Onderwerpen:

- Eucharistieviering 20 maart
- 'vluchtelingen mogen een beroep ons doen'
- Vier Pasen

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

Thema:
Misschien....
In onze wereld vinden veel
wreedheden plaats waarbij
onschuldige mensen zinloos
worden vermoord. Het benadrukt
de menselijke zwakheid en wijst op een vorm van verstoord denken. Jezus vestigde onze
aandacht op een gebeurtenis waarover weinig bekend is, om erop te wijzen dat wij allen
geroepen zijn ons te bekeren. Vergelijken en denken dat we beter zijn is niet de weg vooruit. Wij
bidden om eerlijkheid en nederigheid om uw oproep tot bekering te horen.
Tegenwoordig willen veel mensen onmiddellijke resultaten, onmiddellijke genoegdoening, alsof
kennis of informatie antwoord kunnen geven op alle levensvragen. Bomen groeien langzaam,
fruit heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en te rijpen. Hetzelfde geldt voor ons. Heer, U bent
de tuinman, die voor ons zorgt en ons voedt. We bidden om het geduld te kunnen wachten, de
openheid om gesnoeid te worden, zodat we meer vrucht dragen tot uw glorie.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

'Vluchtelingen
mogen een beroep op ons doen'
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit
Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote
bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers
nemen initiatieven om hen in de plaatselijke
gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit
parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden
aan vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en
schrijven in een pastorale brief aan de parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons
doen.’
< 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.

