Onderwerpen:

- Viering Woensdag 26 mei
- Registratie blijft verplicht
- bisschoppensynode 2023

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 26 mei
8e week door het jaar
19:00 uur
Thema: De belangrijkste
is wie dient
Sint Franciscus van Assisi
bad als volgt: ‘Het is door te
geven dat we ontvangen’.
Heb je ooit ervaren dat wat
je werkelijk ontvangt zoveel
meer is dan wat je kon
geven? Spreek met Jezus
over deze ogenschijnlijke
tegenstelling dat in geven
ontvangen schuilt.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog aanmelden
voor de viering van zondag 30 mei.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de H.
Kruisvinding (parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt het
maximum aantal 62 personen, omdat deze kerk meer
reguliere zitplaatsen heeft.
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 >:

Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023
Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende algemene
bisschoppensynode. Deze vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale
Kerk: communio, participatie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.
< lees verder >

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.

