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18 feb. t/m  24 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: 18 februari  Vooravond
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits
ZONDAG: 19 februari ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: K. Smits, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor: Kathedrale Koor Utrecht, Dirigent: Hester Steensma-Westra, Organist: Wouter van Belle.
12.30 uur Engelse viering, Celebrant: K. Smits
Collecte: Slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië.
Overleden: Op 4 februari is in de leeftijd van 63 jaar overleden de heer Pieter Cornelis Johannes van Leeuwen.
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
Aswoensdag 12.45 uur Viering Aswoensdag Voorganger Ward Biermans
Aswoensdag 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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ADAM, WAAR BEN JE?
Dinsdagavond 21 februari om 20.15 uur draaien we in het Bonifatiushuis, Nieuwegacht
61, een bijzondere documentairefilm!
De film heet 'Adam, waar ben je ' en gaat over het leven in een Orthodox klooster op
de berg Oros Athos in Griekenland. Al ruim duizend jaar bidden, wonen en werken op
deze heilige berg monnikken. Gefilmd wordt er eigenlijk nooit, vrouwen hebben er
geen toegang en je kan er alleen naartoe met de boot.
Wil je dus een indrukwekkend inkijkje in het leven op de berg Athos, beroemd om zijn
kloosters en ikonen, kom dan kijken. Diaken Vader Aleksander, de filmaker, geeft een
toelichting  en zingt. De entreekosten van 10 euro komen geheel ten goede aan
Oekraïne. Reserveren via team@englishmassutrecht.nl Van harte welkom

NOODHULP AARDBEVING TURKIJE EN SYRIË
De zware aardbevingen in de Turks-Syrische grensregio hebben inmiddels aan ruim 40.000 mensen het leven gekost. Ook
zijn er bijna 73.000 gewonden gevallen. Het Aartsbisdom Utrecht roept de parochies op om in het weekend van 18-19
februari te collecteren voor deze ramp. De opbrengst gaat via de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de
caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.
Mgr. Woorts (bisschopreferent voor de interreligieuze dialoog) heeft namens de Contactraad voor de Interreligieuze
Dialoog medeleven betoond met de Islamitische Stichting Nederland.
Parochies die meedoen, maar ook individuele giftgevers kunnen hun bijdrage via het volgende rekeningnummer
beschikbaar stellen:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving.
Met vriendelijke groet,
Roland Enthoven
Hoofd Communicatie
Aartsbisdom Utrecht

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
De  'stuur me een berichtje als je thuis bent'  mensen zijn bijzonder om in je leven te hebben.

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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