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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
Gesloten wegens renovatie
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

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

ZATERDAG: 18 Juni Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits

ZONDAG : 19 Juni Hoogfeest van het Heilig Sacrament
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K.Smits, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Kathedrale Koor Utrecht, Dirigent Gerard Beemster Organist Wouter van Belle
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor Koning Willem Alexander, zijn regering en alle
overheden.
12.30 uur Engelse viering; Celebrant: Father John.
Collecte: Kosten liturgie en boekjes.
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
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering St. Catharinakathedraal viering in English
Eucharistieviering St. Catharinakathedraal aansluitend aanbidding
Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
Eucharistieviering St. Catharinakathedraal

19 JUNI AFSCHEID GERARD BEEMSTER ST. CATHARINAKATHEDRAAL
Eind 2020 heeft Gerard Beemster als dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht afscheid genomen vanwege zijn
pensionering. In zeer beperkte kring is dit gevierd waarbij loco-burgemeester Anke Klein hem een koninklijke
onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau heeft overhandigd. Op 19 juni as. is er alsnog een afscheid
van Gerard van de parochie. Tijdens de hoogmis van 10.30 in de St. Catharinakathedraal zal Gerard een groep van
leden en oud-leden van het KKU dirigeren. Na afloop van de mis is er gelegenheid om hem gedag te zeggen bij de
koffie in het Bonifatiushuis.

ZONDAG 3 JULI OM 16 UUR GEZINSVIERING, ST. ALOYSIUSKERK
Vorig jaar zijn we vlak voor de zomervakantie samen met pastoor Boogers onder muzikale begeleiding van Paul van
der Woude samen met de kinderen op reis gegaan door de kerk. Wat zal het thema dit keer zijn? Weer iets met
reizen? En gaan we de grote klok ook luiden? Alle ouders, grootouders, kinderen en hun vriendjes zijn weer van
harte welkom bij deze viering!

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
Uw redacteur is met vakantie.

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

