Salvator
Secretariaat Salvatorparochie
Rozenstraat 1 Utrecht
open op dinsdagochtend 10-12u
tel.nr: 030-2318545
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl
Mariakapel St. Augustinuskerk
Voorlopig gesloten. Geopend op
zaterdagmorgen 11.00u voor het
Rozenkransgebed
Oudegracht 69, Utrecht

Contact 33 (10 aug. t/m 18aug. 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

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl catharinaberaad@kattholiekutrecht.nl
www.dekathedraal.com www.deaugustinus.com
Misintenties gelieve door te geven aan het Centraal Secretariaat (adres zie hierboven).
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Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat
11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)

Sint Catharinakathedraal
18.30u: Eucharistieviering (cantor)

Negentiende Zondag door het Jaar
Psalterium: wk. III
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12.30u: Eucharistieviering
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12.30u: Eucharistieviering
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H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en
martelaar
12.30u: Eucharistieviering

H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar
18.30-18.50u: Biechtgelegenheid
18.30u: Rozenkransgebed
19.00u: Eucharistieviering
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15

MARIA TENHEMELOPNEMING
12.30u: Eucharistieviering

MARIA TENHEMELOPNEMING
19.00u: Eucharistieviering (celebrant pastoor H. Boogers)
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12.30u: Eucharistieviering
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10.30u: Eucharistieviering (celebrant pastoor H. Boogers)
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned

Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat

Sint Catharinakathedraal

11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)

18.30u: Eucharistieviering (cantor)
10.30u: Eucharistieviering
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned

Een woord van Sint Augustinus
Geef U aan mij, mijn God, geef U aan mij terug. Ik bemin U. Is mijn liefde te zwak, laat haar sterker
worden. Ik heb geen maat om te meten hoeveel er nog aan mijn liefde ontbreekt om voldoende te zijn. Dit
alleen weet ik dat het mij slecht gaat zonder U, niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk. En dat alle rijkdom
die niet mijn God is, voor mij niets dan armoede is. (Belijdenissen XIII,8,9)

Mededelingen
•

•

Rectificatie vieringen in de Catharinakathedraal:
Let op: In het parochieblad Tussentijds staan abusievelijk onjuiste tijden aangegeven
- Op 15 augustus is de viering Maria Tenhemelopneming om 19.00 uur in plaats van 10.30 uur
- Op 22 augustus is de verjaardag van de Wijding van de kathedraal om 19.00 uur in plaats van
10.30 uur.
Verjaardag van de Wijding van de kathedraal St. Catharina. In 1840 schonk de toenmalige
koning Willem II deze eenvoudige kloosterkerk officieel terug aan de katholieke gemeenschap van
Nederland. Dit is de enige middeleeuwse kerk die door de overheid is teruggegeven aan de
katholieke gemeenschap, waarbij het nodige onderhoud en restauratie werk diende te worden
geleverd om weer tot de eredienst te kunnen worden gebruikt. Daaraan heeft koning Willem II
financieel meegedragen. Paus Pius IX herstelde in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.
Utrecht werd weer uitgeroepen tot aartsbisdom van Nederland met de St. Catharinakerk als
kathedraal, zijnde de hoofdzetel van Rooms Katholiek Nederland. Dat feit vieren we elk jaar op 22
augustus: de verjaardag van de Wijding van de kathedraal van Utrecht. Welkom in de
eucharistieviering op 22 augustus om 19.00 uur in de hoofdkerk St Catharina.

•

SAVE THE DATE: Augustinusfeest op zaterdag 7 september!
Dit jaar zal het Sint Augustinusfeest gevierd worden op zaterdag 7 september. Reserveer deze
datum alvast in uw agenda! De eucharistieviering is om 12.00 uur in de Kapel van de Zusters
Augustinessen. Na de viering is er in het pastoraal centrum in ieder geval een feestelijke lunch en
worden er (muzikale) activiteiten georganiseerd voor jong en oud!! Meer informatie volgt later deze
maand.

•

Met ingang van 1 september 2019 celebreert pastor Smits elke eerste zondag van de maand om
17.00 uur een Tridentijnse Hoogmis met predicatie in de St. Catharinakathedraal. De Gregoriaanse
schola van Arnoud Heerings zingt de vaste en wisselende gezangen. Na afloop is er koffie en thee in
de sacristie. De data voor 2019 zijn: 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

•

In Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen voor het gebed. In Utrecht is dat
vanaf 5 september a.s. elke 1e en 3e donderdagavond van de maand om 19.30 uur in de kapel
van de Zusters Augustinessen (hoek Oude Gracht / Waterstraat).

•

De gezamenlijke collecteopbrengst van de Salvatorparochie bedroeg in week 31 € 702,16 en voor
de Engelse viering € 441,66.

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

