BINNENSTAD BERICHT
Katholiek Utrecht
(nr. 30)

24 juli t/m 30 juli 2021.

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 : 24 JULI Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. van Doorn.
ZONDAG : 25 JULI ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: M. Schrama, diaken A. van der
Steenstraeten. Cantor Ardaan Dercksen, orgel Gerard Beemster.
12.30 uur Engelse mis celebrant: Celebrant; Father John
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.

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
Collecte. Pastoraal werk in de binnenstad.

Met ingang van 5 juni mogen er 96 gelovigen bij een viering aanwezig zijn, exclusief bedienaren.
Wilt u de aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen.
Communieuitreiking geschiedt niet meer vanachter het spatscherm maar rechtstreeks via de priester.
De priester en/of diaken draagt een gezichtsmasker.

Catharijne Classique op zondag 25 juli om 15.00 en 16.00 uur
In het kader van de zomerserie Catharijne Classique vinden er komende zondagen concerten 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 25 juli Vrouwelijke componisten uit de 12e, 18e, 19e en 20e eeuw. Uitvoerenden; Duo De Thuiskomst,
Quirine van Hoek viool en Ellen Zijm accordeon.
Toegang gratis. Reserveren verplicht via catharijneconvent.nl/activiteiten

Uit agenda Catharinaberaad.
Zondag 12 september vrijwilligersdag!. Nadere informatie volgt.

Tot Slot
Als je overmorgen oud bent
Wie zal er dan bij je blijven
Om je pijntjes weg te wrijven
En je zorgjes weg te doen
En niet al te erg te kijven
Als je weer praat over toen
Uit: Als je overmorgen oud bent, van Jules de Corte

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.

