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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

ZONDAG : 16 januari
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers,  diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Kathedrale Koor Utrecht. Dirigent Hester Westra, Organist Wouter van Belle.
12.30 uur Engelse viering Celebrant Brother John
Collecte: actie Kerkbalans 2022

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
DINSDAG: 18 januari
09.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant P. Kuipers. Daarna aanbidding.
WOENSDAG 19 januari
09.00 uur  Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits.

CORONA MAATREGELEN IN DE CATHARINAKATHEDRAAL.
Er zijn geen avondvieringen meer om 19.00 uur. Na 17.00 uur mogen er geen bijeenkomsten meer plaats
vinden in de kerk. Gelet op het grote aantal besmettingen het dringend verzoek om zowel VOOR,
TIJDENS de communie en NA de viering een mondkapje te dragen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Voor de viering op zondag dient u te reserveren. Wilt u de aanwijzingen van de assistent opvolgen.
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ACTIE KERKBALANS 2022 CATHARINAKATHEDRAAL VAN START!
Op 15  januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen 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. Heeft u geen brief ontvangen
dan ligt er in de kerk informatie voor u klaar. 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!
U kunt uw bijdrage doen door de QR code te scannen

of via de link Kerkbalans Kathedraal

Informatie via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Pro Deo bijeenkomst op 15 januari in de Aloysiuskerk.
Op zaterdag 15 januari vindt in de kapel van de Aloysiuskerk een Pro Deo bijeenkomst plaats. Pro Deo is de naam
van een maandelijkse serie bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de Augustinuskerk en nu tijdelijk gehouden elke
derde zaterdag van de maand in de Aloysiuskerk. Dit keer gaat pater augustijn Martijn Schrama samen met u op zoek
naar de betekenis van het centrale thema duurzaamheid & gemeenschap’ in het licht van het gedachtengoed van
kerkvader Augustinus (het thema van de eerder afgelaste Martinusdag van 7 november jl.) O.l.v. een gespreksleider
kan elke deelnemer op elk niveau vragen stellen en opmerkingen maken. Kortom, het wordt een interactief uurtje.
Het wordt ook een muzikaal uurtje, want het duo Arnoud Heerings en Caspar Becx zal een gevarieerd en bij het
onderwerp passend muzikaal programma ten gehore brengen. Augustinus komt in veel van zijn werken bijzonder
actueel uit de hoek, dus ook vanmiddag concentreren we ons op de betekenis van zijn woorden voor mensen van
nu.De daar volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 19 februari. Het thema daarvan is op dit moment nog
niet bekend.  Aanvang 13.30   uur Verwachte eindtijd: 15.00 uur

TOT SLOT
Bevaar het schip van je leven als kapitein, maar bekwaam je ook in het dek schrobben.

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.
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