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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

ZATERDAG: 30 Juli Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits

ZONDAG : 31 Juli 18e ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: M. Schrama, diaken A. van der Steenstraeten,
Organist Paul v.d. Woude
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken en het Platform
Interculturele Kerken Utrecht.
Overleden: Op 17 juli is in de leeftijd van 79 jaar overleden de heer Jan Eugeen Arsène Remi De Schryver.
12.30 uur Engelse viering; Celebrant: K. Smits
Collecte: Onderhoud kerkgebouw.
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
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

Zondag 31 Juli CATHARIJN CLASSIQUE in Catharinakathedraal.
Met Ingrid Nugteren (sopraan) en Joost Kleppe (componist, pianist en tekstschrijver). In hun programma creëren
Ingrid Nugteren en Joost KLeppe een speels beeld van de Schepping. Want de 60-er jaren waren een ludieke tijd.
Hemel en humor gaan hand in hand. Aanvang 15.00 uur en 16.00 uur. Gratis entree !!.
Meer informatie catharijneconvent.nl/activiteiten/

VAKANTIE-KERK-FOTO
Heeft u een mooie vakantie-kerk-foto? Stuur hem naar catharinaberaad@katholiektrecht.nl en laat iedereen
meegenieten.

Gelatiklooster in Georgie. Ook wel het klooster van de Maagd genoemd en is gesticht door de staatsman van
Georgie, koning David de Bouwer (1089-1125) In het klooster zijn muurschilderingen en fresco's uit de
middeleeuwen te zien.
Foto Wim Hijman 2018

STUDENTEN UIT OEGANDA.
Een groep jonge Oegandese studenten was dinsdag 26 juli in de kathedraal en in de stad om zich op de hoogte te
stellen van de christelijke cultuur in Utrecht. De studenten zijn in Oeganda in opleiding voor priester en de kans
bestaat dat een of meer van hen in de toekomst in Nederland zullen komen te werken. De reis door Nederland is
georganiseerd door het bisdom Den Bosch.
De jongeren zijn wezen kijken in de kathedraal, het centrum van de katholieke kerk in het aartsbisdom Utrecht. En
verder in de Domkerk en enkele andere kerken alsook in en in het gebouw Paushuize. Tot slot hebben ze een korte
impressie gekregen van museum Catharijneconvent

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
Er zijn mensen die gelukkig zijn zonder het zelf te weten.

