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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 : 27 november  Vooravond .
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits  Organist; Carla Salet;
Cantor; Violette Liebergen

ZONDAG : 28 november EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
10.30 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: M. Schrama, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Schola Martini Dirigent Martie Severt;  Organist Wouter van Belle.
Collecte; Pastoraal werk in de binnenstad.
Misintentie; Voor ouders Boshouwers-Dortu en Jeanne Dortu. Voor een zieke zus.
Overleden; De heer Johannes Adrianus Fredrich de Rijk (95jr). De uitvaart is op woensdag 1 december.
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

CORONA MAATREGELEN IN DE CATHARINAKATHEDRAAL.
Gelet op het grote aantal besmettingen het dringend verzoek om zowel VOOR als NA de
viering een mondkapje te dragen.
Sinds 24 november is de onderlinge 1,5 m afstand weer verplicht!
Wilt u de aanwijzingen van de assistent opvolgen.
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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 donderdag 2 december lezen we hoofdstuk 8. 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, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden!

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari doet de Catharinakathedraal weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we
u als parocieanen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan.
Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van
betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven
nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we u  ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de
toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!
Meer informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

TIP
Met de hashtag #VaticaninFocusverzamelt Vatican New de mooiste foto's van het Vaticaan op Instagram.
Geniet van de prachtige beelden.

TOT SLOT.
Wees een goed persoon, maar verspil  geen tijd aan om dit aan anderen te bewijzen.

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.
Preek 53


