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- Registratieplicht St. Augustinus
- Vakantie-inspiratie Fotoactie

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 27 juli,
19:00 uur
17e week door het jaar
Thema:

Een goddelijke glans
Als iets zó kostbaar is dat het
onbetaalbaar is – dan daalt
alles wat we ermee vergelijken
in waarde.
Maar de schat, of de parel,
hoeven we niet te verstaan als
iets buiten onszelf. De parel is
het unieke menselijk leven van
ieder van ons. Het laatste
boek in de Bijbel spreekt van
een onbetaalbaar kostbare
steen in Gods hand – met je
eigen naam erop geschreven.
En – met de woorden van de
profeet Jesaja – de Heer zegt tegen ieder van ons: je bent kostbaar in mijn ogen, Ik heb
koninkrijken gegeven in ruil voor jou.
Deze schat te verliezen – het unieke dat God aan mijn leven verleend – zou een ramp zijn.
Dezelfde boodschap verschijnt ook elders op bladzijden in de Bijbel: Wat goed zou het een
mens doen als hij de hele wereld zou verwerven - maar zijn eigen ziel zou verliezen?
< klik hier voor het liturgieboekje >

Zomers bericht:
Geen paus,
wel bezoekers in
het zomerverblijf
De Poolse
paus Joannes Paulus
II genoot er van de
rust en de vorige
paus Benedictus
XVI was er graag om te
studeren en om
encyclieken te
schrijven. Met een
oppervlakte van 55
hectare is het domein van Castel Gandolofo uit de twaalfde eeuw groter dan Vaticaanstad aan
de Tiber.
Maar deze paus, de Argentijn Jorge Bergoglio (paus Franciscus) heeft geen boodschap aan het
luxueuze zomerverblijf waar pausen al 500 jaar lang tijdens de zomermaanden verblijven.
Paus Franciscus stelde het zomerverblijf Castel Gandolfo met uitzicht op het Meer van Albano
open voor bezoekers.
Bij de start van zijn pontificaat ruilde hij ook al het pauselijke paleis in voor het gastenhuis van
Santa Marta.
De website van de Vaticaanse Musea meldt nu dat de bezoekuren tijdens de maand augustus
worden uitgebreid. Bezoekers kunnen er in augustus tijdens het tweede en derde weekend van
de maand terecht. De sluiting op maandag 15 en dinsdag 16 augustus (Vaticaanse feestdagen)
blijft behouden.
Toeristen kunnen sinds de openstelling van Castel Gandolofo in 2015 genieten van een
audiorondleiding in de pauselijke appartementen. Daar ontdekken zij meer dan 500 jaar
geschiedenis en de schilderijen, relikwieën, liturgische gewaden, uniformen en curiosa die in de
zomerresidentie te zien zijn. Dankzij een rondrijdende, ecologische minibus kunnen zij ook
genieten van de weelderige tuin van Villa Barberini en zijn botanische en archeologische
schoonheden, die ook te voet verkend kunnen worden.
Individuele bezoekers en groepen moeten verplicht een tijdslot reserveren en een ticket
bestellen. Dat kan via de officiële website tickets.museivaticani.va.
Bron: I.Media/Vaticannews.va

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich nog 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.

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?!
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

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.

