Onderwerpen:

- Eucharistieviering Zondag 13 februari

- Van harte welkom bij de vieringen
- Wereldziekendag
- Actie Kerkbalans
- Matthäus Passion

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 13 februari, 10:00 uur
Thema:
Christus, onze hoop
Jezus schenkt ons de zaligsprekingen en toont ons
op welke wijze we negatieve dingen (armoede,
honger, haat) kunnen veranderen in mogelijkheden
om de speciale liefde te laten zien die God over
heeft voor hen die lijden en zich in de steek gelaten
voelen. Deze boodschap van liefde gaat uit naar
alle volkeren en is een oproep om zich in te zetten
om anderen te helpen. Maar we moeten inzien dat
er heel veel vormen zijn van armoede, honger en
haat.
< klilk hier of op de afbeelding voor de live
stream >
< klik hier, voor het liturgieboekje >

Vooraf reserveren is niet meer nodig (m.u.v. St. Augustinus < klik hier voor registratie > )
< klik hier voor het volledige bericht >

Wereldziekendag 11 februari 2022:
Getuigen van Gods liefde door
naastenliefde en barmhartigheid
Op 11 februari viert de Kerk de
Wereldziekendag. Paus Francicus roept in
zijn boodschap voor deze dag op tot
naastenliefde en barmhartigheid. De
boodschap van de paus heeft als thema:
“Weest barmhartig, zoals uw Vader
barmhartig is” (Lucas 6, 36).
< lees verder >

Door vandaag te geven,
kan de kerk blijven doen waar ze
al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen.
De Actie Kerkbalans is van levensbelang voor de parochies.
Zeker in deze coronatijd kunnen wij uw financiële
ondersteuning meer dan nodig gebruiken.
Doe mee! Via de website van uw eigen parochie vindt u meer
informatie en kunt u uw deelname ook kenbaar maken. Ook in
het MMM (pagina 6) is er ruim aandacht aan besteed.

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.

