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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: 6 augustus Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers

ZONDAG : 7 augustus 19e ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: O. Swijnenberg, diaken A. van der Steenstraeten,
Organist Jim Berben, Cantrix Yvonne van de Mark
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor onderwijs, alle scholen, opleidingen en universiteiten.
12.30 uur Engelse viering; Celebrant: H. Boogers
Overleden: Op 22 juli is overleden Winfried Johannes Kraakman in de leeftijd van 65 jaar.
Collecte: Kerkmuziek in de parochie.
Opbrengst collecte juli € 1.668,14 Opbrengst Betaalzuil € 1.417,50
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

Na de viering is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis.

Zondag 7 Augustus CATHARIJN CLASSIQUE in Catharinakathedraal.
Geniet van de muziek van José Marin (1619—1699), een Spaanse zanger, componist en priester met een opmerkelijk
leven. Luister ook naar bijzondere orgelmuziek met bewerkingen van Beatle songs. Met Paulien van der Werff
(zang), Gert de Vries (barokgitaar) van duo Pageluza en Arjan Veen (orgel)
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.
JE EIGEN PAD VOLGEN
Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo
gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit
rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt.’
De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze
voort. Even later hoorden ze: ‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat
lopen.’
Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom, laten we samen op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot zij mensen
tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een
dierenbeulen.’
Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze
verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: ‘Zie deze dwazen. Ze lopen in de brandende zon en
geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.’
Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: ‘Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd
in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’
Een oud verhaal, maar nog steeds actueel.

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
Onthoud dat de plek waar je nu bent niet je eindbestemming is. Het beste moet nog komen.

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 gekeken 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

