Onderwerpen:

- Viering zondag 14 feberuari 10:00 uur
- Boodschap paus voor de Veertigdagentijd
- Palmtakken en Aswoensdag
- Registratie blijft verplicht, ook op Aswoensdag
- Actie Kerkbalans

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

Woord- en
Communieviering

zondag 14 februari,
10:00 uur
Thema:
Bevrijd uit isolatie
en onreinheid
Viering via de live-stream
(aanvang 10:00 uur)
< klik links op de afbeelding >
< klik hier >
om het boekje van de viering
te openen
Melaatsheid omvatte in de Bijbel een reeks van huidziekten. Belangrijker is dat het werd
beschouwd als een teken van onreinheid. De wet gebood dat iemand die aan de ziekte leed
weg diende te blijven van anderen – een sociale en religieuze uitsluiting. De zieke man
doorbreekt deze code door toch naar Jezus toe te komen, en Jezus doorbreekt hem door de
zieke aan te raken. Maar nadat Hij de zieke genezen heeft voldoet Hij aan de wet door de man
naar de priester te sturen om diens herintreden in de gemeenschap door hem te laten
bevestigen. Jezus houdt zich dus aan de wet wanneer deze dienstbaar is aan de mensen.

Boodschap Paus
Franciscus
voor de 40-dagentijd:
Veertigdagentijd een tijd
om geloof, hoop en liefde
te hernieuwen
In zijn boodschap voor de
Veertigdagentijd vraagt paus
Franciscus om op weg naar
Pasen Jezus in herinnering te
houden, die “zich heeft
vernederd, gehoorzaam werd tot
de dood, tot de dood aan een
kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van
bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de hoop en
ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en
zusters in Christus”, zegt de paus.
Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij
de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de
tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven,
geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie
Christus wil volgen, bezielt.”
Vasten, bidden, geven
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering
in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en
zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen
met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een
daadwerkelijke liefde voor te leven.”
Geloven, hopen, liefhebben
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven een
tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te
beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als
gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus,
de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke
bron het barmhartige hart van de Vader is”, aldus de paus.
< klik hier om de hele tekst te lezen >

(Oude) Palmtakken, neem ze mee...
en Aswoensdag
"Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult
wederkeren". Deze tekst wordt bij het askruisje
uitgesproken.
De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken buxustakken) van het afgelopen jaar.
Neem uw oude takjes mee naar de kerk, zodat wij
daar de as van kunnen maken voor de
Aswoensdag.
Vóór Aswoensdag komen we met de Nieuwsbrief nog uitgebreid terug op de
Aswoensdagviering. Dan vertellen we ook hoe het dit jaar (afwijkend) gaat i.v.m. de
Coronamaatregelen.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
Voor de viering van Aswoensdag moet u zich ook
registreren.
Vanaf maandag kunt u zich registreren voor de viering
van 21 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.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:

Vieringen / diensten op Aswoensdag 17 februari
In de volgende Nieuwsbrief komen we uitgebreid terug op de vieringen/diensten op
Aswoensdag. Hieronder alvast een overzicht.

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.

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.

