Onderwerpen:

-

Viering zondag 31 oktober
Vieringen met Allerheiligen/Allerzielen
Wintertijd
"Mini-bedevaart" 27 november
Aanmelden voor sacramenten

Eucharistieviering Zondag 31 oktober, 10:00 uur
Allerheiligen/Allerzielen
Thema: Een menigte die niemand kan tellen
Waarom lezen we op het feest van Allerheiligen de Bergrede? Omdat deze woorden van Jezus
leiden tot de kern van wat heiligheid en heelheid is. Zij verwoorden de waarden waartoe
christenen bij hun doop zijn geroepen. Als iemands leven bezield is van deze waarden,
herkennen wij in deze mens een heilige .
In de Bergrede is het kernwoord ‘gelukkig’. Dit in de zin van gelukzalig en gezegend. Het gaat
hier dan ook niet over geboden waaraan wij zouden moeten gehoorzamen. Wel over zegen
waarop wij hopen.
< klik op de afbeelding > om de viering te volgen
< klik hier voor het liturgieboekje >

Wintertijd

U mag een uurtje langer slapen...
Vannacht wordt de klok weer een uur teruggezet en gaan we de
wintertijd in.

Heeft u zich al opgegevend
voor de "mini-bedevaart"?
op zaterdag 27 november
Meldt u zich aan! Er zijn nog plaatsen genoeg.

Het kan nog t/m zondag 31 oktober

Helaas zijn er nog niet genoeg aanmeldingen om een
"mini-bedevaart" te organiseren. Om het bezoek, aan
deze tentoonstelling in het Catharijneconvent te
kunnen bekostigen zijn minimaal 30 deelnemers een
vereiste. Kosten € 35,00 per persoon.
Aanmelden via:
info@hmariamagdalena.nl o.v.v. mini-bedevaart

Aanmelden voor het ontvangen van de
sacramenten in 2022
We beginnen al weer aan de voorbereidingen van het
toedienen van de sacramenten in 2022:
- de 1e H. Communie;
- het H. Vormsel voor jong volwassenen;
- de H. Doop voor volwassenen;
- Het H. Vormsel voor wassenen.

U kunt uzelf of uw kinderen nog aanmelden
tot 1 november a.s.
Voor het aanmelden en voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website van uw eigen
parochie, < klik rechts op de naam >

Parochies
- H. Drie-Eenheid
- Onze Lieve Vrouw van Lourdes
- de Emmaüsgangers
- St. Augustinus
- St. Joris

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.

