
BINNENSTAD BERICHT
(nr. 3)

14 jan. t/m 20 jan.  2023.
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: 14 januari  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers
ZONDAG: 15 januari TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers,  diaken A. van der Steenstraeten,
koor: Kathedrale Koor Utrecht, dirigent: Hester Westra, organist: Wouter van Belle.
12.30 uur Engelse viering, Celebrant: H. Boogers
Collecte: Actie Kerkbalans 2023
Opbrengst donatiezuil 2022 € 18.909,00
Misintentie: Overleden op 30-12-2022 Antonia Johanna de Groot (91jr), op 31-12-2022 Philippe Francois Defaix (84 jr)
en op 03-01-2023 Jacobus Scheel (71jr)
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

35.000!! BEZOEKERS NAPOLITAANSE KERSTSTAL IN DE CATHARINAKATHEDRAAL
Maar liefst 35.000 bezoekers bezochten van 18 december t/m 8 januari 2023 de Napolitaanse Kerststal. Een ongekend
hoog aantal bezoekers met louter positieve reacties. Dank aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan dit bijzondere
evenement.
Wim Hijman coördinator Vrijwilligers Napolitaanse Kerststal.
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ACTIE KERKBALANS 2023 CATHARINAKATHEDRAAL VAN START!
Op 14  t/m 28 januari 2023 gaat de actie Kerkbalans weer van start. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochianen
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 als kerk 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 u ieder jaar om een bijdrage vragen.
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. Heeft u geen brief ontvangen
dan ligt er in de kerk informatie voor u klaar. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 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!
U kunt uw bijdrage doen via Parochie St. Martinus NL47 RABO 0123 2463 42
of de onderstaande QR code te scannen via uw telefoon. Meer informatie Wim Hijman

BIJZONDER KOOR IN DE CATHARINAKATHEDRAAL

Foto in St. Patrick’s Cathedral Dublin

Zaterdagavond 21 januari zingt er een bijzonder koor in de avondmis (aanvang 19 uur) in de Catharinakathedraal. Dit koor
bestaat uit zangers die vorig jaar een pelgrimsreis door Ierland hebben gemaakt in Ierland. Daar zongen ze op de heilige
plaatsen die verbonden zijn met Saint Patrick, de patroonheilige van Ierland. Het was daarom extra bijzonder dat Patrick
Kuipers deze reis pastoraal begeleidde. Zaterdagavond 21 januari zingt dit bijzondere koor dus in de kathedraal, onder
leiding van Sonja Roskamp, met Wouter van Belle aan het orgel, en Patrick Kuipers zal de celebrant zijn. Vaste gezangen
klinken uit de populaire Mis geschreven voor de Wereld Jongerendagen in Polen, en ook de Irish Blessing zal niet
ontbreken!

TOT SLOT
Iemand vroeg me wat onvoorwaardelijk liefde is. Ik dacht direct aan mijn moeder.


