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Geachte {{aanhef}} {{volledigeachternaam}},
Naar aanleiding van verzoeken om sneller op de hoogte gebracht te worden van
actuele zaken, sturen wij u het volgende bericht.

Woord- en
Communieviering
Zondag 1 augustus,
18e Zondag dh jaar
aanvang: 10:00 uur

Thema:
"Ik ben het brood
des levens"
“Werk niet voor het voedsel
dat vergaat maar voor het
voedsel dat blijft ten eeuwigen
leven en dat de Mensenzoon
u zal geven.” Net als in Jezus’ tijd, is dit vandaag de dag geen eenvoudige opgave: om niet te
werken voor wat vergaat, maar voor wat blijvend is. Onze wereld, doordrongen van materialisme
en competitiviteit, beweegt zich in de tegenovergestelde richting. Het spoort ons aan om vooral
onze voorbijgaande behoeften en verlangens te vervullen, en te vergeten wat blijvend is. Ik
vraag wijsheid om te weten hoe te kiezen tussen wat blijft en wat voorbijgaat. Ik vraag om moed
om datgene te doen waarvan ik weet dat het echt belangrijk is.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Zomers bericht:
Do-re-mi...
danken we aan
een monnik uit
de 8ste eeuw

De noten van onze toonladder werden ontleend aan een lied van Paulus Diaconus.
< klik op de afbeelding om te luisteren >
De notennamen waar we sinds eeuwen mee werken, worden toegeschreven aan Guido van
Arezzo uit de 11de eeuw. De benedictijnse monnik wilde daarmee zangers helpen om de
toonhoogten in Gregoriaanse gezangen aan te leren en te onthouden. Veel minder bekend is
waar Guido van Arezzo die notennamen haalde.
Hij baseerde zich daarvoor op een Latijnse hymne uit de 8ste eeuw, Ut queant laxis, toegewijd
aan Johannes de Doper. Schrijver van die hymne was een andere benedictijnse monnik, Paulus
Diaconus. Elke regel van dat lied begint een hele toon hoger (behalve uiteraard van mi naar fa).
Guido van Arezzo nam van elke regel de eerste twee letters, voor een toonladder die toen nog
maar zes noten telde:
Ut queant laxīs
resonāre fībrīs
Mīra gestōrum
famulī tuōrum,
Solve pollūtī
labiī reātum,
Sancte Iōhannēs.
Het moeilijk te zingen ‘ut’ werd later vervangen door ‘do’ – afkorting van ‘dominus’ en toevallig of
niet ook het begin van de naam van de musicoloog die de verandering voorstelde: Giovanni
Doni. Intussen was met de si (Sancte Iohannes) de huidige diatonische toonladder vervolledigd.
Do/ut-re-mi? We danken het dus aan een monnik uit de 8ste eeuw.

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 8 augustus
aanmelden vanaf a.s. maandag. < klik hiervoor links op de knop >
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

Vakantie-inspiratie Fotoactie
Deel uw vakantie-inspiratie met ons.
Als u iets tegenkomt wat u raakt of inspireert,
maak er een foto van. Vertel in het kort wat u
raakte en/of u inspireerde. Wie weet inspireert
dat ook ons?!
De twee mooiste foto-verhalen publiceren wij
in een van de komende MMM's. Maar dat is
nog niet alles!
Deze twee inzenders ontvangen een
toegangskaart voor de tentoonstelling "Maria
Magdalena" in het Museum Catharijne
Convent te Utrecht.
Stuur uw foto-verhaal naar:
info@hmariamagdalena.nl

Terugblik coronajaar 2020:
Hoe hebben de parochies in
coronatijd gereageerd?
Deze zomer publiceert rkkerk.nl een serie
artikelen die eerder zijn gepubliceerd in
de Pius Almanak voor 2021. De artikelen
schetsen een beeld van hoe de kerk in
2020 werd geconfronteerd met de
ingrijpende consequenties van de
coronapandemie en hoe men daar in die
eerste periode mee om is gegaan. Ze bieden een momentopname uit 2020, intussen is de
situatie veranderd, maar stuk voor stuk zijn deze verhalen informatief en bieden ze leerpunten
voor nu en de toekomst.
< Lees verder >

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.

