Onderwerpen:

- Viering Zondag 25 juli
- Paus over roeping van ouderen
- Vakantie-inspiratie fotoactie
- Registratieplicht St. Augustinus

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
Zondag 25 juli,
10:00 uur
17e Zondag
Thema:

Leven in God
Dit is het enige wonder dat
beschreven staat in alle vier
de evangeliën. Het betekent
dat het een uitzonderlijke
gebeurtenis is, die veel
dieper gaat dan het op een
buitengewone manier
voedsel verstrekken aan
duizenden mensen. In het
evangelie van Johannes is
Jezus degene die uitgebreid uitlegt wat dit teken inhoudt. De evangelist verbindt het wonder met
de opdracht van Jezus en de Eucharistie: hij gebruikt dezelfde werkwoorden die we later
terugvinden in de instelling van de Eucharistie. Jezus nam het brood, sprak het dankgebed uit
en gaf het brood aan de mensen. Hij nodigde hen uit zoveel te nemen als ze nodig hadden.
God verwacht van ons dat we steun zijn voor elkaar en dat we het weinige dat we hebben delen.
De heilige Theresa van Calcutta zei over Jezus: "Hij maakt van ons gebruik om zijn liefde en
mededogen in de wereld te zijn, ondanks onze tekortkomingen en zwakheden." Ik bid voor de
moed die ik nodig heb om het risico te nemen om zelfs het weinige dat ik heb te geven.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Paus over de roeping van
ouderen: ‘Een hernieuwde
roeping op een cruciaal
ogenblik in de geschiedenis’
De Kerk viert op 25 juli de eerste
Werelddag van de Grootouders en de
Ouderen
In zijn boodschap voor de eerste Werelddag
van de Grootouders en de Ouderen (25 juli
2021) schrijft paus Franciscus over de roeping van ouderen. De boodschap heeft als titel ‘Ik ben
met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’ (Matteüs 28, 20).
Paus Franciscus zegt dat de pandemie een onverwachte en razende storm is geweest, een
zware beproeving die zeker ook ouderen hard heeft geraakt.
< lees verder >

Vakantie-inspiratie Fotoactie
Deel uw vakantie-inspiratie met ons.
Als u iets tegenkomt wat u raakt of
inspireert, maak er een foto van. Vertel in
het kort wat u raakte en/of u inspireerde.
Wie weet inspireert dat ook ons?!

Een voorbeeld: Venite adoremus
In stilte zat zij daar in aanbidding. Sereen,
rustig, zichzelf afsluitend van de drukte om
haar heen. Het was als vanzelfsprekend.
De aanbidding vloeit voort uit de
eucharistie. De Heer blijft ook na de viering
aanwezig in de geconsacreerde hostie.

De twee mooiste foto-verhalen publiceren
wij in een van de komende MMM's. Maar
dat is nog niet alles!
Deze twee inzenders ontvangen een
toegangskaart voor de tentoonstelling
"Maria Magdalena" in het Museum
Catharijne Convent te Utrecht.
Stuur uw foto-verhaal naar:
info@hmariamagdalena.nl
De Heer blijft ook na de viering aanwezig
in de geconsacreerde hostie.Door de
aanbidding komen we in contact met
Hem. De aanbidding komt voort uit het
verlangen bij Hem te zijn.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 1 augustus
aanmelden vanaf a.s. maandag. < klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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.

