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info en aanleveren kopij via: wimhijman@ziggo.nl
misintenties via centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Mariakapel St. Augustinuskerk

Mariakapel St. Catharinakathedraal

Oudegracht 69
Geopend op wo. en vr. 09-16.00u en za. 11-14.00u
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-15.30 u zo 10-14u
Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

DONDERDAG : 13 MEI HEMELVAART VAN DE HEER.
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. Boogers, diaken A. van der
Steenstraeten, koor Cantemus Domino, Organist: Paul van de Woude.
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 om 10.30 uur. U kunt de eucharistieviering om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream:
www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht
Om de viering bij te wonen moet u (ook voor Hemelvaart!) van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via
katholiekutrecht.nl/vieringen
Er mogen niet meer dan vijftig 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.

Ring, staf en mijters van kardinaal Simonis naar Museum Catharijneconvent
De kardinaalsring, bisschopsstaf, miskelk en twee bisschopsmijters van de vorig jaar overleden kardinaal Simonis
gaan naar Museum Cataharijneconvent. De staf en de ring worden permanent tentoongesteld. De nalatenschap van
kardinaal Simonis past in een traditie van zijn voorgangers: ook hun ‘ambtelijke tekens’ worden bewaard in Museum
Catharijneconvent. De staf en de kardinaalsring zullen permanent te zien zijn in de ‘Schatkamer’ van het museum.
Simonis gebruikte de ring, staf, kelk en mijters in de periode dat hij aartsbisschop van Utrecht was (1983 tot 2008) .

