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 info en aanleveren kopij via:  wimhijman@ziggo.nl

misintenties via centraal secretariaat : secretariaat@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Augustinuskerk
Oudegracht 69
Geopend op wo. en vr. 09-16u en za. 11-14u

Mariakapel St. Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-15.30 u zo 10-14u

Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZONDAG 28 FEBRUARI - TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD:
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: Oscar Swijnenberg, Koor KKU Heren,
Organist Wouter van Belle, Dirigent Hester Westra.
12.45 uur – Engelse mis celebrant: Father John

Misintenties: Voor de overledenen als gevolg van de Covid 19 Pandemie.

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering begint om 12.45 uur. U kunt de eucharistieviering om
10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht
en de Engelse Mis om 12.45 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht
Om een viering bij te wonen moet u van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen
Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering aanwezig zijn, 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.
Wilt u de aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen.
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.
Denkt u aan de avondklok vanaf 21.00 uur!
Heiligen/feesten:
-

Eucharistieviering St. Augustinusgemeenschap zaterdag 6 maart
Op zaterdag 6 maart 12.00 uur, vindt 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 viering toch niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich
tot 5 maart aanmelden door te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk
Kanters (Augustinusberaad), tel. 06-82000077. Wilt u bij de viering uw mondkapje opzetten? De viering 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

Vastenbrief kardinaal Eijk: ‘Werp het anker van de ziel uit’
Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari
(Aswoensdag) begon. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van
Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een
periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.” Door de corona
maatregelen leven we momenteel in een tijd waarin we ons al heel veel zaken moeten onthouden, hoe vinden we in
die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept? Kardinaal Eijk
aldus: “Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd innerlijk ‘voor anker gaat’, niet alleen kiest
voor een periode van verstilling maar met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is immers het christelijke
symbool van de hoop en onze hoop is gevestigd op de Heer.” Lees de gehele Vastenboodschap van kardinaal Eijk op
www.katholiekutrecht.nl.

Nieuws uit de St. Catharinakathedraal.

Op de website www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina vindt u het Liturgisch overzicht van de
eucharistievieringen t/m juli 2021. Ook vindt u daar informatie over o.a. het Catharinaberaad, de Welkomstgroep en
het Kathedrale Koor.
De vastenaktie 2021 is inmiddels ten einde. Heeft u nog geen bijdrage gedaan?. U vindt informatie achter in de kerk.
De overgebleven palmtakken kunt u inleveren in de mand, deze staat in de hal.

Tot slot.
Maria,
Moeder van Christus en van alle mensen
Weet U wat ik, uw kind, zou wensen
Dat al uw kinderen zich onder uw blauwe mantel zouden scharen
Zodat U ze beter zou kunnen beschermen en bewaren
Dan zou U ook eindelijk uw verdriet kunnen stillen
Wat zou ik dat graag willen
Gebed van een parochiaan.

Een woord van Sint Augustinus
Deze preek is voor het volk van Hippo gehouden naar aanleiding van twee gebeurtenissen: een
priester uit Hippo bezat nog geld dat hij voor zijn kinderen beheerde. Toen hij ernstig ziek werd,
maakte hij een testament ten gunste van de kerk van Hippo. Augustinus wil dat geld niet. Bij een
andere gelegenheid heeft Augustinus een erfenis geweigerd, omdat de schenking niet -uit liefde
voor de Kerk geschiedde, maar uit haat tegen de wettelijke erfgenamen. Omdat de mensen iets
van deze feiten afwisten en erover praatten, legt Augustinus uit wat zijn ideaal van
gemeenschapsleven is

Aanmelden of Afmelden digitale Binnenstad Bericht via wimhijman@ziggo.nl

