Onderwerpen:

- Woensdagavondviering via live-stream
- Update coronanieuws
- Maand van de rozenkrans

Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.
Thema:
Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans
In gebed verbonden
< Klik op de afbeelding >
voor de live-stream
Voor het meelezen (het
boekje) van de viering
< klik hier om te openen >

Update Coronanieuws
Bericht naar aanleiding van het
gesprek van minister
Grapperhaus met kerkelijke
koepels
De bisschoppenconferentie komt
voor het weekeinde met een
vertaling van de oproep van
minister Grapperhaus voor de
eigen parochies
Maandag 5 oktober heeft minister
Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het
dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in
de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers
en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar
eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen
en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19
pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de
overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen
genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.
< klik hier voor het volledige bericht >

Maand van de Rozenkrans
bron: https://kro-ncrv.nl

Oktober is in de RK-Kerk de maand
van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt
uit de 19e eeuw en werd vooral
gepropageerd door paus Leo XIII. Het
is een uitbreiding van het liturgische
feest van Maria Koningin van de
Rozenkrans op 7 oktober.
Encyclieken Leo XIII
Het gebruik om jaarlijks de hele
maand oktober in het teken van de
rozenkrans te stellen, dateert uit de
19e eeuw. Het was paus Leo XIII
(1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om
extra vaak de rozenkrans te bidden. Opmerkelijk is dat Leo in totaal tien encyclieken over het
rozenkransgebed schreef. Alle werden gepubliceerd in september, ter voorbereiding van de
daaropvolgende rozenkransmaand. Alle pausen na Leo XIII hebben in navolging van hem de
gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd aan de rozenkrans te besteden.
Fatima
Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Mariavereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat
plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en
nieuwsgierigen namen toen bij Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar.
Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou
storten. De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos
Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het
eerst aan hen was verschenen.
Jaar van de Rozenkrans
Johannes Paulus II (1978-2005) probeerde de rozenkrans weer terug te brengen in het leven
van iedere katholiek. In het zicht van zijn 25-jarig pontificaat stelde hij een speciaal 'Jaar van de
Rozenkrans' in: van 16 oktober 2002 tot en met 16 oktober 2003. Kardinaal Karol Woityla werd
namelijk op 16 oktober 1978 tot paus gekozen.
< klik hier voor de volledige uitleg >
Rozenkransgebed in de federatie
In diverse parochies wordt in de maand oktober extra aandacht geschonken aan het bidden van
de rozenkrans:
- op maandag in de Emmaüsgangers om 10:00 uur
- op woensdagavond in de St. Bavo om 18:45 uur
- op woensdagavond in de H. Kruisvindingkerk om 19:00 uur
U bent allen van harte welkom!

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.

