Onderwerpen:

- Woord- en Communieviering 6 maart
- Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift”
- Aanbevolen om naar toe te gaan: Matthäus Passion
- Voor een synodale kerk: OPROEP

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Woord- en
Communieviering,
Zondag 6 maart
10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema:
Op de proef gesteld
Jezus, zoals Mozes vóór Hem,
trok zich terug in de wildernis om gedurende veertig dagen te vasten. Elke bekoring betekent
een soort machtsgreep: macht over de elementen van de schepping door stenen in brood te
veranderen. Politieke en militaire macht door bezit te nemen van de koninkrijken van de wereld.
En macht om Gods bescherming op ongepaste wijze af te dwingen. Dat Jezus werd beproefd in
zijn roeping was algemeen aanvaard in het vroege christendom. Want de brief aan de Hebreeën
zegt ons : “Want wij hebben geen hogepriester (Jezus) die niet in staat is om mee te voelen met
onze zwakheid. Wij hebben een hogepriester die in elk opzicht is beproefd zoals wij, maar dan
zonder te zondigen”.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Laten we ons gebed voor Oekraïne
aanvullen met een gift
De Nederlandse bisdommen vragen de parochies
om zondag 6 maart te collecteren voor hulp aan
Oekraïne.
Eerder riepen de bisschoppen al op om op woensdag 2
maart te bidden en te vasten voor vrede. En nu vragen
zij: ‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen
en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit
Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. Via het Europese katholieke
caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom
vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang
ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor
basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak.
Extra (deur)collecte
Zondag 6 maart zal daarom in onze kerken een extra (deur)collecte worden gehouden.
Bent u niet in de gelegenheid om via de extra collecte bij te dragen, kunt u uw bijdragen
overmaken via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer
NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.
< lees het volledige bericht >

Aanbevolen om naar toe te gaan:

Uw vrijwillige bijdrage, deels naar de actie
voor Oekraïne
Het concert wordt grotendeels bekostigd uit een
ontvangen subsidie. Echter vanuit de subsidiegever
wordt gevraagd om ook een deel zelf te financieren.
Daarom wordt na afloop een vrijwillige bijdrage
(deurcollecte) gevraagd ter bestrijding van de kosten.
De organisatie voelt zich evenzeer betrokken bij de
burgers van de Oekraïne die lijden onder de oorlog.
Daarom zal een deel van uw vrijwillige bijdrage als gift
worden geschonken aan de Vastenactie.nl.

Wilt u meer weten over
het 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" >

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.

