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Mariakapel St. Catharinakathedraal
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Geopend op ma t/m za 10-15.30 u zo 10-14u
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ZATERDAG 1 MEI Vooravond
18.30 uur - Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. van Doorn. Organist: Carla Salet.
ZONDAG : 2 MEI VIJFDE ZONDAG VAN PASEN.
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. van Doorn, diaken A. van der
Steenstraeten, koor Cantemus Domino, Organist: Paul v.d. Woude.
12.45 uur – Engelse mis celebrant: Father John

Misintentie: Voor het onverwacht overlijden op 25 april van Carine Neijzen op 70 jarige leeftijd.
Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (iedere maandag
Engelstalig).
Biechten. Elke zondag om 13.30 en woensdag om 18.30 uur is er biechtgelegenheid in de Catharinakathedraal. Voor
de biecht kunt u terecht bij de priesters in de parochie of u kunt via het secretariaat een afspraak maken.

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.

Eucharistieviering St. Augustinus Gemeenschap zaterdag 1 mei
Op zaterdag 1 mei om 12.00 uur, vindt de maandelijkse Eucharistieviering voor de Augustinus Geloofsgemeenschap
plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de
muzikale begeleiding. Bij de huidige corona maatregelen 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 30 april aanmelden door
te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters, 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: katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

We zitten met de handen in het haar. Maar ook dat kan helpen.
In heel wat oude verhalen spelen de haren van de hoofdpersoon een rol. Denk maar aan Rapunzel, die haar prins
omhoog liet klimmen langs haar vlecht. Want zo voelt het stilaan om er ondanks alles toch maar de moed in te
blijven houden. Hoe harder we trekken, hoe hoger we komen, maar we houden er wel een pijnlijke schedel en een
stijve nek aan over. En als we er te lang over nadenken, zien we misschien ook dat het helemaal niet kan. En dan
gaan we echt kopje onder. Steeds meer mensen zitten met de handen in het haar.
In de bijbel staat een prachtig verhaal over iemand die met zijn wilde haren in de problemen kwam: Absalom, de
zoon van koning David. Hij was de knapste man van het land. ‘Van voetzool tot kruin was er niets dat hem
ontsierde’, staat er in de tekst. Hij had een dikke bos haren. Elk jaar moest hij zijn haren knippen, anders werden ze
te zwaar. Zelfs ruzie en verraad krijgen de liefde van David voor Absalom niet klein.
Zelfs een pandemie en maandenlange afstandsliefde krijgen de band tussen ons en onze familieleden en vrienden niet
kapot. Daarvoor trekken we onszelf desnoods nog een poosje langer met onze eigen haren uit het moeras. Wat de
baron van Münchhausen kon, kunnen wij ook en beter. Dus als je nog eens iemand letterlijk en figuurlijk met de
handen in het haar ziet zitten, dan weet je wat hij of zij aan het doen is. En een duwtje in de goede richting helpt
altijd.
Kolet Jansen is auteur en oud-lerares.

1 mei: Dag van Jozef, de arbeider
In 1955 stelde paus Pius XII 1 mei, de internationale dag van de arbeid, in als dag van ‘de heilige Jozef de arbeider’.
De kerk heeft een lange traditie in het denken over arbeid. Daar wordt op 1 mei apart bij stilstaan. Dit jaar is
bovendien ‘Jozefjaar’, dus extra reden om hierbij stil te staan. Kijk voor meer informatie en inspiratie op
rkdu.nl/1-mei-dag-van-jozef-de-arbeider . Of mail diaken Jouke Schat op diaken@rkdu.nl

Via muziekapp Neumz zijn duizenden uren gregoriaanse muziek gratis te beluisteren.
Volgens National Catholic Register (NCR), de oudste katholieke krant van de VS, heeft de gregoriaanse muziek een
goede bondgenoot gevonden in moderne, digitale toepassingen. Er floreren verschillende initiatieven op internet die
helpen om de wereld van de eeuwenoude kunst van het gregoriaans te herontdekken. Na het succes van het
YouTubekanaal OPChant, is nu ook het grootste opnameproject gestart voor het gregoriaans dat ooit is ondernomen.
Neumz dat eerst als een webplatform werd gelanceerd en vervolgens als een smartphone-app, wil in streaming het
volledige gregoriaanse repertoire, dat de driejarige liturgie van de Novus Ordo beslaat, aanbieden.Voor het
ambitieuze project, dat in 2022 zal voltooid zijn, ging het Amerikaanse platenlabel een samenwerking aan met een
gemeenschap van 45 benedictinessen van de abdij van Notre-Dame de Jouques, in de Franse Provence. De naam van
het platform Neumz is ontleend aan naar de middeleeuwse muzieknotatie neume, die tegenwoordig exclusief wordt
gebruikt voor het gregoriaans.Het platenlabel hing onopvallend acht microfoons, op cruciale plaatsen in de abdijkerk.
Op die manier worden de muziekstukken, die in totaal meer dan 7.000 uur zullen beslaan, doorlopend geüpload naar
de database van de app. Daarna worden zij voor de toepassing verrijkt met partituren van vierkante noten, de
originele Latijnse tekst en de vertaling in de taal van de gebruiker. De app NEUMZ is gratis te downloaden voor
smartphone.

Tot Slot
Kinderen.
Ik zie kinderen aan de overkant
Velen komen uit een ander land
Uit Marokko en Turkije
En ook uit Somalië en Algerije
Ze ballen, springen en zingen
Ze doen allemaal leuke dingen
Samen spelen als broer en zus
Het kan dus!!!

Gedicht van een parochiaan
Aanmelden of Afmelden digitale Binnenstad Bericht via wimhijman@ziggo.nl

