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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 27 februari,
10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema: Begrijpen en groeien
God ziet het hart en zal dat altijd
doen. Wij kunnen een geweldige
show opvoeren van woorden en
daden, maar voor God is
zichtbaar wat aan de wortels
daarvan ligt. Door ons alleen te richten op de fouten van anderen, hoe terecht ook, verliezen we
de aandacht voor die van onszelf.
Zoals pater Tony de Mello (Indiase Jezuïet) placht te zeggen: "Als ik verander, verandert mijn
hele wereld." Niet alleen dat, maar als ik verander, zullen andere mensen ook kunnen
veranderen, en zelfs als ze dat niet doen, zal mijn houding tegenover hen niet dezelfde zijn. Om
pater de Mello nog eens te citeren: “Houding bepaalt alles" - mijn houding.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Versoepelingen in de
R.K. Kerk vanaf 25 februari
Met ingang van vrijdag 25 februari
vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk
in Nederland de verplichting om
anderhalve meter afstand te houden en
het mondkapjesadvies bij verplaatsingen
door de kerk. De maatregelen voor het
uitreiken van de communie worden
versoepeld.
We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te
kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’
Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie
met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt.
Vredeswens
Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet
de hand bij de vredeswens.
Koffiedrinken
Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.
‘Houd rekening met elkaar,
ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in
verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de
kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.
< lees het volledige bericht >

Aanbevolen om naar toe te gaan:

Wilt u meer weten over het uitvoerende
Golden Circle Ensemble, < klik op hun logo >

Voor een synodale kerk
Oproep om mee te doen!
De bisschoppen worden, door paus Francisus,
gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk.
Dit is de eerste fase van het wereldwijde synodale
proces als voorbereiding op de synogde in oktober
2023.
U kunt dus meedoen aan dit proces!
Aanmelden via: wijnenfr@missie-geest.nl

Wilt u meer weten en/of zich voorbereiden op de
consultatie, < klik op "meer weten" >

(Oude) Palmtakjes
Wij vragen u om de oude palmtakjes
bij de kerk in te leveren. Deze
palmtakjes zullen wij tot as laten
vergaan.
Op Aswoensdag kan voor het uitdelen van
de askruisjes worden gekozen voor het
plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of
voor het strooien van de as over het hoofd.
Dit is het teken dat de gelovige een tijd van
bezinning, bekering en boete ingaat.

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.

