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- 14 maart Gebedsmoment voor het klimaat
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 14 maart

4e Zondag 40-dagentijd
Thema:
De tekenen van de tijd
Dit Evangelie benadrukt het
belang van geloof en is het
meest vertroostend. Allen die
in Jezus geloven, die zijn
gestorven en voor ons zijn
opgestaan, hebben het
eeuwige leven. God heeft zijn
Zoon naar de wereld gestuurd
opdat deze gered zou worden
en niet worden veroordeeld.
Jezus is de sleutel tot
verlossing.
Alle zegeningen waarnaar we
verlangen, zijn vervat in
Christus. We zijn vatbaar voor
fouten en zonden. Maar
Jezus’ genade en goedheid
jegens ons redt ons altijd.
Het geloof in Jezus is licht - een licht dat ons en alles om ons heen verlicht. En toch verkiezen
sommigen om in duisternis te leven, wat een indicatie is dat ze gesloten zijn - misschien als
gevolg van zonde. Zulke mensen willen niet de helderheid van het geloof die hun wandaden kan
laten zien.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Nederlandse bisschoppen roepen
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.
< 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 21 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 >:

"Kiezen voor het eigenlijke normaal"

De Nederlandse bisschoppen roepen katholieken op te
gaan stemmen op 17 maart bij gelegenheid van de
verkiezingen voor de Tweede Kamer en dan te kiezen
voor ‘het eigenlijke normaal’. De bisschoppen schreven
hun oproep in een brief waarin ze aangeven dat we na de
coronacrisis niet terug moeten naar het oude normaal
maar naar het eigenlijke normaal, namelijk het ‘normaal
van het Rijk Gods’.
< lees het volledige artikel >

Met het hart van een vader

Vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van de
heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en
voedstervader van Christus Jezus. Op 8 december
2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van
Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden
dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth
verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij
die gelegenheid werd ook de apostolische
brief Patris corde gepubliceerd, die nu in de
Nederlandse vertaling beschikbaar is.
< lees het volledige artikel >

Online gebedsmoment
voor het klimaat

De initiatiefnemers van GroenGelovig
organiseren op zondagmiddag 14 maart een
online gebedsmoment voor het klimaat.
Daarmee sluiten ze aan bij het klimaatalarm,
een actie van tientallen organisaties om
aandacht te vragen voor de urgente
klimaatproblemen.
< 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.

