Onderwerpen:

- Maria Magdalena, feestdag
- achtergrond

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

Ter gelegenheid van de feestdag van onze patrones is er een eucharistieviering die
wordt opgedragen aan haar: Maria Magdalena.
Daarmee tonen wij onze verbondenheid met elkaar, vijf parochies met ieder een
eigen achtergrond, met ieder een eigen inkleuring en toch 'samen een federatie'.
Samen zijn we op weg naar nog meer samen(werking). Laten we dit feest van onze
patroonheilige dan ook samen vieren.
Juist nu in deze 'coronatijd' is samen vieren, ook al is dat op 1,5 meter, heel
belangrijk. Komt u ook?!

Wij heten u allen van harte welkom op woensdagavond 22 juli,
om 19:00 uur in de St. Bavo, Slinge 775.
Ook te volgen via de live-stream
woensdag 22 juli, 19:00 uur

Bent u niet in de gelegenheid om in de viering aanwezig
te zijn, u kunt de viering ook volgen via de live-stream.
< klik op de afbeelding rechts >
< klik hier om het boekje van de viering te openen >
(wellicht is dit pas vlak voor de viering beschikbaar.

Maria Magdalena
Sint-Maria van Magdala is een van de belangrijkste
nieuwtestamentische personages. Zij wordt de
'apostel der apostelen' genoemd. In de vroege
middeleeuwen werd Maria Magdalena voorgesteld
als een constructie van diverse vrouwelijke
figuren. In het esoterische christendom neemt zij
een belangrijke plaats in.
Maria Magdalena (of Maria van Magdala) is een van
de belangrijkste nieuwtestamentische figuren. Samen
met andere vrouwen als Johanna en Susanna reist zij
met Jezus mee en zorgt zij voor de noodzakelijke
financiële ondersteuning. (Lc 8,1-3; 23,49; Mc 15,41; Mt 27,55). Zij is ook getuigen bij de
kruisiging en de graflegging van Jezus (o.a. Mc 15,40.47; Joh 19,25; Mt 27,61).
Ontmoeting met de Verrezene
De meeste prominente plek neemt Maria Magdalena echter in bij de verrijzenisverhalen.
Bij alle vier de evangelisten is zij één van de bij name genoemde vrouwen die als eerste
de verrezen Christus zien. Vooral de versie in het Johannes-evangelie is door de eeuwen
heen talloze malen opnieuw verteld en uitgebeeld (Joh 20). Maria treft bij het lege graf
een onbekende man aan, die ze voor de tuinman verslijt. Pas als hij haar aanspreekt,
herkent zij Jezus:
'Rabboeni!' - dat betekent 'meester'. 'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet
opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik
opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is'. Maria
van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' (16-18).
Apostel der apostelen
De opdracht om aan de leerlingen het Goede Nieuws te gaan brengen vind je terug bij
alle evangelisten. Hiermee is Maria de eerste Verkondiger, de 'Apostel der Apostelen',
zoals diverse Kerkvaders haar later zullen noemen.
Liturgische gedachtenis
Op de liturgische kalender van zowel Westerse als Oosterse Kerken staat de gedachtenis
van de heilige Maria Magdalena op 22 juli. In de Byzantijns-orthodoxe kerken draagt zij
de titel 'Draagster van de Heilige Mirre en Gelijke aan de Apostelen'.
Op 3 juni 2016 werd de gedachtenis van Maria Magdalena op 22 juli in de RoomsKatholieke Kerk in opdracht van paus Franciscus opgewaardeerd tot feest. Daarmee
werd zij verheven tot de apostelrang.

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.

