Onderwerpen:

- Vieringen zondag 10 oktober
- 17 oktober begin van het jaar van de sacramenten
- "Mini-bedevaart" 27 november: Maria Magdalena
Eucharistieviering
Zondag 10 oktober,
10:00 uur
Thema: Jezus’s liefdevolle blik
Het is niet zozeer zijn rijkdom die voor de
man een probleem vormt, maar wel zijn
houding er tegenover. Hij lijkt wel bezeten
door zijn eigen bezit, en niet meer de baas.
Rijkdom en materiële dingen kunnen ons
op een subtiele manier in hun macht
hebben. Gaan materiële zaken en
wereldse overwegingen in de weg staan
voor mijn relatie tot God en de andere? Ga
ik voorbij aan de echte schatten in mijn
leven – gezondheid, geloof, vriendschap,
liefde…?

Het is verbazingwekkend dat Jezus deze man nog ‘liefdevol’aankijkt, zelfs wanneer zijn ‘vele
bezittingen’ hem verhinderen om Jezus daadwerkelijk te volgen. Het belicht het feit dat God
doorheen zijn Zoon onze zwakheden en beperkingen begrijpt, en nog steeds van ons houdt.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Op zondag 17 oktober begint het
Jaar van de Sacramenten
Dat is het begint van de ‘diocesane fase’ van de
bisschoppensynode die in 2023 plaatsvindt in
Rome ‘Voor een synodale Kerk: communio,
participatio, missio’.
Op verzoek van paus Franciscus gaat het bisdom
Rotterdam van start met een bisdombrede

eucharistieviering, om 15.00 uur in de kathedraal in Rotterdam.
“U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd”, schrijft bisschop Van den Hende in een brief aan
pastorale beroepskrachten, bestuursleden en alle andere gelovigen van het bisdom Rotterdam.
“En het verzoek is: kom niet alleen, maar vraag mensen mee, zodat we deze diocesane fase
ook daadwerkelijk samen kunnen starten vanuit ons geloof in Christus.”
‘Gevraagd wordt om als leden van de Kerk samen met de Heer en met elkaar op weg te
gaan in geloof, als leerlingen van de Weg die Jezus is’
< lees verder >
Ter voorbereiding op de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio,
missio’ (2023) ontvingen de bisschoppen wereldwijd documentatie. Het Secretariaat van de
Bisschoppensynode reikte daarbij ook een gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Nederlandse
bisdommen als gebedskaart verspreid maar is ook beschikbaar als download.
< download de gebedskaart >
In het laatste MMM nodigden wij u uit om met een
groep naar deze bijzondere tentoonstelling in
het Museum Catharijneconvent te gaan. Deze
mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten
houdt al ruim 2000 jaar de gemoederen bezig.
Zijn wij als R.K, Federatie Maria Magdalena niet
"verplicht" om hier naar toe gaan om haar zo beter te
leren kennen?
Er zijn al aanmeldingen binnen, maar hett aantal is
nog lang niet voldoende om een "mini-bedevaart" te
organiseren. Laten wij onze patroonheilige, de
apostel der apostelen, zomaar links liggen?

De geplande datum voor de "mini-bedevaart" is zaterdag 27 november
Meldt u zich aan! Bij voldoende aanmeldingen gaat de "mini-bedevaart" door. Wij informeren u
nog nader over de defintieve kosten (ca. € 27 - € 35).
U krijgt er heel wat voor terug: een inleiding en een rondleiding door een deskundige.
Bovendien is het vervoer, heen en terug naar de opstapplaats, inbegrepen.
Aanmelden via: info@hmariamagdalena.nl o.v.v. tentoonstelling.

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.

