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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: 12 november Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers.

ZONDAG: 13 november 33e 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 navolging van Martinus in diaconale samenwerking van
alle kerken.
12.30 uur Engelse viering, Celebrant: John.
Collecte: Kosten liturgie en boekjes.
Opbrengst collecte: Oktober € 1.983,27 Donatie Zuil € 2.061,00
Overleden: Op 25 oktober is in de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Alida Bernardina Donia Nota-Bode, op
27 oktober is in de leeftijd van 61 jaar overleden de heer Lambertus Jan Drenth en op 29 oktober is in de leeftijd van
67 jaar overleden de heer Wilhelmus Everardus Kurver.
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

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.

6.128 BEZOEKERS voor de sint maarten tentoonstelling.
Van 14 oktober t/m 9 november was de Sint Maarten tentoonstelling
te zien in de Catharinakathedraal. Maar liefst 6.128 bezoekers
maakten kennis met de verschillende lichtsculpturen. Een ongekend
hoog aantal. Heel veel dank dan ook aan de medewerkers (sters) van
museum Catharijneconvent en de gidsen van Kerken Kijken Utrecht
die dit mogelijk hebben gemaakt.!!
Meer informatie Wim Hijman catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan.
In januari 2023 doet onze Catharinakathedraal weer mee aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperiode
zullen we u om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het
thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn
en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u
mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor de
toekomst.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!
Meer informatie Wim Hijman catharinaberaad@katholiekutrecht.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/preke

TOT SLOT
Niet elke dag hoeft een 10 te zijn.
Koningin Maxima

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

