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Mariakapel St. Augustinuskerk

Mariakapel St. Catharinakathedraal

Oudegracht 69
Gesloten wegens renovatie
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZONDAG : 23 januari DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR.
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Scola Martini. Dirigent Martie Severt, Organist Wouter van Belle.
12.30 uur Engelse viering Celebrant Brother John
Collecte: actie Kerkbalans 2022
Collecte opbrengst betaalzuil december 2021 € 1.665,00

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: 25 januari
09.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant P. Kuipers. Daarna aanbidding.

WOENSDAG 26 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.
Nu geen wijzigingen coronamaatregelen R.-K. Kerk
De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment ongewijzigd. Dat betekent dat de
regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een
nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de
maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan
geïnformeerd.

ACTIE KERKBALANS 2022 CATHARINAKATHEDRAAL.
U kunt uw bijdrage doen door de QR code te scannen
of via de link Kerkbalans Kathedraal
Meer informatie achterin de kerk.

ACTIE KERKBALANS 2022 AUGUSTINUSKERK.
Ook in de Agustinuskerk aandacht voor de Actie Kerkbalans, in de tweede helft van januari. Wel bekend: ieder jaar
wordt dan speciaal onze aandacht gevraagd. Daarná en/of periodiek schenken mag natuurlijk ook. Steun de
Augustinus! Nu nog in de Aloysius, straks weer in de Augustinuskerk zelf. We zijn blij met elke bijdrage. Informeer
ook anderen over deze Actie. Door uw steun blijft de Augustinus een kerk van betekenis en verbinding in de stad. En
die steun blijft hard nodig, het is niet de gemakkelijkste tijd voor de kerken, ook al vanwege de Corona pandemie.
Uw bijdrage kunt u overmaken op AktieKerkbalans Salvatorparochie IBAN NL40INGB0003341144 o.v.v. St.
Augustinuskerk. De gedoneerde bedragen worden specifiek per kerk toegekend. Een brief met verdere informatie
(o.a. over fiscaal schenken etc.) ligt komende weken achter in de Aloysiuskerk.

ZONDAG 30 JANUARI 16.00 UUR GEZINSVIERING ST. ALOYSIUSKERK.
Het thema is dit keer: Jezus. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom! Deze viering speciaal voor en door
gezinnen met eucharistie begint om 16.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Pastoor Boogers gaat voor en organist
Paul vd Woude verzorgt de muziek.
Vanwege de 1,5 meter is het aantal kerkgangers beperkt. Opgeven kan op voorhand via jong@katholiekutrecht.nl
of inschrijven ter plekke bij binnenkomst in de kerk. Volwassen en kinderen ouder dan 12 jaar dragen een
mondkapje. Een dringend verzoek om niet te komen bij verkoudheidsklachten, koorts dan wel als er contact is
geweest met iemand die Corona heeft.

TOT SLOT
Wees voorzichtig in wat je zegt. In 10 seconden kun je iets pijnlijks vertellen, wat iemand zich over 10 jaar nog kan
herinneren.

Viering Augustinus gemeenschap
Wij nodigen u van harte uit voor de viering van de Augustinus gemeenschap elke zaterdag om
12.00 uur in de Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama OSA is celebrant, Paul van der Woude
(orgel) verzorgt de muzikale begeleiding. U kunt reserveren via:
katholiekutrecht.nl/vieringen
U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de
internetpagina van Katholiek Utrecht. Kijk op
katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

