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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 catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG : 25 september  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers
Organist; Carla Salet, Cantor; Fleur Verviers.
ZONDAG : 26 september ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers, diaken A. van der
Steenstraeten, koor; Kathedrale koor Utrecht, Dirigent; Hester Westra, organist; Wouter van Belle.
12.30 uur  Engelse mis celebrant: H. Boogers
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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Pro Deo bijeenkomst Aloysiuskerk
Op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 16.30 vindt in de Aloysiuskerk wederom een Pro Deo bijeenkomst plaats. De
opzet is telkens dat een aan de kerkvader Augustinus gelieerd thema wordt belicht, waaromheen passende muziek
ten gehore wordt gebracht. Dit keer is als spreker uitgenodigd Hans Alderliesten (1987), adviseur/onderzoeker
maatschappelijke vraagstukken bij kennisinstituut Movisie. Recent publiceerde Alderliesten het boek ‘Augustinus
voor mensen van nu’ (KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht).
Thema: 'Wij zijn de tijden'. Wat hebben we in 2021 aan Augustinus, een kerkvader uit lang vervlogen tijden? Volgens
Hans Alderliesten is het antwoord: veel. Augustinus leefde op een breukvlak van tijdperken. In het Romeinse Rijk was
voor de instorting sprake van decadentie, verval en verwarring. Er waren spanningen aan de grenzen en er dreigde
een voedseltekort door het veranderende klimaat. Populisten stonden op en beloofden gouden bergen. De overheid
bleek niet altijd betrouwbaar. De waarheid stond onder druk, fake news was er toen ook al. Is het anno 2021 in
Europa anders?
Een lezing waarin Augustinus’ actualiteit naar voren komt: hoe weet je waar je wel en geen aandacht aan moet
besteden? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Wanneer is iets ‘waar’? Hoe ziet een goede vriendschap eruit? Hoe ga
je goed met je tijd om?
Muziek: Caspar Becx & Arnoud Heerings.

Leesavonden rond ‘Fratelli Tutti’
We lezen elke donderdagavond een uur samen met diaken André van der Steenstraeten uit de laatste encycliek van
onze paus. In dat uur zal na een korte inleiding ieder kunnen reageren op wat hij of zij gelezen heeft.
Doel is delen van wat je geraakt heeft, om elkaar zo te bemoedigen. Na de eucharistieviering kunt u vanuit de kerk
meelopen naar de sacristie of kapittelzaal.
U kunt vanzelfsprekend ook meedoen zonder de viering vooraf te bezoeken.
Wekelijks op donderdag sacristie of kapittelzaal.
Aanvang: 30 september 2021  19.45 – 20.45 uur.
U bent van harte welkom, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden!

Koffie drinken weer van start.
Vanaf zondag 26 september is het weer mogelijk om na afloop van de viering gezamenlijk koffie te drinken in het
Bonifatiushuis aan de Nieuwegracht.

Tot slot
Uw redacteur is even met vakantie.

Een woord van Sint Augustinus
Hij, aan wie de Vader alles in handen heeft gegeven, Hij zegt niet: Leert van mij een wereld
scheppen of doden opwekken of wonderen verrichten. Maar Hij zegt: Leert van Mij, Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.


