Onderwerpen:

- Viering Woensdag 3 februari
- International VN-dag
- Actie Kerkbalans
- Registratie blijft verplicht

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Eucharistieviering
Woensdag 3 februari

Onbevangen zien
Viering
via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding >
< klik hier >
om het boekje van de viering te openen
François Mauriac schreef in zijn boek ‘Het leven van Jezus’: “Het
is verbijsterend dat de Mensenzoon dertig jaar lang niet meer leek
te zijn dan een gewoon mens”. Degenen die met Hem leefden
dachten dat ze Hem kenden. Hij timmerde tafels en stoelen voor
hen. Zij aten en dronken met zijn naaste verwanten. Toen Hij uit
de rol stapte die zij Hem hadden toebedacht, wilden zij Hem als
een gewone werkman op zijn nummer zetten.
Heer, er zijn diepten in ieder van ons, zelfs in hen die wij goed
menen te kennen, waar alleen U weet van hebt. Wanneer ik
iemand op zijn nummer wil zetten, zegt dat meer over mij dan over
het slachtoffer. Red mij, Heer, van een dergelijke dwaasheid.

Ontmoeting paus Franciscus en
grootimam Ahmad Al-Tayyeb op
Internationale VN-Dag voor
broederschap
Paus Franciscus neemt op 4 februari
2021 deel aan de Internationale Dag van
de Menselijke Broederschap, een
initiatief van de Verenigde Naties. Hij
ontmoet die dag grootimam Ahmad AlTayyeb van Al-Azhar tijdens een
onlinebijeenkomst in Abu Dhabi, gehost
door sjeik Mohammed Bin Zayed.
Daarnaast houdt VN-secretaris-generaal António Guterres een toespraak. Tevens wordt de
eerste Zayed-prijs voor Menselijke Broederschap uitgereikt aan iemand die zich bijzonder inzet
voor broederschap. De bijzondere virtuele interreligieuze ontmoeting is vanaf 14.30 uur in
verschillende talen live te volgen via de portaalsite van het Vaticaan: www.vaticannews.va.
De Verenigde Naties nam op 21 december 2020 een resolutie aan waarmee 4 februari werd
uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de menselijke broederschap’, de verjaardag van de
ondertekening in 2019 van het document ‘Menselijke broederschap voor wereldvrede en
samenleven’ door paus Franciscus en grootimam van al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Die
belangrijke gebeurtenis in de christen-moslimrelaties vormde de inspiratie voor de datum van de
jaarlijkse viering.
VN-lidstaten worden in de resolutie opgeroepen om die dag vanaf 2021 jaarlijks te vieren. De
VN-resolutie benadrukt dat dit inspanningen van de internationale gemeenschap voor de
bevordering van de vrede, verdraagzaamheid, inclusiviteit, verstandhouding en solidariteit
vereist.
< klik hier om het hele artikel te lezen >

Waarom uw bijdrage voor de actie
Kerkbalans van onschatbare waarde is
Lees dat verder op de website van uw eigen parochie.
< klik hieronder op het logo van uw eigen parochie >

DOE MEE!
en vul het formulier in
dat u vindt op de website
van uw eigen parochie.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog registreren
voor zondag 7 februari
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slecht dertig mensen. De consequentie is, dat men
zich vooraf dient aan te melden /registreren. Indien u zich
niet vooraf registreert, loopt u de kans dat u de toegang
wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:<
klik op de link hieronder >:

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.

