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Viering Woensdagavond 20 januari 2021
Zondag van het Woord van God
Registratie blijft verplicht
St. Joris verlengt lockdown

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
Woensdagavond 20 januari
om 19:00 uur

Thema: Een overtuigde keuze

Viering via de live-stream
(aanvang 19:00 uur):
< klik op de afbeelding hiernaast >

< klik hier >
om het boekje van de viering te openen

Brochure voor zondag 24 januari,
Zondag van het Woord van God
Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van
het Woord van God ingesteld. Die zondag is
de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die
zondag op 24 januari 2021, maar de paus
onderstreept dat de aandacht voor de Schrift
zich niet mag beperken tot die ene zondag.
Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk
de Bijbel ter hand te nemen. Om dit te
stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting
(KBS) met een brochure.
Deze brochure bevat teksten van de pauselijke
Raad voor de Bevordering van de Nieuwe
Evangelisatie, van de Congregatie voor de
Goddelijke Eredienst en de Discipline van de
Sacramenten en van de Katholieke Bijbelstichting. Ze kunnen helpen om in het gezin, thuis of in
een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en er mee te bidden en te leven.

Door het woord gegrepen
Mgr. Liesen, referent voor Bijbel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie schrijft in zijn
inleiding bij de brochure: ‘Wie Jezus Christus wil leren kennen, moet de (gehele) Schrift lezen;
dat houdt de heilige Hieronymus ons voor in zijn commentaar op de profeet Jesaja. Om de
Schrift beter te begrijpen en om door het Woord gegrepen te worden is het goed –en zelfs
nodig– je er dagelijks in te verdiepen.
De profeet Jesaja verwoordt het zo: “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen
geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt?
Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen
spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven.” (Jesaja 55,1-3)’

Voorbereiding op het lezen van de Schrift
Mgr. Liesen beveelt diegenen die in de eucharistie of andere viering uit de Schrift lezen aan zich
daar op voor te bereiden door zich in de Schrift te verdiepen. Door samen bijvoorbeeld ook de
inleiding op het lectionarium te lezen en te bestuderen, ontstaat er meer inzicht in het
dienstwerk van de lector en lectrice in de liturgie.
En hij zegt: ‘minstens op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een
feestelijke manier worden binnengedragen door de diaken (en bij diens afwezigheid: de
celebrant). Degene die de homilie verzorgt, kan op een bijzondere wijze stilstaan bij de rol van
de Schrift in de liturgie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke christengelovige.’
< Download hier de brochure >

Registratieplicht voor de vieringen
U kunt zich nog voor zondag 24 januari
registreren vanaf a.s. maandag.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slechts dertig mensen. De consequentie is, dat men
zich vooraf dient aan te melden /registreren.
Indien u zich niet vooraf registreert, loopt u de kans dat als u bij de kerk komt zonder registratie,
de toegang wordt geweigerd omdat het maximum van dertig personen al is bereikt.
Op de website van uw eigen parochie vindt u meer informatie en hoe u zich kunt registreren:
< klik op de link hieronder >:

De Parochie Sint Joris verlengt de lockdownmaateregelen
In navolging van de overheid, heeft het parochiebbestuur van de St. Joris besloten om de
verlenging van de lockdown te volgen. Dit heeft tot gevolg dat, in ieder geval, t/m 9 februari er
geen vieringen in de St. Joris gehouden zullen worden.

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.

