Onderwerpen:

- Viering woensdagavond 19:00 uur
- Boodschap paus voor Wereldziekendag 11 februari
- Registratie blijft verplicht, ook op Aswoensdag
- Het volgende MMM vervalt
- Actie Kerkbalans
- IJs en weder

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
zondag 10 februari, 19:00 uur

5e zondag door het jaar
Thema: Van buiten naar binnen, van
binnen naar buiten
Viering via de live-stream
(aanvang 19:00 uur)
< klik links op de afbeelding >
< klik hier >
om het boekje van de viering te openen

Ons christelijk geloof is gebaseerd op een liefdesrelatie met God. Uit deze liefde vloeien ons
handelen en onze rituelen voort. Uit deze liefde komt onze niet-oordelende houding tegenover
anderen. In deze liefde treedt de vreugde van God binnen en stroomt van ons naar anderen. De
woorden van paus Franciscus herinneren ons daaraan: ‘Houd je blik gericht op Jezus Christus
en leer van Hem hoe je met een oprecht menselijk hart kunt liefhebben. Hoe je zorg kunt dragen
voor de verloren en gekwetste leden van zijn kudde, hoe je je kunt inzetten voor
rechtvaardigheid en hoe je solidair kunt zijn met de zwakken en de armen.’ (Aan de
Missionarissen van het Heilig Hart, mei 2018).
Boodschap Paus Franciscus voor
Wereldziekendag 11 februari:

vertrouwensrelatie aan basis
ziekenzorg

Donderdag 11 februari viert de R.-K.
Kerk Wereldziekendag, een dag
waarop de zieken en hun verzorgers
centraal staan. Paus Franciscus
schrijft in zijn boodschap voor deze
dag over de vertrouwensrelatie tussen
zieken en verzorgers en neemt daarbij
als uitgangspunt een tekst uit het
evangelie van Mattheus:
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders” (Mat. 23, 8).
De paus benadrukt dat het handelen van degenen die zorgen in overeenstemming moet zijn
met hun woorden. Hij schrijft: ‘De kritiek die Jezus richt tot degenen die “niet handelen naar hun
woorden” (Mat. 23, 3) is altijd en voor allen heilzaam, omdat niemand immuun is voor het kwaad
van de schijnheiligheid, een zeer ernstig kwaad dat ons verhindert tot bloei te komen als
kinderen van de ene Vader, geroepen als wij zijn tot een universele broederschap.’
De paus zegt dat Jezus een model voor gedrag laat zien dat volslagen het tegenovergestelde is
van schijnheiligheid. ‘Jezus houdt ons voor stil te blijven staan, te luisteren, een directe en
persoonlijke relatie met de ander tot stand te brengen, empathie en bewogenheid te voelen voor
hem of voor haar, zich zo laten betrekken bij zijn of haar lijden dat men zich in dienstbaarheid
hiermee belast (vgl. Luc. 10, 30-35).’
‘Laten we er voor zorgen dat niemand alleen blijft’
Het gebod van de liefde, dat Jezus zijn leerlingen heeft nagelaten, kan zo concreet tot
uitdrukking komen in de relatie tussen verzorgers en zieken. ‘Een maatschappij is des te
humaner naarmate zij meer de zorg op zich weet te nemen voor haar kwetsbare en lijdende
leden en dit weet te doen met een door broederlijke liefde geïnspireerde doeltreffendheid. Laten
wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen blijft, dat niemand zich buitengesloten en
in de steek gelaten voelt’, zegt paus Franciscus.
Hij vertrouwt tenslotte alle zieken, werkers in de gezondheidszorg en hen die zich geheel
inzetten aan de zijde van de lijdenden, toe aan Maria, Moeder van barmhartigheid en Heil van
de zieken. ‘Moge zij vanuit de grot van Lourdes en haar ontelbare, over de wereld verspreide
heiligdommen ons geloof en onze hoop ondersteunen en ons helpen met broederlijke liefde
voor elkaar te zorgen. Ik verleen allen en ieder van harte mijn zegen.’
< klik hier om de hele tekst te lezen >

Registratieplicht vooraf blijft noodzakelijk
U kunt zich nog registreren
voor de viering op zondag 14 februari
en voor de viering op Aswoensdag, 17 februari
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een viering
bedraagt slecht 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 u de toegang wordt geweigerd.
Via de website van uw eigen parochie kunt u zich registreren:< klik op de link hieronder >:

Vieringen / diensten op Aswoensdag 17 februari
In de volgende Nieuwsbrief komen we uitgebreider terug op de vieringen/diensten op
Aswoensdag. Hieronder alvast een overzicht.

Het komende MMM komt te vervallen
In goed overleg is besloten om het komende MMM te laten
vervallen. De belangrijkste reden is het gebrek aan kopij. Dit is
voor een groot gedeelte terug te voeren op de Coronacrisis. Er
zijn minder activiteiten, dus ook minder berichten.
Nieuws
Belangrijk en interessant nieuws (waaronder het
vieringenrooster) wordt zoveel mogelijk via de Nieuwsbrief en via
de websites bekend gemaakt.
Eerstvolgende MMM verschijnt nu op 23 maart
Inleveren van kopie s.v.p. uiterlijk 1 maart.

Waarom uw bijdrage voor de actie
Kerkbalans van onschatbare waarde is
Lees dat verder op de website van uw eigen parochie.
< klik hieronder op het logo van uw eigen parochie >

DOE MEE!
en vul het formulier in
dat u vindt op de website
van uw eigen parochie.

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.

