Salvator
Secretariaat Salvatorparochie
Rozenstraat 1 Utrecht
open op dinsdagochtend 09-12u
tel.nr: 030-2318545
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl
Mariakapel St. Augustinuskerk
Open ma. t/m za. 11.00-16.00u
Oudegracht 69, Utrecht

Contact 21 (18 mei t/m 26 mei 2019)
Centraal Secretariaat Katholiek Utrecht,
Adr.van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht
tel 030-2546147 ma t/m do: 9-16u, vr tot 12u.
mailadres: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Sint Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36, Utrecht
open zo 10-12, zat 11-17u
Mariakapel open di. t/m vr. 10-17u

salvatorberaad@katholiekutrecht.nl salvatorparochie.nl www.dekathedraal.com www.deaugustinus.com
Misintenties gelieve door te geven aan het Centraal Secretariaat (adres zie hierboven).
Het Rozenkransgebed op zaterdagochtend (om 11.15 uur) wordt gebeden in de Mariakapel van de St. Augustinuskerk,
(Voorportaal, Oudegracht 69, Utrecht)

Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat
11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)

Sint Catharinakathedraal

10.30u: Hoogmis
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned
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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
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12.30u: Eucharistieviering
Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat
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18.30-18.50u: Biechtgelegenheid
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering

Sint Catharinakathedraal

11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)
10.30u: Hoogmis
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned

Een woord van Sint Augustinus

Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde,
Draag de bron van liefde in je hart,
Want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes, preek 7,8

Mededelingen
• Jubileumprogramma 2019 Kathedrale Koor Utrecht: Op 19 mei 2019 rond 14.00 uur vindt er een
optreden plaats in de Bibliotheek Stadhuisbrug, Utrecht. De Kathedrale Koorschool o.l.v.
Margareth Iping zingt liedjes op tekst van Annie M.G. Schmidt.
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Benefietconcert - Op zondag 26 mei om 15.00 uur verzorgt het koor van de St. Augustinuskerk,
Cantemus Domino, onder leiding van dirigent Ardaan Dercksen en organist Paul van der Woude,
een benefietconcert. Dit wordt gehouden om als gemeenschap bij te dragen aan de verdere
restauratie van de St. Augustinuskerk, opdat de kerk voor heelUtrecht blijft behouden. Het concert
vindt plaats in de St. Josephkerk aan de Draaiweg 44 in Utrecht. Het concert staat in het teken van
Maria. Naast koor- en orgelwerken van o.a. Bach, Frescobaldi, Arcadelt en Andriessen zingen we
ook gezamenlijk bekende Marialiederen. Voor de kinderen is er een speciale kinderactiviteit in het
teken van Maria. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden. Ook zullen er speciale kaarsjes met
afbeeldingen van de St. Augustinuskerk worden verkocht. De gehele opbrengst komt ten goede aan
de restauratie. Iedereen is van harte welkom! Meer informatie over de St. Augustinuskerk, de
gemeenschap, de vieringen en alle activiteiten die ondernomen worden ter behoud van de kerk is te
vinden op www.augustinusutrecht.nl
Na de hoogmis in de Kathedraal op zondag 26 mei zijn alle (aanwezige) parochianen van harte
uitgenodigd in museum Catharijneconvent. Daar worden we ontvangen met koffie en thee, krijgen
we een lezing over de Münster Domschat en mogen we de tentoonstelling over de schat bezoeken.
Ook na de Engelse mis wordt dit programma – in het Engels – aangeboden. (After the Holy mass in
English on Sunday, the 26th of May, all parishioners of the English mass are invited to Museum
Catharijneconvent. The museum will offer us coffee/tea and a lecture on the treasure of Münster.
After the lecture, everyone is invited to visit the treasure of Münster. The same programme is offered
– in Dutch – to parishioners after the Holy mass of 10:30h.
Voorjaarsschoonmaak Het is weer tijd voor de grote schoonmaak in de St. Augustinuskerk! Deze
activiteit heeft vanwege de restauratie de afgelopen twee jaar niet plaatsgevonden, maar dat betekent
niet dat er niks schoon te maken is. De nood-Mariakapel, de koffiezaal en het pastoraal centrum
kunnen wel een sopje gebruiken! Zeker nu er niet langer een koster in dienst is, die het reguliere
schoonmaakwerk voor zijn rekening neemt. Daarom pakken we op donderdag 23 mei van 19.0021.00 uur emmer, spons en bezem ter hand! Vele handen maken licht werk. Als we met een
man/vrouw of acht zijn, dan zijn we zo klaar. De ervaring leert dat er tijdens het schoonmaken nog
wel eens een klusje moet worden geklaard, dus ook handige parochianen zijn van harte welkom!
Mocht je deze donderdag niet kunnen, maar wil je wel graag af en toe wat schoonmaken/klusje
doen geef dat dan door aan info@augustinusgemeenschap.nl. Alvast bedankt voor de hulp en graag
tot de 23e!
Zaterdag 1 juni a.s. is er direct ná de Eucharistieviering in de Kapel van de Zusters Augustinessen
gelegenheid om elkaar bij een eenvoudige lunch te ontmoeten in het parochiecentrum van de St.
Augustinuskerk, aan de Rozenstraat 1, Utrecht. U bent allen van harte welkom!
Wouter van Belle, Sonja Roskamp en Gerard Beemster, drie prominente Utrechtse kerkmusici,
vieren in 2019 alle drie een mooi jubileum in hun werk. Sonja Roskamp is 25 jaar dirigente van
achtereenvolgens de koren van de Jacobus/Ludgerusparochie en de Gerardus Majellakerk in
Utrecht. Gerard Beemster is 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht, en Wouter van Belle
is 40 jaar kerkmusicus, waarvan de laatste 34 jaar als organist van de Catharinakathedraal. De jubilea
worden alle gevierd op Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag. Om 10.00 uur zingt de Capella Majellana
onder leiding van Sonja Roskamp de mis van Pinksteren in de Gerardus Majellakerk aan de
Vleutenseweg. Om 10.30 uur zingt het Kathedrale Koor Utrecht onder leiding van Gerard Beemster
de Pinkstermis in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36. Zondagmiddag 9 juni is er om 15.30
uur een feestconcert in de Catharinakathedraal door het Kathedrale Koor met medewerking van de
drie jubilarissen. Hier wordt veel muziek van Utrechtse componisten uitgevoerd, zoals Wagenaar
en Andriessen, maar ook van Beemster en Van Belle zelf. Dit evenement is vrij toegankelijk,
iedereen is welkom!
De totale collecteopbrengst van de Salvatorparochie in week 18 bedroeg € 651,72. De
collecteopbrengst van de Engelse viering bedroeg € 307,20.

Na de zondagviering in de St. Catharinakathedraal is er koffie en thee in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61). Iedereen is
van harte welkom!

