Onderwerp(en):

 Aswoensdag
 Gebed Sant’Egidio
 Kruisweg bidden

Geachte mevrouw/mijnheer,
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van actuele zaken,
sturen wij u het volgende bericht.

Aswoensdag, 1 maart
Aanstaande woensdag begint de 40-dagentijd als
voorbereiding op Pasen. Een tijd van bezinning en soberheid.
"Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren."
U bent welkom in een van onze vieringen om het askruisje te
ontvangen.
De vieringen en aanvangstijden vindt u hiernaast.

Emmaüsgangers
10:00 uur
Bandeloodijk 320, Rotterdam
Heilige Drie-Eenheid 19:00 uur
Parochiekerk H. Kruisvinding
Beukendaal 2, Rotterdam
O.L.V. van Lourdes
19:00 uur
Parochiekerk St. Bavo
Slinge 775, Rotterdam
St. Joris
19:30 uur
Hovystraat 64, Ridderkerk
St. Augustinus
19:30 uur
Marijkesingel 24, Barendrecht

Gebed Sant’Egidio
U bent van harte welkom op het gebed op
donderdag 2 maart
om 20.00 uur in de Sint Bavokerk
Sommelsdijkstraat 45 in Rotterdam.
Wij hopen u dan te ontmoeten.

Kruisweg bidden

In de veertigdagentijd wordt elke vrijdag de
kruisweg gebeden in diverse talen.
Locatie: St. Bavo, Slinge 775
Aanvang: 20:00 uur
Op: 3, 10, 17, 24, 31 maart en op 7 april
U bent van harte welkom om mee te bidden.

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

St. Joris
Emmaüsgangers

St. Augustinus

O.L.V. van Lourdes

Wilt u het Maria Magdalenamagazine (MMM) lezen, klik op het logo:

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

