Onderwerpen:

- Eucharistieviering Aswoensdag 2 maart
- Vieringen en diensten op Aswoensdag
- Bidden voor Oekraïne
- Aanbevolen om naar toe te gaan: Matthäus Passion
- Voor een synodale kerk: OPROEP

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,
Aswoensdag, 2 maart
19:00 uur
ook via de live-stream te
volgen
< klik op de afbeelding >

Thema:
Op de weg van omkeer
Het begin van de veertigdagentijd
is goed nieuws: God is nabij en
niets kan ons van Hem scheiden.
Jezus zal dit zelf later ondervinden. Alles wat we doen in de veertigdagentijd heeft als doel ons
dichter bij God te brengen en bij het goede nieuws. Vasten, gebed en het geven van aalmoezen
zijn wegen naar God, niet naar ellende. Meer nog: alles wat we doen in deze weken is bedoeld
om het leven van anderen te verrijken. De instructies over gebed, vasten en het geven van
aalmoezen herinneren aan de bestaansreden van ons geloof en ons religieus handelen.
Religie kan worden gebruikt voor zelfzuchtige motieven zoals een goede indruk maken bij de
mensen. God vraagt dat we in geloof onze aandacht richten op zijn plaats in ons leven. De
veertigdagentijd is een tijd om God opnieuw voorrang te verlenen, in het besef dat we van Hem
komen en naar Hem terugkeren, en dat Hij onze metgezel is in het leven.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Bidden voor Oekraïne
Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende
oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van
God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van
een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om
zich toe te leggen op gebed en vasten op
Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en
niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog
“dwaasheid”.
De Nederlandse bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed
van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat
deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om tot vrede te komen.
< lees het volledige bericht >

Steek een kaars op
en bid mee om vrede
De kerken zijn op Aswoensdag op tijd open.
U heeft dan alle gelegenheid (voorafgaand
of na afloop van de viering/dienst) voor uw
persoonlijk gebed om vrede.
En steek een kaars aan want:

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur
dat nooit meer dooft …

Aanbevolen om naar toe te gaan:

Wilt u meer weten over het uitvoerende
Golden Circle Ensemble, < klik op hun logo >

Voor een synodale kerk
Oproep om mee te doen!
De bisschoppen worden, door paus Francisus,
gevraagd om te luisteren naar alle gremia in de kerk.
Dit is de eerste fase van het wereldwijde synodale
proces als voorbereiding op de synogde in oktober
2023.
U kunt dus meedoen aan dit proces!
Aanmelden via: wijnenfr@missie-geest.nl

Wilt u meer weten en/of zich voorbereiden op de
consultatie, < klik op "meer weten" >

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.

