Onderwerpen:

- Nieuwjaarswens
- Eucharistieviering Nieuwjaar, H. Maria Moeder van God
- Eucharistieviering Openbaring van de Heer
- Registreren voor de vieringen

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

Nieuwjaarsviering
zaterdag 1 januari, 10:00 uur
Wij beginnen het jaar, zoals wij ook ons leven
beginnen, onder de bescherming van een moeder.
Vandaag vieren we de innigste en hechtste band
die er tussen mensen kan bestaan, die van een
moeder met haar kind. Wanneer Maria naar haar
kindje keek en hem de borst gaf, wist zij dat zich
iets onvoorstelbaars aan het voltrekken was.
< klik hier/op afbeelding > voor de live-stream
< klik hier > voor het liturgieboekje

Het verhaal heeft doorheen de geschiedenis tot de verbeelding gesproken. Hierdoor zijn er
allerlei legendarische invullingen gebeurd.
Allereerst staat het verhaal bekend als dat van 'de drie koningen'. Het verhaal noemt geen getal
(wel drie soorten geschenken) en benoemt de mannen als magiërs, niet als 'koningen'. Dit zijn
in de cultuur van het Oosten kenners van oosterse theologie en astrologie (de 'wijzen') en als
zodanig raadgevers die men ernstig dient te nemen. De idee dat volkeren en hun koningen naar
Jeruzalem zullen komen om God te dienen en de koning naar Gods hart geschenken brengen
hebben tot de beschrijving van de drie 'koningen' geleid.
In de latere traditie gaf men aan de geschenken ook symbolische betekenissen: goud zou de
koninklijkheid van het kind beklemtonen, wierook de heiligheid van Gods zoon, mirre een
aankondiging zijn van de dood. Ook liet men de koningen uit verschillende continenten komen
(in tegenstelling tot de tekst: uit het Oosten) en gaf men hen doorheen de tijd een naam.
< klik hier of op de afbeelding > voor de live-stream
< klik hier > voor het liturgieboekje

Vergeet u zich niet aan te melden voor
de viering van zondag 9 januari
In verband met de beperking tot 50 aanwezigen is er voor alle
zondagsvieringen een registratieplicht.

Registreren/Reserveren
voor de vieringen, bij één
van de volgende parochies:

St. Augustinus
voor info/registratie
klik op knop

H. Drie-Eenheid
voor info/registratie
klik op knop

O.L.V. van Lourdes
voor info/registratie
klik op knop

De Emmaüsgangers
voor info/registratie
klik op knop

St. Joris: geen vieringen
tijdens lockdown
voor info klik op knop

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.

