Onderwerpen:

- Eucharistieviering 13 maart
- Live stream werkt weer
- Groot succes Golden Circel Ensemble
- Voor een synodale kerk: OPROEP
- 'Paus Franciscus en de armen'

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

Thema:
Kijk naar de hemel
‘Als het volk geen visie heeft,
gaat het ten onder.' (Spreuken
29:18) Jezus toont hier aan zijn
leerlingen kort voor zijn
lijdensweg een reddend visioen
van toekomstige heerlijkheid. In onze sombere tijden hebben ook wij een hoopvol visioen van
een betere toekomst nodig, anders kunnen wij ten onder gaan. Wij mogen niet vergeten dat
onze broze maar tragische wereld bezaaid is met verborgen heerlijkheid, die geopenbaard zal
worden op Gods gekozen tijd.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Live stream werkt weer
Soms laat de techniek ons in de steek....
en dan is er ineens geen live stream meer.
Dat overkwam ons de vorige week.
Gelukkig is dat opgelost en kunt u de vieringen vanuit de
St. Bavo weer rechtstreeks (en achteraf) volgen.

Golden Circle Ensemble was groot succes

Ruim 100 mensen waren op dit concert afgekomen.
Het Golden Circel Ensemble bracht de hoogtepunten uit
de Matthäus Passion: het Lijdensverhaal;
een verhaal van ruim 2000 jaar geleden maar nu
(helaas) weer meer dan actueel als we kijken naar de
invasie in Oekraïne waar onschuldige mensen elke dag
te maken hebben met het lijden.
Wilt u meer weten over
het Golden Circle Ensemble,
< klik op hun logo >

Het concert was, volgens alles bezoekers, een heel
groot succes. Het smaakt naar meer!!
15 mei is er weer een Zondagmiddagconcert van het
Golden Circle Ensemble.
Noteer het alvast in uw agenda!

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" >

'Paus Franciscus en de armen'
Bezinningsbijeenkomsten over werken aan een
cultuur van ontmoeting
Vanaf het begin van zijn pausschap in maart 2013 zet
paus Franciscus zich in woord en gebaar in voor de
integratie van de armen in de samenleving. Als
christenen zijn we geroepen om te luisteren naar de kreet van de armen en daarop antwoord te
geven. Om het belang van de armen voor de kerk te benadrukken heeft de paus in 2016 de
Werelddag van de Armen ingesteld. En aan het bevorderen van sociale vriendschap en
universele broederschap wijdde hij zelfs een hele encycliek, Fratelli Tutti (najaar 2020).
Vanwege de coronacrisis zijn in 2020 slechts drie van de tien geplande bijeenkomsten
doorgegaan. Omdat fysieke bijeenkomsten nu weer mogelijk zijn, heeft hij het aanbod herhaald
voor deze Veertigdagentijd (2 maart - 17 april).
< lees verder >

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.

