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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 Lange Nieuwstraat 36
Gesloten wegens renovatie Geopend op ma t/m za 10-15.30 u z
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG: 12 JUNI  Vooravond
19.00 uur - Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. van Doorn. Organist: Carla Salet.

Cantor; Isabelle van Hout.

ZONDAG : 13 JUNI ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: M. Schrama, diaken A. van der

Steenstraeten, Koor; KKU Tutti. Dirigent; Hester Westra Organist: Wouter van Belle.
12.30 uur – Engelse mis celebrant: Celebrant; K. Smits.

Misintenties: Bidden wij voor mevrouw Everdina Baljet en pater Winand Kotte.

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
Met ingang van 5 juni mogen er 75 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.
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Compostela verwacht hervatting bedevaarten in de herfst.
Verantwoordelijken van het pelgrimsbureau in Santiago de Compostela gaan ervan uit dat de bedevaarten naar het
populaire Spaanse bedevaartsoord in de herfst volop zullen hervatten. Momenteel is het nogal tijd erg rustig op de
verschillende camino's richting Compostela. In vergelijking met de andere jaren is de toeloop erg gering, terwijl de
lente wegens de gematigde temperaturen nochtans het ideale moment is voor de tocht.
Tot 9 mei bleven de provinciegrenzen gesloten voor binnenlands verkeer en dus ook voor pelgrims. Maar sinds de
heropening komen de bedevaarten langzaam opnieuw op gang. Tussen eind mei en begin juni arriveerden er elke dag
tussen de 147 en 423 pelgrims in Santiago de Compostela; dat is zeven keer minder dan vóór de coronacrisis. De
meeste refugio's en herbergen heropenen midden juni. Bedevaarders contacteren hen nu ook opnieuw om hun
overnachting op tijd te reserveren.
Toch zal het volgens de verantwoordelijken zonder enige twijfel nog een tijd duren voordat de bedevaarten volop
hervatten en de Sint-Jacobusweg zijn populariteit terug krijgt. Daarom is het voor Santiago de Compostela een hart
onder riem dat het huidige Heilige Jacobusjaar door paus Franciscus uitzonderlijk is verlengd tot eind 2022.
Bron: Domradio

Tot Slot
Aan de rand van de afgrond, groeien de mooiste bloemen.
Wie risico's durft te nemen kan bijzondere resultaten behalen.

Een woord van Sint Augustinus
Om God te kunnen zien, moeten wij ons hart zuiveren met het geloof, genezen met de
liefde en sterk maken met de vrede.
Preek 23,18


