Onderwerpen:

- Eucharistieviering 27 maart
- Akte van toewijding
- Katholiek sociaal denken
- 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 27 maart
10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema:
Door medelijden bewogen
Alles wat de vader wil is dat de
gezinsleden zich met elkaar
verzoenen en iedereen samen
geniet van het grote feest. Jezus
zegt: ‘Zo is het rijk van God. Dit is het doel van de mensheid. Zo is God. Wees blij!’
Hoe meer ik God in de steek laat, hoe prachtiger deze parabel wordt want zij laat zien hoe God
werkelijk is: onvoorstelbaar barmhartig en vergevingsgezind, verlangend naar het geluk van de
wereld. Van ons vraagt Hij alleen dat we anderen accepteren, ongeacht hun fouten. Dit is het
‘goede nieuws’ dat Jezus ons kwam brengen.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Paus stuurt gebed Akte van Toewijding naar de bisdommen,
Nederlandse vertaling beschikbaar
Paus Franciscus heeft het gebed voor de Akte van Toewijding, die
vrijdag 25 maart plaats vond om de mensheid als geheel en
Oekraïne en Rusland in het bijzonder toe te wijden aan het
Onbevlekt Hart van Maria, naar de bisdommen gestuurd. De
begeleidende brief zowel als het gebed zijn in het Nederlands
vertaald en beschikbaar gemaakt door de Nationale Raad voor
Liturgie (NRL).
< lees verder >

Katholiek sociaal denken
De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier
principes of uitgangspunten. Deze principes zijn: het
algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk
persoon, subsidiariteit en solidariteit. Wie Gods
geboden wil volgen – en in het bijzonder het gebod
van de liefde tot God en de naaste – kan niet om deze
uitgangspunten heen. Een nieuwe serie van vier
video’s op katholiekleven.nl geeft uitleg over deze
belangrijke uitgangspunten voor het katholiek sociaal handelen.
< 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.

