Onderwerpen:

- Woord- en Communieviering 3 april
- (Bijzondere) Gebedsdienst voor de Oekraïne
- Andere vieringen/activiteiten die de aandacht verdienen
- De missionaire parochie
- 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.

Woord- en Communie,
Zondag 3 april
10:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema:
Gij, God van vergeving
De Australische theoloog en
exegeet John Painter wijst op
een belangrijk punt in deze
passage dat je makkelijk over het
hoofd kunt zien. ‘Het begint met
vergeving. Bekering is geen voorwaarde voor vergeving.’ Geloof ik in de mogelijkheid van
radicale vergeving?
Er wordt vaak gezegd dat geven makkelijker is dan ontvangen. Komt het voor dat ik het
makkelijker vind te vergeven dan te geloven dat ikzelf vergiffenis heb ontvangen? De Ierse
zaligverklaarde jezuïet John Sullivan spoorde zijn retraitanten aan met de woorden: ‘Begin
steeds weer opnieuw. Laat het verleden achter je. Ook heiligen zijn heilig geworden door steeds
weer opnieuw te beginnen.’
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Bijzondere Gebedsdienst voor de vrede in Oekraïne
Maandag 19:00 uur in de St. Bavo, Slinge 775
In samenwerking met
de Protestantse wijkgemeente
Credo, vertegenwoordigers van
de Islamitische Gemeenschap in
Rotterdam Zuid en de R.K.
Federatie H. Maria Magdalena
wordt in de St. Bavokerk een
gebedsdienst gehouden voor de
vrede in de Oekraïne.
Alleen maar toezien,
zeggen dat het erg is,
dat is niet genoeg....
Maar door mee te lijden en je te verplaatsen
in wat de mensen in Oekraïne dragen
en voor hun en onze vrede te bidden.....
dat helpt!!
< klik op de vlag >
om de live-stream te volgen

Een algemeen gevoel van onmacht met toch
de drang om iets te willen en te kunnen
doen voor de mensen in de Oekraïne ligt ten
grondslag aan dit initiatief.
Samen ons gevoel uiten, samen bidden om
zo samen uiting te geven aan onze
gevoelens en daarmee onze verbondenheid
tonen met hen die door de ellende van de
oorlog worden getroffen.

Ziekenzalving
In de aanloop naar Pasen, is het een goed
gebruik dat aan parochianen, die dat willen,
het sacrament van de zieken wordt
toegediend. Het vragen om kracht om ons
door ons persoonlijk lijden heen te helpen.
kan met het ontvangen van dit sacrament
worden verkregen.

Boeteviering
Nog een traditie. De 40-dagentijd is een tijd van bezinning en
voorbereiding op Pasen. Het (symbolisch) 40 dagen trekken
door de woestijn is een innerlijke vorm van reiniging en boete
doen. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om aan de
boeteviering mee te doen en uw tekortkomingen te belijden.
Dit in het vertrouwen dat de Heer bereid is je te vergeven.

De Missionaire Parochie:
“Zijn wij zoals Jezus met mensen begaan?
Op donderdag 24 en vrijdag 25 maart vond in Breda de
conferentie De Missionaire Parochie plaats. Pastorale teams
uit het bisdom Rotterdam waren samen met vrijwilligers
vertegenwoordigd.
< lees verder >
< lees ook > : Zo’n 1.000 deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’

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.

