Onderwerpen:

- Viering 2e Pinksterdag 24 mei
- Registratie blijft verplicht

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 24 mei
2e Pinksterdag
10:00 uur

Thema: Maria,
moeder van de kerk

< klik hier voor het
liturgieboekje >
Op initiatief van paus
Franciscus wordt de
feestdag van Maria
Moeder van de Kerk op
de pinkstermaandag verplicht ingevoerd op de liturgische kalender.
De katholieke Kerk krijgt op tweede pinksterdag een nieuwe Mariafeest. Paus Franciscus heeft
het feest van Onze-Lieve-Vrouw Moeder van de Kerk officieel op de liturgische kalender laten
plaatsen. Het nieuwe Mariafeest wordt ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis voor
de hele Kerk. Dat het feest met Pinksteren wordt verbonden heeft te maken met de rol van
Maria in de geboorte van de Kerk.
Maria werd al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie officieel uitgeroepen tot Moeder van de
Kerk. Paus Paulus VI zei toen dat de Heilige Maagd voortaan door het gehele christelijke
volk vaker met die titel moet worden aangeroepen. Na het concilie werd de devotie tot Maria als
Moeder van de Kerk sterk gepromoot. In het Heilig Jaar 1975 werd priesters de mogelijkheid
gegeven een zogeheten votiefmis op te dragen ter ere van de Moeder der Kerk. In 1980 voegde
paus Joannes Paulus II de titel Maria Ecclesiæ toe aan de Litanie van Loreto.
De Mariafeestdag werd nu al in landen als Polen en Argentinië gevierd. Paus Franciscus leg de
kerkelijke feestdag nu algemeen en officieel vast en bepaalt dat die voortaan op de maandag na
het hoogfeest van Pinksteren op de liturgische kalender wordt gezet. Het decreet van
de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst is gedateerd op 11 februari 2018 toen de 160ste
verjaardag van de eerste verschijning van de Maagd van Lourdes. Het werd ondertekend door
kardinaal Robert Sarah, de prefect van de congregatie.
Bron: Zenit/Vaticanewsnews.va/kro.nl
U bent welkom om deze viering
(in de St. Bavokerk) bij te wonen.
Hiervoor hoeft u zich niet vooraf te registreren.

Registratieplicht vooraf
blijft noodzakelijk
U kunt zich aanmelden
voor de viering van zondag 30 mei.
Het aantal personen dat mag deelnemen aan een
viering bedraagt slecht dertig mensen. Alleen voor de H.
Kruisvinding (parochie H. Drie-Eenheid) bedraagt het
maximum aantal 62 personen, omdat deze kerk meer
reguliere zitplaatsen heeft.
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 >:

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.

