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VERANDERINGEN VAN MISTIJDEN EN KERKGELEGENHEID BIJ HET
OPENGAAN VAN DE AUGUSTINUSKERK
Dit is een gezamenlijk bericht van het Augustinusberaad en het Catharinaberaad.
De restauratie van de Augustinuskerk nadert zijn voltooiing. Naar verwachting kan er rond Kerstmis 2022
de eerste viering plaatsvinden. In oktober zal meer bekend worden over de heropening. De bijgebouwen
worden na verwachting februari/maart opgeleverd.
Door het priestertekort is er door het bisdom en het parochiebestuur besloten dat na de heropening
aanpassingen komen in de mistijden van de Sint Catharinakathedraal. Ook voor de Sint Augustinuskerk
zullen de mistijden na de heropening iets anders zijn dan voor de sluiting en renovatie.
De nieuwe mistijden zijn als volgt;
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

12.00 uur Sint Augustinuskerk
19.00 uur Sint Catharinakathedraal (als vanouds)
09.30 uur Sint Catharinakathedraal
11.00 uur Sint Augustinuskerk
12.30 uur Sint Augustinuskerk English Mass

Een andere traditie zal terugkeren in de Augustinuskerk namelijk elke dag zal om 12.00 uur de eucharistie
worden gevierd. In de Catharinakathedraal blijft op maandagavond de English Mass om 19.00 uur, op
dinsdagavond om 19.00 uur eucharistie en aanbidding door het Ariënsinstituut en op woensdag-en
vrijdagavond eucharistie om 19.00 uur.
Voor de parochianen van de Catharinakathedraal zijn deze nieuwe tijden ingrijpend. Zij dienen straks een
uur eerder te starten. Voor de mensen van de English Mass verandert er qua tijd niets, wel de
kerkgelegenheid. Die wordt weer als voorheen de Augustinuskerk. Voor de expats, international en
engelstalige studenten die na september 2016 in Utrecht of omgeving zijn komen wonen een nieuw
gegeven. De verandering van mistijden en viering zijn afgestemd met het parochiebestuur,
priester-assistenten en de bisdomstaf. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de nieuwe tijden ingaan.

