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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 : 9 oktober  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. van Doorn
Organist; Carla Salet; Cantor Thomas Op de Coul.
ZONDAG : 10 oktober ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. van Doorn, diaken A. van der
Steenstraeten, Koor; Schola Martini Dirigent; Martie Severt; Organist Wouter van Belle.
12.30 uur  Engelse mis celebrant: K. Smits
Collecte; Kerkmuziek in onze parochie
Opbrengst collecte september; € 1445,16
Gedoopt; Brooke Travaille, Annie Julia Laurien van Rossum.

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
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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Bloemen hulde voor Maria
Ik maak u en jullie er graag op attent om in deze oktobermaand bloemen te schenken aan Maria!
In de Maria kapel van onze St. Catharina kathedraal is daar ruimte voor (zie de vaas waarin
je een bos bloemen kunt plaatsen) en zal Ben van der Maat e.e.a. in de bloemen versiering verwerken.
Een mooi gebaar van dank je wel of juist een vraag op haar voorspraak bij de Heer te plaatsen.
Avé Maria, plebaan Hans Boogers

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. Deze donderdag7 oktober lezen we hoofdstuk 1, de week
daarna 14 oktober hoofdstuk 2.
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,  19.45 – 20.45 uur.
U bent van harte welkom en u hoeft niet tevoren aan te melden. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Verhalen van licht in de Sint-Catharinakathedraal
17 oktober t/m 2 november 2021
Ieder jaar vormen prachtige lichtsculpturen het hart van de Sint Maarten Parade in Utrecht. Ook dit jaar hebben
kunstenaars samen met Utrechters uit alle wijken grote verlichte sculpturen gemaakt. Deze beelden zijn geïnspireerd
op de lampions waarmee de kinderen met Sint-Maarten langs de deuren gaan.
Deze prachtige sculpturen zullen voorafgaand aan de Ronde van Sint Maarten getoond worden op de tentoonstelling
Verhalen van het licht, in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Verhalen van het licht is een onderdeel van de
festiviteiten die worden georganiseerd rondom de feestdag van Sint-Maarten, de stadsheilige van Utrecht. U kunt de
lichtsculpturen van dichtbij bekijken, spreken met de makers en alvast uw favoriet uitkiezen!
De tentoonstelling Verhalen van licht is van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 18.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot
18.00 uur en zondag tussen 14.00 en 18.00 uur gratis te bezoeken in de Sint-Catharinakathedraal aan de Lange
Nieuwstraat 36 in Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.catharijneconvent.nl.

2e filmavond Catholicism
Op woensdag 13 oktober vindt op het het Ariënsinstituut de 2e filmavond over Catholicism plaats. In deze
indrukwekkende serie van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles, wordt het katholieke geloof uitgelegd aan
de hand van tien thema’s. Barron neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme
bijzondere betekenis. Deze keer staat de boodschap en de verkondiging van Jezus Christus centraal.
De avond begint om 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur) met het kijken van de film. Na een korte pauze is er
een onderlinge uitwisseling tot uiterlijk 21.45 uur. Voor de overige data en thema’s, zie www.ariënsinstituut.nl. Het is
wenselijk om u vooraf aan te melden.
drs. P. Kuipers

Rector Ariënsinstituut

Gezinsviering zaterdag 30 oktober 16.00 uur St. Aloysiuskerk
Gezinsviering met aansluitend een maaltijd. Graag van tevoren aanmelden in verband met de voorbereiding van de
pannenkoeken! Pastoor Boogers is de voorganger en organist Paul van der Woude zorgt weer voor de muzikale
ondersteuning. Het thema van de vorige viering was ‘op reis’. Wat zal het deze keer zijn? Wie weet wel iets met
Halloween! Aanmelden: jong@katholiekutrecht.nl

Tot slot
Uw redacteur is nog even met vakantie.
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