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19 nov  t/m 25 nov.  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: 19 november  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers, Cantor Fleur Vervier, Organist Carla Salet
ZONDAG: 20 november Christus, Koning van het heelal, 34st en laatste zondag van het liturgisch jaar
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: M. H. Boogers, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor Schola Martini, Dirigent Martie Severt, Organist Wouter van Belle,
12.30 uur Engelse viering, Celebrant: H. Boogers
Collecte: Nationale Jongeren Colllecte
Misintentie: Bidden wij voor Ans van der Sande die op 25 november vorig jaar is overleden. Moge zij rusten in Gods
liefdevolle vrede en moge haar man kracht krijgen om dit verlies te dragen.
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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#RedWednesday 2022
St. Catharinakathedraal op 23 november rood aangelicht
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 23 november rood, samen met honderden kerken en andere gebouwen
wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday wordt aandacht
gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van christenen in het bijzonder.

(foto’s gemaakt door Elvira Laudy, 24 nov 2021)

Tijdens de avondviering van 19.00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, om te bidden voor mensen die om
hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Met #RedWednesday© wil Kerk in Nood
www.kerkinnood.nl/redwednesday ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral
minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

VERWACHT: De Napolitaanse Kerststal.
Vanaf 21 november begint de opbouw van de Napolitaanse Kerststal. Het is een groot project en zal hier en daar wat
overlast geven. De Kerststal zal op 14 december tijdens de Gulden Mis ingezegend worden. De Napolitaanse Kerststal zal
te zien zijn van 18 december t/m 8 januari 2023. De openingstijden zijn van 10.00-17.00 uur en de toegang is gratis !
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
Soms is het gewoon nodig om ergens een punt achter te zetten.

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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