Salvator
Secretariaat Salvatorparochie
Rozenstraat 1 Utrecht
open op dinsdagochtend 10-12u
tel.nr: 030-2318545
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl
Mariakapel St. Augustinuskerk
Open ma. t/m za. 11.00-16.00u
Oudegracht 69, Utrecht

Contact 24 (8 juni t/m 16 juni 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).
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08

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

Sint Catharinakathedraal
18.30u: Eucharistieviering
Vormselviering kinderen, hoofdcelebrant
Mgr. Hoogenboom

Pinksterzondag
Zo

09

10.30u: Hoogfeest van Pinksteren
Vormselviering volwassenen
Hoofdcelebrant kardinaal Eijk
m.m.v. Kathedrale Koor Utrecht
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned
Misintenties: Everdina Baljet-van Nieuwenhuizen, Cornelis Baljet, Pater Winand Kotte,
Cornelia Nannes-Swart
Ma
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Heilige Maria, Moeder van de Kerk
(2e Pinksterdag)
Geen viering

Di
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H. Barnabas, apostel
12.30u: Eucharistieviering

Wo
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12.30u: Eucharistieviering

Do
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Onze Heer Jezus Christus, eeuwige
Hogepriester
12.30u: Eucharistieviering

Vr
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H. Lidwina, maagd
12.30u: Eucharistieviering
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Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat
11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)

Een woord van Sint Augustinus

Heilige Maria, Moeder van de Kerk
(2e Pinksterdag)
10.30u: Eucharistieviering

18.30-18.50u: Biechtgelegenheid
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering

Sint Catharinakathedraal
18.30u: Eucharistieviering
10.30u: Hoogmis
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned

De Heilige Geest is de ziel van de Kerk. Wat de ziel is voor het lichaam dat is de Heilige Geest voor het
Lichaam van Christus, de Kerk. Zoals de ziel in alle ledematen van het lichaam alles bewerkt, zo bewerkt
ook de Heilige Geest alles in heel de Kerk: één Geest in verscheidenheid van gaven, bedieningen en
werkingen. (preek 267)

Mededelingen
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Met Pinksteren vieren Wouter van Belle, Sonja Roskamp en Gerard Beemster hun jubilea als
kerkmusici. Zondag 9 juni om 15.30 uur geven zij een feestconcert in de Catharinakathedraal.
U bent van harte welkom om dit met hen mee te vieren.
Zondag 9 juni (10.30 uur) is de Kindernevendienst in de St. Catharinakathedraal. Kom ook naar
kindernevendienst! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Alle kinderen (en uiteraard ook hun ouders)
zijn van harte welkom.
Tijdens de hoogmis van Pinksteren wordt gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen.
Uitgebreide informatie vindt u op www.weeknederlandsemissionaris.nl.
Na afloop van het jubileumconcert op 9 juni a.s. is er een deurcollecte. De opbrengst van deze
collecte is bestemd voor de kerkmuziek in onze Salvatorparochie. Bij voorbaat veel dank voor u gift!
Vanaf deze week (dinsdag 11 juni) is het secretariaat van de Salvatorparochie op dinsdagochtend
geopend van 10.00 tot 12.00 uur (adres: Rozenstraat 1, te Utrecht) in plaats van 09.00 – 12.00 uur.
Vanaf dinsdagochtend 18 juni zal er elke dinsdagochtend van 9.30-12.00 een Brei- en Haakclub
georganiseerd worden o.l.v. Adri Nederhof. Locatie: Koffiezaal St. Augustinuskerk aan de
Rozenstraat 1. Elkaar helpen, patronen uitwisselen en natuurlijk gezelligheid. Neem uw brei- en
haakwerk mee! Komende tijd vragen wij parochianen wol, breipennen, haak materialen, patronen,
etc. te doneren. Dit kan bij het secretariaat aan de Rozenstraat op dinsdagochtend.
Op zondag 14 juli organiseert de kindernevendienst een kinderactiviteit direct na de mis. We gaan
gezellig op stap met de kinderen en de begeleiders van de kindernevendienst! Alle kinderen zijn van
harte uitgenodigd. Graag even opgeven via email: augustinus.jongeren@gmail.com.
De gezamenlijke collecteopbrengst van de Salvatorparochie bedroeg in week 22 € 960,13 en van de
Engelse viering € 343,43.
De Salvatorparochie zoekt een verhuurcoördinator! Voor het verhuren van onze kerk en
bijgebouwen zoeken we een coördinator. Deze vrouw/man heeft de volgende taken: het
beantwoorden van mails omtrent verhuur; het coördineren van vrijwilligers die de gebouwen openen
en sluiten; de verhuur in de agenda opnemen; het maken en versturen van een verhuuroverzicht ten
behoeve van de facturatie. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u contact opnemen met het
Salvatorberaad door ons aan te spreken of door een bericht te sturen naar
salvatorberaad@katholiekutrecht.nl
Tijd door het jaar:
9 juni: Pinksterzondag: De heilige tijd van vijftig dagen wordt besloten met de zondag van
Pinksteren, waarop herdacht worden: de gave van de Heilige Geest aan de apostelen, de aanvang
van de Kerk en het begin van haar zending naar alle talen, volken en rassen.
De tijd door het jaar wordt hernomen met de tiende week door het jaar, die begint op 10 juni.
Sinds 2018 wordt jaarlijks op maandag na Pinksteren (van oudsher 2 e Pinksterdag) de gedachtenis
gevierd van Maria, Moeder van de Kerk. Deze viering ter ere van Maria brengt op passende wijze
een bijzonder aspect van het pinkstergebeuren naar voren, doordat de Heilige Geest neerdaalde over
Maria en de apostelen die in gebed verenigd waren en Maria als Moeder van de Kerk de
beschermster werd van de opdracht om het evangelie onder de volkeren te verkondigen.

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

