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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: 17 september Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits, Organist Carla Salet, Cantor Violette
Liebergen

ZONDAG: 18 september 25e Zondag Door Het Jaar
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: M. Schrama, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor, Kathedrale Koor Utrecht, Dirigent Hester Westra, Organist Wouter van Belle.
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor kerkelijke en maatschappelijke vrijwilligers in en voor
Utrecht.
12.30 uur Engelse viering; Er is geen Engelse viering ivm de parochiedag in de Rafaëlkerk.
Collecte: Pastoraal werk in de Binnenstad
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.

39ste Seizoen Kerken Kijken Weer Ten Einde.
Het 39 ste seizoen (24 mei t/m 10 september) van Kerken Kijken in de Catharinakathedraal is weer ten einde.
7714 !! bezoekers hebben de kerk bezocht en genoten van de aanwezigheid van deskundige gidsen.
Dank dan ook aan de gidsen van Kerken Kijken die dit mogelijk hebben gemaakt.
Meer informatie Wim Hijman wimhijman@ziggo.nl

Alpha Cursus Volgen?
Wat is de Alpha cursus? De Alpha cursus is een bekend concept in de christelijke kerken om op een laagdrempelige
en open manier mensen kennis te laten maken met het (katholieke) geloof. Er worden de meest simpele thema’s
behandeld zoals ‘Wie is Jezus’ en ‘Hoe lees je de bijbel’. Hoewel, het lijken simpele thema’s; het zijn tegelijkertijd
ook de meest wezenlijke vragen die voor ieder mens interessant zijn om zichzelf nu en dan eens af te vragen. De
Alpha cursus is dus voor iedereen. Of je nu wel of niet, of een beetje gelooft.Hoe ziet de Alpha cursus eruit? In 10
avonden worden verschillende thema’s behandeld. De avond bestaat uit een:
- Welkom! Ontmoet nieuwe mensen
-Behandeling van het thema aan de hand van een video
-Deelgroepjes
De deelgroepjes zijn het leukste gedeelte van de avond. Je krijgt de ruimte om te spreken met andere deelnemers om
te ontdekken wat het thema verder inhoudt. De deelgroepjes worden begeleid door twee deelgroepleiders. Zij zijn
geen leraren of experts, maar daar aanwezig om de reis met je aan te gaan. Een weekend(dag) weg. Er is halverwege
de cursus een weekend met als thema ‘De Heilige Geest’. Het weekend is het belangrijkste onderdeel van de cursus.
We bezoeken daarvoor een retraite plaats (met of zonder overnachting afhankelijk van de kosten en de
corona-situatie). De eerst volgende cursus start op 4 oktober 2022. Kosten: we proberen de cursus laagdrempelig te
houden. We vragen daarom alleen een bijdrage voor het weekend. Afhankelijk van de locatie zal dit ongeveer 35 tot
50 euro zijn, uitgaande dat we zonder overnachting gaan.Aanmelden kan direct via dit formulier. Heb je interesse,
een vraag of wil je even afstemmen? Neem dan contact op via rk.alpha.utrecht@gmail.com English speaking
groups are part of our Alpha. We work together with the English Mass Community in Utrecht. Don’t hesitate to join
our alpha and send us an email via rk.alpha.utrecht@gmail.com or subscribe via this form!
Meer informatie Ruben Zelissen rzelissen@gmail.com

Straatpastoraat En Utrecht 900 – Terrasochtend Op 19 September 2022
Op maandag 19 september 2022 is de inloop van het Straatpastoraat ook buiten, op een terras op het plein van de
Jacobikerk. Iedereen die wil kan langskomen. Er is iets lekkers bij de koffie en om 11 uur is er een brunch. Wie wil
kan voor een andere bezoeker een kaart maken. Iedereen krijgt een kaartje mee met een afbeelding van een
Jacobsschelp mee met daarop een zegenwens. Wil je een taart bakken of iets anders lekkers meenemen voor bij de
koffie? Laat het me weten!
Aanmelden kan bij Liesbeth Timmers: info@straatpastoraatutrecht.nl

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
Waar je ook gaat, neem je eigen zonnestralen mee.

EEN WOORD VAN SINT AUGUSTINUS
Johannes doopt Christus, de dienaar de Heer; de stem het Woord; het schepsel de
Schepper; de lamp de Zon, maar dan de Zon die onze zon heeft gemaakt.

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

