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1 okt  t/m 7 okt.  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: 1 oktober  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers, Organist Carla Salet, Cantor Violette
Liebergen
ZONDAG: 2 oktober 27e Zondag Door Het Jaar
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers,  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 ongeborenen, baby’s, kinderen en jongeren, jeugd-en
jongerenwerk.
12.30 uur Engelse viering; P. Kuipers
Collecte: Wereldmissiedag van de kinderen
Overleden: 21-09-2022: Pieternella Elisabeth Maria Hollaar-Jacobs, 82 jaar;
Margaretha Wilhelmina Klomp -van Aalst, 94 jaar
Gedoopt: 25 september: Nicholas Samin.
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

Er zijn geen collecteschalen meer. U kunt u bijdrage doen via de donatiezuil of in het offerblok achter in de kerk.

Na de viering is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis.
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Pro Deo
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal in het kader van Pro Deo op zaterdag 15 oktober niet het tweede deel
plaatsvinden van het tweeluik: ‘Augustinus en de Heilige Geest’ in verband met verhindering van de spreker, Pater
Schrama (deel 1 vond eerder plaats in juni en had als titel “de liefde in onze harten uitgestort.”)
Deel 2 wordt opgeschoven naar zaterdag 17 december.
In plaats daarvan nemen zijn twee gezellen het over, waarbij Caspar
Becx in woord en klank zal uitweiden over Augustinus’ zoektocht naar
God en Arnoud Heerings de rol van gespreksleider op zich zal nemen
bij de dialoog met de toehoorders over dit onderwerp. Op afstand is
Pater Schrama middels enkele teksten van zijn hand toch een beetje
aanwezig.
Dit keer dus volop muziek bij dit thema en wederom gelegenheid zijn
tot samenzang.
Aanvang 13.30 in de kapel van de Aloysiuskerk Verwachte eindtijd: 15.00

Bedrijfshulpverlener (BHV)
Sinds kort beschikt de Catharinakathedraal over een Bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er is opgeleid om in geval van
nood bezoekers van de kathedraal  in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een
brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan onder andere
ook mensen reanimeren en verbanden aanleggen. Het geeft ons in ieder geval weer een stukje zekerheid en veiligheid
in de Catharinakathedraal
Meer informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt in Utrecht.
In Paushuize te Utrecht is op 19 september postuum de Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt aan kardinaal De
Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog en kreeg deze onderscheiding onder meer
vanwege zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging. Om 12 uur waren kardinaal Eijk, de
Utrechtse hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Hoogenboom en familieleden van kardinaal De Jong bij diens graf
op de Utrechtse begraafplaats St. Barbara. Daar legden ze bloemen en was aansluitend een kort gebedsmoment.

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
Met stilte kun je soms veel zeggen.

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
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