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

Contact 37 (07 t/m 15 sept. 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 met
Kindernevendienst
(Sint Augustinusfeest)

Sint Catharinakathedraal
18.30u: Eucharistieviering (cantor)

Drie-en-Twintigste Zondag door het Jaar
Psalterium: wk. III
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10.30u: Eucharistieviering: celebrant Mgr. Hoogenboom
mmv Kathedrale Koor Utrecht
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned
16.30u: Willibrordvespers

Ma
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12.30u: Eucharistieviering

19.00u: Eucharistieviering
aansluitend bidden om Roepingen (tot 20.00 uur)

Di
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12.30u: Eucharistieviering

19.00u: Eucharistieviering

Wo
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12.30u: Eucharistieviering

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

Do
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12.30u: Eucharistieviering

19.00u: Eucharistieviering

Vr
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H. Johannes Chrysostomus, bisschop en
kerkleraar
12.30u: Eucharistieviering

H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
19.00u: Eucharistieviering
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Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat
11.15u: Rozenkransgebed
12.00u: Eucharistieviering (cantor)

Sint Catharinakathedraal
18.30u: Eucharistieviering (cantor)

Zo

15

10.30u: Eucharistieviering (celebrant: plebaan Boogers)
12.30u: Holy Mass in English
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned

Een woord van Sint Augustinus
De Heer is een bron van licht; Hij is ook wijsheid, want Hij lest in een ziel de dorst naar wetenschap;
en wie wijsheid heeft, wordt verlicht door een bepaald licht, dat niet lichamelijk, noch vleselijk, noch
uitwendig, maar inwendig is.
(Uit: Augustinus, Eert in elkander God).

Mededelingen
•

•

•
•

•

•
•

•

ST. AUGUSTINUSFEEST OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER!!
Het Sint Augustinusfeest wordt gevierd op zaterdag 7 september. De eucharistieviering is om 12.00 uur
in de Kapel van de Zusters Augustinessen met Kindernevendienst!
Na de viering is er in het pastoraal centrum van de St. Augustinuskerk (Rozenstraat 1) een
feestelijke lunch met tal van activiteiten voor jong en oud!!! Cantemus Domino en het Koor van de
Engels Mis zullen zingen. Verder wordt er deze middag meer informatie gegeven over onder andere de
verbouwing en heropening van de St. Augustinuskerk en over de fusie van de Utrechtse parochies.
Op zondag 8 september is de jaarlijkse Willibrordprocessie in Utrecht. De start is traditiegetrouw
om 16.00 uur vanaf het Janskerkhof (tegenover het standbeeld van de H. Willibrord). Daarna gaat de
stoet richting de St. Catharinakathedraal, waar mgr. Hoogenboom zal voorgaan in een plechtig
gezongen vespers, met medewerking van het Kathedrale Koor Utrecht, o.l.v. dirigent G. Beemster.
Op 8 september wordt in de Sint Catharinakathedraal een deurcollecte gehouden, bestemd voor de
Katholieke Caritas Instelling Utrecht.
Op zaterdag 14 september 2019 (Open Monumentendag) wordt voor de twaalfde keer op rij een
Orgelvoettocht georganiseerd in hartje Utrecht. De voettocht langs vier historische orgels en kerken
begint om 11.00 uur in de Janskerk (Janskerkhof 26). Organist is de Duitse organist Daniel Seeger.
Om 13.00 uur begint een concert door Gerrit Christiaan de Gier op het Quellhorst-orgel in de Westerkerk
(Catharijnekade 9). Deze locatie is bijzonder daar deze kerk onlangs is getransformeerd. Vervolgens staat
om 14.15 uur de Jacobikerk (St. Jacobsstraat 171) op het programma. Hier wordt een orgelconcert
gegeven door Jeehyun Lee, afkomstig uit Zuid-Korea. De tocht wordt om 15.30 uur afgesloten in de St.
Josephkerk (Draaiweg 44) met een concert gegeven door Paul van der Woude, organist van de St.
Augustinuskerk. Na afloop van elk concert kunt u in gesprek gaan met de musici en/of de monumentale
locaties bezichtigen. Alle concerten duren ca. 30 minuten en zijn gratis toegankelijk.
De afgelopen maanden heeft een groep enthousiaste parochianen uit de Catharinakathedraal zich
beziggehouden met het maken van plannen om de katholieke gemeenschap in de binnenstad te
versterken. De werkgroep en het Catharinaberaad informeren u (en in het bijzonder de parochianen in
de binnenstad) graag over deze plannen. De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op drie
dagen:
Op zondag 15 september én op zondag 13 oktober is er direct na de hoogmis (van 10.30u) een
informatiebijeenkomst in het Bonifatiushuis. Ook na de Engelse mis zal er op deze twee zondagen een
bijeenkomst zijn (Engelstalig).
Daarnaast is er op woensdagavond 2 oktober a.s. om 20.00 uur nog een bijeenkomst (alleen in het
Nederlands). Ook deze bijeenkomst vindt plaats in het Bonifatiushuis. Aanmelden is niet nodig.
Wij heten u allen hartelijk welkom en hopen dat u net zo enthousiast wordt van deze plannen als wij
zelf!!
Vanaf 10 september komt elke dinsdagochtend (van 10.00 – 12.00 uur) de Brei- en haakclub bijeen
in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk (Rozenstraat 1). U kunt zich hiervoor opgeven bij Adri
Nederhof of mailen naar info@augustinusutrecht.nl.
Op dinsdagavond 8 oktober 2019 vindt er weer vanuit de St. Salvatorparochie de maandelijkse avond
Lectio en divina en gebed (contemplatief bidden) plaats. Bij het lectio divina en bidden keer je in stilte
naar binnen om lichamelijk tot rust te komen. Ook zullen we het Evangelie van de dag en een andere
tekst – geestelijk lezen (lectio divina)- en ervaren waar de teksten betrekking hebben op ons dagelijks
leven. We komen maandelijks de tweede dinsdag bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur. De avonden
zijn op 8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari 2020, 11 februari, 10 maart, 14 april en 12 mei.
kosten € 2,- per avond. Voor informatie en opgave Elaine Kempees Elainekempees@gmail.com 0613613689 Hettie van Hessen- Eijbergen, hettieeijbergen@gmail.com 030-2725712.
De gezamenlijke collecteopbrengst van de Salvatorparochie bedroeg in week 34 € 830,22. Voor de
Engelse mis was dat € 712,85. De opbrengst in week 35 bedroeg resp. € 672,35 en € 404,50.

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

