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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
Gesloten wegens renovatie
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur
Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG : 17 JULI Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K. Smits.
ZONDAG : 18 JULI ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K. Smits diaken A. van der
Steenstraeten. Cantor: Gerard Beemster, Violiste Nynke Lambooij, Organist: Paul v.d. Woude.
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.

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering begint om 12.30 uur. U kunt de eucharistieviering om
10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht
en de Engelse Mis om 12.30 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 96 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.

Communieuitreiking geschied niet meer vanachter het spatscherm maar rechtstreeks via de priester.
De priester en/of diaken draagt een gezichtsmasker.

Catharijne Classique op zondag 18 juli om 15.00 en 16.00 uur
In het kader van de zomerserie Catharijne Classique vinden er komende zondagen concertjes plaats in de
Sint-Catharinakathedraal georganiseerd door Museum Catharijneconvent. De concerten sluiten qua thematiek
aan bij de lopende tentoonstelling in het museum over Maria Magdalena.
Zondag 18 juli Muziek van Barbara Strozzi, Elisabeth von Hessen, Margaretha Christina de Jong, Sigfrid Karg en
Jeanne Demessieux. Uitvoerenden; Duo Pageluza met Paulien vd Werff zang, Gert de Vries Gitaar en Atjan Veen
orgel. Organist; Wouter van Belle.
Toegang gratis. Reserveren verplicht via catharijneconvent.nl/activiteiten

Nieuwe geluidsinstallatie in de Catharinakathedraal.
In de Catharinakathedraal is een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. U kunt nu NOG beter de viering volgen.

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht verspreid
De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid.
De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van
vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de
coronaviruspandemie en de in dat verband getroffen noodzakelijke maatregelen een grote weerslag hebben gehad op
het parochieleven in de breedste zin van het woord.” Net als voorgaande edities is de tekst thematisch ingedeeld in
hoofdstukken (met onder meer ‘personeel en pastorale organisatie’, ‘caritas en diaconie’, ‘liturgie en kerkelijk jaar’,
‘oecumene’, ‘Jeugd en jongeren, catechese’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariëninstituut’. Het slothoofdstuk bevat een korte
chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Want ondanks corona waren die er zeker, al
moesten ze soms in aangepaste vorm plaatsvinden zoals de priesterwijding van Gauthier de Bekker en de uitvaart
van kardinaal Simonis. Het Jaarverslag 2020 is te vinden op www.aartsbisdom.nl.

Tot Slot
Als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke, want op de gemakkelijke is het meestal dringen
Kardinaal Simonis

Een woord van Sint Augustinus
Tijdens ons hele leven moeten wij er ons op toeleggen het oog van het hart te genezen om daarmee
God te zien. Daartoe worden de heilige geheimen gevierd; daartoe wordt het woord Gods
verkondigd; daartoe zijn er de aansporingen van de Kerk, ja, heel de uitleg van de Schrift heeft tot
doel ons innerlijk oog te zuiveren van alles wat ons het zicht op God beneemt.

