Onderwerpen:

- Vieringen woensdag 6 oktober
- Religieuze leiders: oproep om klimaatbescherming
- Samen naar de tentoonstelling Maria Magdalena
Eucharistieviering
Woensdag 5 oktober, 19:00
uur
Thema:
Een genadige en liefdevolle God

Het gebed was een wezenlijk deel van
Jezus' leven en zending. Hij is onze leraar
en gaf ons het voorbeeld hoe te bidden.
Zijn relatie met de Vader vormde de kern van zijn leven en zijn zending. Wij bidden dit gebed
waarin wij vragen dat Gods koninkrijk moge komen en dat ons mag worden gegeven wat wij
nodig hebben, om dat in ons leven en in onze relaties mogelijk te maken.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Religieuze leiders
wereldgodsdiensten verenigd in
oproep om klimaatbescherming
Voor het eerst hebben vertegenwoordigers van
bijna alle wereldgodsdiensten, samen met
wetenschappers opgeroepen tot een
onmiddellijke intensivering van de wereldwijde
maatregelen ter bescherming van het klimaat.
Zij deden deze oproep op dinsdag 4 oktober, niet toevallig de feestdag van Sint-Franciscus van
Assisi, vanuit Vaticaanstad in de aanloop naar de COP26-klimaattop in Glasgow begin
november. De bijna 40 religieuze vertegenwoordigers overhandigden de oproep aan de
aangewezen voorzitter van COP26, de Brit Alok Sharma, en aan de Italiaanse minister van
Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio.
< lees verder >
In het laatste MMM nodigden wij u uit om met een
groep naar deze bijzondere tentoonstelling in
het Museum Catharijneconvent te gaan. Deze
mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten
houdt al ruim 2000 jaar de gemoederen bezig.
Zijn wij als R.K, Federatie Maria Magdalena niet
"verplicht" om hier naar toe gaan om haar zo beter te
leren kennen?
Er zijn al aanmeldingen binnen, maar hett aantal is
nog lang niet voldoende om een "mini-bedevaart" te
organiseren. Laten wij onze patroonheilige, de
apostel der apostelen, zomaar links liggen?.
Meldt u zich aan! Bij voldoende aanmeldingen informeren wij u over de defintieve datum en de
kosten (ca. € 27 - € 35). Daarvoor krijgt u een rondleiding met inleiding en is het vervoer ook
geregeld.
Aanmelden via: info@hmariamagdalena.nl o.v.v. tentoonstelling.

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.

