Onderwerpen:

- MMM nr. 01 van 2022 is uit
- Viering 26 januari (alleen) via live-stream
- Corona info

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

Het 1e MMM van 2022 is uit
Door de coronamist heen
gloort het licht van de hoop

Het kan niet missen. Eén van de hoofdthema's van dit
MMM is de Actie Kerkbalans. We kunnen niet anders
doen dan deze actie van harte aan te bevelen.
Wilt u toch ook het gedrukte exemplaar ontvangen, als u
dat niet ontvangt, neem dan contact op met uw eigen
parochiesecretariaat.
De sluitingsdatum voor de kopij van MMM nr. 02-2022
is: 31 januari 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt inleveren,
neem dan contact op met uw lokale redactie.

< klik op de afbeelding >
om het nieuwe MMM te lezen

Eucharistieviering,
Woensdag 26 januari,
19:00 uur

Viering via de live-stream
< klik op de afbeelding >

Thema: Genade,
barmhartigheid en vrede
Het woord ‘parabel’ komt van het
Griekse parabolè en werd door de
evangelisten gebruikt in de betekenis van ‘gelijkenis’. Een parabel zal zijn betekenis onthullen
aan degene ‘die oren heeft om te horen’ maar verbergt het voor degene met gesloten geest en
een weerstand biedend hart. Vandaag biedt Marcus ons de bekende parabel van de zaaier aan,
gevolgd door een uitleg van de betekenis ervan.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Corona persconferentie: versoepelingen...
ook voor de R.K.-kerken?
De regering kwam gisteravond met een flink aantal
versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen.
Dat biedt hoop dat ook de bisschoppen met
versoepelingen komen. Maar, dat is nog heel even
afwachten.
Zodra er meer bekend is, zullen wij u op de hoogte
brengen.
Registreren vooraf voor het bijwonen van een viering
In afwachting van (eventuele) versoepelingen, is het verplicht registreren vooraf nog feitelijk van
toepassing. Maar wij raden u aan hiermee nog even te wachten totdat er meer bekend is.

Corona info
in het MMM
Parochies en Corona
Ook in het MMM is er artikel over corona. En nog meer eigenlijk
allerlei tips die in een Pastoraal Bulletin van het bisdom zijn
opgenomen.
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u hier het boekje al inzien
door op de afbeelding te klikken.

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.

