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25 juni  t/m 1 juli  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: 25 Juni 13e Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits, Organist: Carla Salet,
Cantor: Saskia Verhoeven
ZONDAG : 26 Juni 13e ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: M. Schrama,  diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Schola Martini, Dirigent Martie Severt, Organist Wouter van Belle
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor onze voorgangers, leiders en bestuurders van alle
kerken en gemeenten
Overleden: 14 juni 2022: mevrouw Godfrieda Maria de Wolf-Dekker, 80 jaar
Gehuwd: 11 juni 2022 Niels Brand van Duinen en Piková Radana Maria.
12.30 uur Engelse viering; Celebrant: Father John.
Collecte: Kosten liturgie en boekjes.
Er zijn geen collecteschalen meer. U kunt u bijdrage doen via de donatiezuil of in het offerblok achter in de kerk.

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

Na de viering is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis.
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JAAR VAN HET GEZIN.
Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend wordt dit Jaar
van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal
Eijk, zoals aangekondigd in de handreiking voor parochies over deze bijeenkomst, een brief aan de katholieke
gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. De brief vind u achter in de kerk.

EINDEXAMEN CONCERT HESTER WESTRA EN KKU
Op vrijdag 1 juli is er om 19:00 uur in de Grote of St. Barbara kerk te
Culemborg een concert door het Kathedrale Koor Utrecht onder leiding van
dirigent Hester Westra. Dit concert staat in het teken van haar master examen
voor koordirectie. Op het programma staat onder andere de missa Omnium
Sanctorum van Zelenka. Entree is vrij en het concert duurt ruim een uur. Adres:
Grote Kerkstraat 4.
Meer informatie Annemarie Tesselaar

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!

BEDEVAART met Surinaams / Antilliaanse geloofsgemeenschap naar geboorteplek Peerke Donders.
De Surinaams / Antilliaanse geloofsgemeenschap nodigt u uit om op zondag 10 juli 2022  deel te nemen aan de
bedevaart naar Tilburg om een bezoek te brengen aan de geboorteplek van de Zaligverklaarde Peerke Donders.
Verzamelplaats : Johannes / Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 in Utrecht.
Verzameltijd : 9.30 uur
Vertrektijd : 9.45 uur
Aankomst in Tilburg 10.45, alwaar in de Petrus Donderskerk om 11.00 de Euchastieviering zal beginnen..
Na de viering kan men van de meegebrachte lunch genieten. De koffie en thee zijn gratis. Ter plekke worden ook
belegde broodjes verkocht. Na de lunch gaan wij om 13.00 naar het Peerke Donders Paviljoen, waar de verkorte
Kruisweg wordt gebeden.(meelopen is niet verplicht) Daarna is men vrij om het geboortehuis,het kerkje en museum
van Peerke Donders te bezoeken. Verder kan men gezellig het restaurant of terras bezoeken, waar consumptie wel
verplicht is. De bus vertrekt om 16.00 en om 17.00 zijn wij keurig weer aan de Oranje Nassaulaan 2.
Kosten :
De kosten bedragen € 20,00 per persoon
Men kan op 2 manieren betalen.
Overmaken op NL71ABNA0502421452 t.n.v. M.F. Lie A Lien
Vermeld uw naam en het aantal personen die meegaan.
Voor vragen kan men bellen naar Maddy 06 186 98 313

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
Neem uw vakantiegevoel ook eens mee naar huis.

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