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Mariakapel St. Augustinuskerk Mariakapel St. Catharinakathedraal
Oudegracht 69 Lange Nieuwstraat 36
Gesloten wegens renovatie Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG: 19 JUNI  Vooravond
19.00 uur - Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K.Smits. Organist: Carla Salet.

Cantores; Kareen Hol en Elvira Laudy

ZONDAG : 20 JUNI TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K. Smits, diaken A. van der

Steenstraeten, Koor; Schola Martini. Dirigent; Marti Severt; Organist: Wouter van Belle.
12.30 uur – Engelse mis celebrant: Celebrant; K. Smits.

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.
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw.
Opbrengst Collecte: maand mei € 801,68 (exclusief betaalzuil)
Misintentie: Om zegen over een pasgeboren kleindochter Nissa Esmeé en over haar leven.

Ter nagedachtenis aan Kardinaal Simonis.
Gedoopt: 13 juni Antoni Sebastian Pujdak
Overleden: Annick van der Does Willebois-Bogaert (85 jaar)

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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Eucharistieviering St. Augustinus gemeenschap.
Op zaterdag 3 juli 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. Vanaf heden hoeft u zich niet meer vooraf aan te melden voor onze viering. Wel is het
noodzakelijk uw gegevens bij binnenkomst te noteren. 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:  www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

Gezinsviering St. Augustinus gemeenschap.
Zondag 11 juli Gezinsviering
Tijdstip: 15.30 uur St. Aloysiuskerk
Na twee geslaagde gezinsvieringen met Kerst en Pasen sluiten we dit schooljaar ook met een gezinsviering (met
eucharistie) af. Pastoor Boogers gaat weer voor en organist Paul van der Woude zorgt voor de muzikale begeleiding.
De viering is op zondag 11 juli om half vier in de St. Aloysiuskerk en duurt ongeveer drie kwartier. Het thema van
deze gezinsviering is ‘op reis’. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd! Als de omstandigheden het
tegen die tijd toelaten dan luiden we na de viering de zomervakantie vast in. Dat doen we in de tuin naast de St.
Aloysiuskerk onder het genot van limonade en wat lekkers.
Graag vooraf aanmelden voor deze gezinsviering (wie van het gezin zijn aanwezig en het telefoonnummer). Lukt dat
niet, dan kan zondag 11 juli ook spontaan bij de kerk worden ingeschreven. Alleen vol is vol! We dragen allemaal
een mondmasker (graag zelf meenemen), ook kinderen ouder dan 12 jaar.
Aanmelden kan via: augustinus.jongeren@gmail.com

Onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.K. St. Josephkerk te Utrecht
De laatste viering in de Joseph kerk is op donderdag 1 juli om 10.30 uur.
Belangstellende kunnen zich aanmelden op secretariaat@katholiekutrecht.nl
In verband met de corona regels is men gebonden aan een maximum aantal parochianen.

Vaderdag.
Vaderdag is een dag om vaders in de bloemetjes te zetten voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor
zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken: fruitpap geven, pampers verversen, rollebollen over de mat,
tekeningen bewonderen, verhaaltjes vertellen voor het slapengaan, mee op avontuur gaan in het bos, supporteren bij
de voetbalclub, het eerste vriendje of vriendinnetje bewonderen en daarna je bijna volwassen kinderen vol liefde en
vertrouwen uitzwaaien,…Maar vaderdag is ook een dag voor de vaders die rouwen om hun verloren kind of die hun
kinderen niet meer zien. Vaderdag is er ook voor de vaders die er niet meer zijn te herdenken. Kortom Vaderdag is er
voor alle Vaders.
Wim Hijman

Tot Slot
Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn.

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
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