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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 7 maart

3e Zondag 40-dagentijd
Thema:
God op de eerste plaats
Jezus is hier te zien in een
grote woede. Toch was er
niets nieuws aan het handel
drijven dat in de Tempel
plaatsvond. Dat gebeurde al
generaties lang. Zijn woede
herinnert ons eraan dat
woede als emotie op zichzelf
niet verkeerd is. Dat
praktijken al lang bestaan,
betekent niet dat ze nog
langer getolereerd moeten
worden. Er zijn dingen waar
we echt boos over moeten
worden, zoals
onrechtvaardigheid en ongelijkheid in ons land en in onze wereld. Hoe kan ik mijn
gerechtvaardigde verontwaardiging uiten?
Jezus was niet tevreden over het respect waarvan de mensen in de tempel getuigden. Dit was
een heilige plaats, waar God op een bijzondere wijze aanwezig was. Hier moesten de mensen
contact zoeken met Hem, Hem aanbidden en met Hem praten. Commerciële handel was
ongepast op een plaats als deze. De Zoon van God probeerde orde op zaken te stellen in de
tempel.
Jezus wist dat Hij de ware tempel van God was – want de Heer was volledig in Hem aanwezig.
Hij verdient meer aandacht dan dit heilige gebouw. Hij wist ook dat, als Hij als mens gedood zou
worden, Hij op op zou staan uit de doden. De tempel van zijn lichaam was onverwoestbaar.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederlandse bisschoppen roepen met
speciale website iedereen op:
Vier Pasen!
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans
heel groot is dat er dan nog steeds beperkende
maatregelen gelden in verband met de
coronapandemie, roepen de Nederlandse
bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren
wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op
de speciale website www.vierpasen.nl. De site biedt
links en downloads om de Veertigdagentijd én
Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.
< klilk op de afbeelding >
om naar de website te gaan >

Omdat het MMM niet uitgekomen is, wordt in de Nieuwsbrief een overzicht van de
vieringen/diensten in de komende week vermeld. Bij bijzonderheden en (bijvoorbeeld) links,
wordt daar in de loop van de week meer aandacht aan gegeven.

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
Vanaf maandag kunt u zich voor de viering van
zondag 14 maart registreren.
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 >:

Op 12 maart gebed voor de slachtoffers
van de coronapandemie en start 24 uur
voor de Heer

Op vrijdag 12 maart sluiten de Nederlandse bisschoppen
aan bij de gebedsestafette van bisschoppen die door heel
Europa gaat. De estafette met gebed voor de slachtoffers
van de coronapandemie startte op Aswoensdag 17
februari in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije
afgesloten. Het is een initiatief van de vergadering van
Europese bisschoppenconferenties (CCEE).
In alle Nederlandse bisdommen zal op 12 maart een moment van gebed plaatsvinden voor de
coronaslachtoffers. In het overzicht, wat staat in het volledige artikel, kunt u zien wanneer en
waar wordt gebeden.
< lees het volledige artikel >

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.

