Onderwerpen:

- Themaviering in St. Augustinus

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Zondag 30 augustus,
wordt de viering in
de St. Augustinus
verzorgt door de Themagroep

Thema: Wat doe ik in Jezus' naam
Zondag 30 augustus a.s. is er weer
een viering die verzorgd wordt door
de themagroep bestaande uit 7
parochianen.
Zoals u misschien nog weet is het in
deze vieringen gebruikelijk dat er
persoonlijke misintenties ingeleverd
kunnen worden die voorafgaand aan
de viering opgehaald worden.
Dat is nu natuurlijk niet mogelijk.
Wanneer u van plan bent om zondag
aanwezig te zijn en u vindt het fijn als
uw persoonlijke intentie gelezen wordt
bij de voorbeden wilt u dan thuis uw briefje schrijven en meebrengen?
Wij zorgen dan dat er een aparte schaal bij de ingang staat waar u uw intentie in kunt leveren.
Tijdens de viering worden dan alle intenties gelezen.
In het evangelie van deze zondag roept Jezus zijn volgelingen op om hem te volgen, te doen
zoals hij heeft voorgedaan.
Maar wat doe ik in Jezus’ naam? Dat is het thema van deze zondag.
In deze viering willen we hierover samen met u nadenken en onze gedachten over het thema
delen. U bent van harte uitgenodigd.

Parochienieuws / websites
Wilt u meer lezen van uw eigen parochie of van de andere parochies, dan vindt u hieronder de
links naar de parochiewebsites:
H. Drie-Eenheid
Emmaüsgangers
Sint Joris
St. Augustinus
O.L.V. van Lourdes
Geen mail meer ontvangen / Suggesties
Indien u geen gebruik meer wil maakt van deze berichtenservice, kunt u ons een mail sturen.
Dan verwijderen wij uw e-mailadres uit de databank.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft of suggesties, dan horen wij dat graag van u.
U kunt uw e-mail sturen aan: info@hmariamagdalena.nl
De Nieuwsbrief is ook te lezen via deze link: < Nieuwsbrief >
De Nieuwsbrief is een service van de
R.K. Federatie H. Maria Magdalena ~ Reyerdijk 67 ~ 3079 NC Rotterdam ~ 010-4838390
e-mail: info@hmariamagdalena.nl website: www.hmariamagdalena.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@hmariamagdalena.nl toe
aan uw adresboek.

