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18 sept t/m 24 sept  2021.

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 catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG : 18 september  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers,
Organist; K. Smits pr, Cantor; Violette Liebergen.
ZONDAG : 19 september VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers, diaken A. van der
Steenstraeten, koor; Schola Martini, Dirigent; Martie Severt, Organist; Wouter van Belle
12.30 uur  Engelse mis, celebrant: P. Kuipers
Collecte; Kosten liturgie en boekjes.
Misintentie;

Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (iedere maandag
Engelstalig).

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

Catechese op woensdagavonden St Catharina Kathedraal
De volgende bijeenkomsten zijn gepland in de bij-sacristie of in de Kapittelzaal.
Aanvang 19.45 tot 21.15
29 september bijbellezing Evangelie van komende zondag
13 oktober Wie is St Jozef voor ons? n.a.v. St. Jozefjaar;
27 oktober bijbellezing Evangelie van komende zondag;
3 november Wie is St. Jozef voor ons? n.a.v. St. Jozefjaar;
24 november bijbellezing Evangelie van komende zondag
o.l.v. plebaan  Hans Boogers
U bent van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden!
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39ste seizoen Kerken Kijken ten einde.
Het 39ste seizoen van Kerken Kijken is weer ten einde. In de afgelopen 42 dagen hebben 4.804 bezoekers
de Catharinakathedraal bezocht. Een mooi resultaat. Dank aan de gidsen van Kerken Kijken die dit
mogelijk hebben gemaakt.
Wim Hijman

Geslaagde Vrijwilligersdag 2021.
Op zondag 12 september hebben 26 vrijwilligers van de Catharinakathedraal deelgenomen aan de
vrijwilligersdag.
Met een bezoek aan de manege Zilfia’s Hoeve in Houten, een gezamenlijke lunch en een afsluitend drankje
was dit een geslaagde middag om elkaar in een andere  omgeving te ontmoeten. Of, zoals één van de
deelnemers zei “voor herhaling vatbaar”.
Ben van de Maat/Wim Hijman

Tot slot
'Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje jongen'.
Uitspraak van een Opa

Een woord van Sint Augustinus
Wij zijn getuigen van de gestadige groei van het rijk Gods op aarde, de glorie van de kerk, die de
glorie van Christus is. Maar denken we niet dat dit een on-onderbroken zegetocht van de kerk
betekent. Want Christus heeft voorspeld dat zijn leerlingen vervolgd worden, en dit is ook altijd
gebeurd. De groei van het rijk is geen mensenwerk, want de mens is slechts dienaar.


