, neem zoveel mogelijk mensen in je vrede op, als je kunt. Je vrede
zal des te groter zijn naarmate zij met meer mensen wordt gedeeld. Een gewoon huis biedt geen
plaats aan te veel medebewoners, maar het huis van de vrede groeit naarmate het aantal
bewoners groeit. Preek 357,1

