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Viering zondag 24 oktober
Aanmelden voor sacramenten
Wereldmissiedag
Mariaviering in de H. Kruisvindingkerk
"Mini-bedevaart" 27 november
Aanvangstijd verandert
Meewerken aan de opbouw van de kerk

Woord- en
Communieviering
Zondag 24 oktober,
10:00 uur
Thema:
Durf gerust te vragen
De theoloog Michel de
Verteuil heeft een prachtig
gebed dat aansluit bij dit
verhaal: “Heer, er zijn veel mensen die langs de weg zitten. Zij schreeuwen naar ons om
medelijden te hebben met hen. Maar dikwijls roepen ze op een vreemde manier: door zich
slecht te gedragen in de klas; door drugs en alcohol te gebruiken; door te mokken; door koppig
te zwijgen of door zich op te sluiten in hun kamers. Soms door vol te houden dat ze gelukkig zijn
aan de kant van de weg te zitten terwijl anderen hen voorbijgaan. Heer, zoals Jezus hebben we
er nood aan te stoppen met alles waarmee we bezig zijn. Zo kunnen we hun diep verlangen
horen om opnieuw te kunnen zien.”
Ik beeld mij in dat Jezus over mij zegt, “Roep haar bij mij! Roep hem bij mij!” En dat Hij dan
vraagt: “Wat wil jij dat Ik voor je doe?” Hoe zou ik hierop antwoorden?
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Aanmelden voor het ontvangen van de
sacramenten in 2022
We beginnen al weer aan de voorbereidingen van het
toedienen van de sacramenten in 2022:
- de 1e H. Communie;
- het H. Vormsel voor jong volwassenen;
- de H. Doop voor volwassenen;
- Het H. Vormsel voor wassenen.

U kunt uzelf of uw kinderen nog aanmelden
tot 1 november a.s.
Voor het aanmelden en voor meer informatie verwijzen
wij u naar de website van uw eigen parochie,
< klik rechts op de naam >

Parochies
H. Drie-Eenheid
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
de Emmaüsgangers
St. Augustinus
St. Joris

Podcast met bisschop Van den Hout over
Wereldmissiedag

“De Kerk is per definitie missionair. Vanaf het allereerste
begin. Jezus heeft ons een missie gegeven, een opdracht: ga
uit, trek over de hele wereld en doop, maak mensen tot mijn
leerlingen en leer hen te onderhouden, alles wat Ik u bevolen
heb. Dat is het missiestatement van onze Kerk.” In een
podcast vertelt bisschop Van den Hout over Wereldmissiedag,
zondag 24 oktober.
< lees verder > en/of < ga naar de podcast >

Boodschap van Paus Franciscus bij
Wereldmissiedag

Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij
gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20)
< lees de boodschap >

Mariaviering, woendag 27 oktober
in de H. Kruisvindingkerk
Beukendaal 2 te Rotterdam

aanvang 19:00 uur

Een bijzondere Mariaviering in deze oktobermaand.
In deze viering is er medewerking van een koor o.l.v. Cherwin
Sinmide.
Tijdens deze viering is er Rozenkransgebed, bloemenhulde aan
Maria en er is gelegenheid tot het aansteken van een kaars.
Laten we God danken via Maria.

Heeft u zich al opgegevend
voor de "mini-bedevaart"?
op 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. mini-bedevaart

De aanvangstijd van de zondagsviering
in de H. Kruisvindingkerk verandert
van 11:00 uur naar 10:00 uur.

Dit gaat in op zondag 7 november

Dit i.v.m. het het parkeerbeleid van de Gemeente Rotterdam.
Vanaf 1 november geldt er betaald parkeren (op zondagen
vanaf 12:00 uur).

Meewerken aan de opbouw van de kerk.
“Het hoort vanaf het begin bij de Kerk dat we samen op
weg zijn, dat we synodaal zijn. De eerste christenen
werden mensen van de weg genoemd.”
In zijn homilie op 17 oktober spreekt bisschop Van den Hende
over de drie kernwoorden: communio, participatio, missio.
“Communio is de gemeenschap rond de Heer, die we niet zelf maken maar die de Heer ons
geeft in kracht van de Heilige Geest”, aldus de bisschop die aangeeft dat daar een opdracht ligt
om die communio steeds weer op te bouwen. “Maken we deel uit van die gemeenschap?
Kunnen we ook anderen bij die gemeenschap betrekken en uitnodigen met ons geloof, met de
hoop en de liefde die in ons hart is gelegd?”
< lees de complete homilie >
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.

