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28 jan. t/m . 3 febr.  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: 28 januari  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers.
ZONDAG: 29 januari VIERDE 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.
12.30 uur Engelse viering, Celebrant: Father John Mary Jesus
Collecte: Actie Kerkbalans.
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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Stille Omgang 2023
Loopt u dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam. In de nacht van 18 op 19 maart wordt
de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat tot het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van
Amsterdam. Vanuit de Dominicuskerk (Oog in Al) in Utrecht wordt voor de 21ste keer de bedevaartstocht naar Amsterdam
gehouden. Een voettocht van ongeveer vijfenveertig kilometer. Op 18 maart 2023 vertrekken we om 8.30 uur vanaf de
Dominicuskerk in Oog en Al, Palestrinastraat 1 in Utrecht. Tussentijds zijn er diverse rustpauzes ingelast. In Amsterdam
sluiten we aan bij de Stille Omgang. Om 22.30 uur wonen we de mis bij in de Rooms-Katholieke kerk ”De Krijtberg” aan
de Singel 446. De tocht staat open voor iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk om
onderweg in te stappen. Daarnaast is het aan te raden om ruim van te voren, voor deze afstand, met wandelen te
oefenen.De inschrijvingskosten voor de tocht en de terugreis bedragen € 50,-. Voor vervoer terug wordt gezorgd. Er is een
verzorgde maaltijd inbegrepen tijdens de langste stop. Maximaal aantal deelnemers is 35 personen. De inschrijving loopt
via André Dorrestein (anco55@hotmail.nl) onder vermelding van naam, e mailadres, mobiel nummer en dieetwensen, en
sluit op 08-03-2023. Deze wandeling wordt in 2023 door ons voor het laatst georganiseerd.
Met hartelijke groet, André Dorrestein

Pro Deo
Dom Hans van de Laan OSB (1904-1991) was een benedictijner architect. Hij heefteen groot deel van zijn leven in de
Abdij Sint Benedictusberg te Vaals gewoond. Hier nam hij (vanzelfsprekend) deel aan het dagelijkse leven van de
monniken. Dom Hans van der Laan was ook architect. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl vanwerken en heeft een
stempel op de kerkelijke architectuur van na de Tweede Wereldoorlog kunnen drukken. Ook in Utrecht zijn twee kerken
volgens de principes van Van der Laan gebouwd: de Johanneskerk en de voormalige Stefanuskerk. In de Pro
Deo-bijeenkomst van 18 februari zal Arnoud Heerings de betekenis van Dom Hans van der Laan belichten - als architect,
maar - vooral - als benedictijner monnik. Van der Laan heeft intensief over de liturgie nagedacht. Zijn boekje Het
Vormenspel der Liturgie uit 1985 is nog steeds het lezen waard. Arnoud Heerings: "Het lezen van dit boekje heeft mijn
blik op de katholieke liturgie geheel veranderd. Ik ben benieuwd wat u van de denkbeelden van Van der Laan vindt en
hoop op 18 februari tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën te komen". Het duo Magnificat zorgt voor enkele muzikale
intermezzi. Antoniuskapel van de Aloysiuskerk 13.30 tot 15.00

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

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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