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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 10-17.00 uur
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG : 31 Juli  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. Boogers.

ZONDAG : 1 Augustus ACHTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. Boogers, diaken A. van der

Steenstraeten. Koor;
12.30 uur  Engelse mis celebrant: Celebrant; H. Boogers

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.
Gedoopt; op 18 juli 2021 Raph (Raphael), Gerardus, Franciscus de Vries.

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

Catharijne Classique op zondag 1 augustus 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 1 augustus.Albéniz Trio. Javies Rameix, piano Luis Maria Suarez, viool Paula Brizuela, cello. Delen uit het
Pianotrio van Felix Mendelssohn en uit het Pianotrio van zijn zus Fanny Mendelssohn.
Toegang gratis. Reserveren verplicht via catharijneconvent.nl/activiteiten

Vrijwilligersdag Catharinakathedraal.
Op zondag 12 september is er voor alle Vrijwilligers (met een Hoofdletter) van de Catharinakathedraal een
ontmoetingsdag om elkaar op een andere manier te ontmoeten. De uitnodiging is inmiddels verstuurd. Bent u
vrijwilliger en geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
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Nieuws uit de Catharinakathedraal
Op de gevel van de kerk is een AED geplaatst. Een AED (Automatische
Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een
elektrische schok. Deze AED is gerealiseerd door de buurtbewoners,
Museum Catharijneconvent en de Catharinakathedraal.

Tot Slot
Je bent rijk als je tevreden en gelukkig bent met wat je hebt.
Chinese spreuk

Een woord van Sint Augustinus
Wie de bergrede van onze Heer Jesus Christus rustig en met vrome aandacht beschouwt, zal
daarin gemakkelijk de normen van een volmaakt christelijk leven ontdekken ... Hoe goed passen
telkens de delen van iedere zaligspreking bij elkaar. Er komt in geen enkele een beloning voor
die niet met het voorschrift overeenstemt.


