Onderwerp(en):

• Meimaand Mariamaand
• Avondgebed St. Augustinus
• Geen mail meer / suggesties

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

Meimaand Mariamaand
ROZENKRANSGEBED
In deze maand besteden wij hier bijzondere aandacht aan.
Op diverse dagen, doordeweeks, wordt in de verschillende
parochiekerken de rozenkrans gebeden.
U vindt hieronder een overzicht waar u, samen met anderen, uw gebed
tot Maria kunt richten.
De Emmaüsgangers
Bandeloodijk 320, Rotterdam IJsselmonde
Op maandag
08, 15, 22 en 29 mei
om 09:00 uur
St. Augustinus
Marijkesingel 24, Barendrecht
Op dinsdag
09, 16, 23 en 30 mei

om 19:30 uur

St. Bavo
Slinge 775, Rotterdam Pendrecht
Op woensdag
10, 17, 24 en 31 mei
om 18:45 uur
voorafgaand aan de viering van 19:00 uur
H. Kruisvinding
Beukendaal 2, Rotterdam Vreewijk
Op woensdag
10, 17, 24 en 31 mei

om 19:00 uur

Avondgebed in St. Augustinus
Maandag 8 mei om 19:30 uur
Marijkesingel 24, te Barendrecht
We zijn in de Paastijd alweer bijna halverwege op weg naar Pinksteren.
Een periode van 50 dagen om in deze wereld van momenteel veel
verdriet, toch in vreugde en blijdschap de verrijzenis van Jezus te ogen
vieren, en ons na de Hemelvaart voor te bereiden op de komst van de
Heilige Geest, de Trooster.
Mogen wij vanavond de momenten vinden om ons te bezinnen op wat
Pasen en de aanstaande Hemelvaart en Pinksteren voor ons betekenen,
en dat de dankbaarheid voor Gods wonderen ons innerlijke rust moge
geven.
U bent allen van harte welkom.

Parochienieuws / -websites / Federatiemagazine
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. Augustinus

Emmaüsgangers

St. Joris
O.L.V. van Lourdes
Wilt u het Federatiemagazine (MMM) lezen

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

