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14 mei  t/m 20 mei  2022.
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: 14 Mei Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers, Organist: Carla Salet,
Cantor: Violette Liebergen.
ZONDAG : 15 Mei  VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
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: P. Kuipers
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw
Misintenties: Bidden wij voor Izza Cortez en Joop Teepen. Zij trouwen op 5 juli op de Filipijnen
Bidden wij ook voor Johanna Jinke van Geel. Zij is overleden op 2 mei 2022 en voor Albertus Jozephus Vulink. Hij is

overleden op 30 april 2022.

Bidden wij  voor Everdina Baljet-van Nieuwenhuizen

Tot slot bidden wij voor huwelijk van Joost de Vries en Wieteke Mol. Zij trouwen op 20 mei in de
Catharinakathedraal
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
Vieringen door de week.
Maandag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal viering in English
Dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal aansluitend aanbidding
Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
Vrijdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
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Op 15 mei 2022 wordt Titus Brandsma heilig verklaard. Wie was die nieuwe heilige?
Titus Brandsma (1881-1942) was een Nederlandse karmeliet, hoogleraar en hoofdredacteur die voor zijn verzet tegen

de nazi’s werd vermoord in Dachau.

● 1898 Intrede bij de karmelieten in Boxmeer. Neemt zijn kloosternaam Titus aan, tevens de voornaam van
zijn vader.

● 1905 Priester gewijd in de Sint-Jan in Den Bosch.
● 1909 Doctoraat in de wijsbegeerte na studies aan de Gregoriana Universiteit in Rome.
● Docent filosofie, sociologie en kerkgeschiedenis aan het studiehuis van de karmelieten in Oss.
● 1919 Hoofdredacteur van de plaatselijke krant De Stad Oss.
● 1923 Stichting van een katholieke handelsdagschool en een bibliotheek met leeszaal. Ook bestuurlijke

engagementen in het katholiek onderwijs.
● 1923 Hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis van de mystiek aan de net opgerichte Katholieke Universiteit

Nijmegen, nu de Radboud Universiteit.
● 1927 Verzameling en studie van Middelnederlandse mystieke teksten. Medeoprichter van het spirituele

tijdschrift Ons Geestelijk Erf.
● 1932/33 Rector magnificus van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
● 1935 Geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging. Kritisch over

het antisemitisme. Roept met steun van aartsbisschop de Jong de katholieke krantenredacties op om geen
nazi-propaganda te plaatsen.

● 1942 Gevangen genomen door de Duitse bezetter. Via gevangenis Oranjehotel in Scheveningen, kamp
Amersfoort en de strafgevangenis in Kleef gedeporteerd naar concentratiekamp Dachau. Na weken van
ontbering krijgt hij op 26 juli 1942 een dodelijke injectie.

● 1985 Zaligverklaring door Paus Johannes Paulus II.
● 2004 Opening van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen.
● 2022 Heiligverklaring door paus Franciscus.

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 wekelijks de preken van pater Schrama nalezen via de internetpagina van Katholiek Utrecht.
Kijk op katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

TOT SLOT
Je moet een mens niet te veel duwen, want dan gaat hij uiteindelijk alle kanten op.
Midas Dekkers

EEN WOORD VAN SINT AUGUSTINUS
Nog steeds jaag ik het doel na, ga ik vooruit, trek ik verder, ben ik onderweg en streef ik
voorwaarts. Ik ben immers nog niet aangekomen. Als ook jij verder trekt en vooruit wilt
komen, bedacht op de komende dingen, vergeet dan wat achter je ligt. Kijk niet om, anders
loop je gevaar te blijven staan op de plaats waar je omgekeken hebt. Ieder van ons is
tegelijk volmaakt en onvolmaakt. We zijn volmaakte reizigers, maar nog geen volmaakte
bezitters.

Wilt u een donatie doen? Dat kan via Parochie St. Martinus NL47 RABO 0123 2463 42

https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

