Onderwerpen:

- Vakantie voorbij
- Viering zondag 12 september
- TV-mis 100 jaar bedevaarten
- Onderweg naar Rome (film)
- Registratieplicht St. Augustinus

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 12 september,
24e Zondag dh jaar
aanvang: 10:00 uur

Thema:
Wie mijn volgeling wil
zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te
verloochenen en zijn
kruis op te nemen.
Dit cruciaal moment sluit het
eerste deel van het
Evangelie volgens Marcus af.
Jezus is geen triomferende
maar een lijdende Messias.
Op het eerste zicht omschrijft
Petrus Jezus' identiteit juist. Maar hij wordt terechtgewezen om zijn wereldse visie: hij herleidt
Jezus' woorden en wegen tot zijn eigen veel te menselijk denken. Hij leert hieruit dat er voor
compromissen geen plaats is in Jezus' leven.
< klik hier voor het liturgieboekje >

Zondag 12 september TV-mis
vanuit Lourdes vanwege 100 jaar
bedevaarten
De KRO zendt op zondag 12 september, om
10:00 uur op NPO2, de wekelijkse televisiemis
live uit vanuit de Grot in het Franse
bedevaartsoord Lourdes. Aanleiding voor deze
bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van
de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder naam Huis voor de Pelgrim. Als zijn
gezondheidssituatie het toelaat, zal ook mgr. Smeets als pelgrim aanwezig zijn in Lourdes.
< lees verder >.
Vorig jaar bracht de Stichting Hart voor Barendrecht
de film uit: ‘Terug naar Nazareth’. Nu is er een
vervolg. Met ruim 40 vrijwilligers uit alle deelnemende
kerken is deze film tot stand gekomen: 'Onderweg
naar Rome'.
Via één van de apostelen wordt verteld waartoe
Jezus op aarde is gekomen, wat Hij voor ons heeft
gedaan en wat dit nog steeds voor ons betekent.
De premiète is op 11 september om 20:00 uur.
U kunt het live bijwonen, maar ivm RIVM-richtlijnen is
aanmelden vantevoren verplicht. De film draait in de
St. Augustinus Parochie, Bethelkerk, Carnisse
Haven, Diamantgemeente, Dorpskerk, Immanuëlkerk
en Maranathakerk.
Tegelijkertijd gaat de film on-line in première.
< klik op deze link > om de film te zien.
< klik hier voor de complete folder >

Registratieplicht vooraf blijft voor de
St. Augustinus noodzakelijk
U kunt zich voor de viering van zondag 12 september nog
aanmelden..
Voor de andere kerken vervalt de verplichting om vooraf te registreren.
Registratie vindt voortaan plaats bij binnenkomst in de kerk.

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.

