Onderwerpen:

- MMM nr. 03 van 2022 is uit: het Paasnummer
- Viering Palmzondag
- Overzicht vieringen Goede Week
- Chrismamis, concrete hulp
- Nieuw geloofsboekje
- Geloof in geluk
- Toch bloemen voor de Paus

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 3e MMM van 2022 is uit
het Paasnummer
Leven

Gertjan van der Kraan
Als je gaat leven
Met het gegeven
Dat je leven
Is gegeven
Om echt te leven
Dan ga je beleven
Dat de Weg in je leven
De Waarheid zal geven
Tot Het eeuwige Leven
Hij gaf zijn leven
Zodat wij leven
En dit gegeven
Wil Hij je geven
Als je wil leven
Met dit gegeven
Niet voor even
Maar heel je leven

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

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. 04-2022 is: 30 mei 2022.
Indien u kopij heeft, maar het niet op tijd kunt
inleveren, neem dan contact op met uw
lokale redactie.

Eucharistieviering
Palmzondag
Zondag 10 april, 10:00 uur
ook via de live-stream te volgen
< klik op de afbeelding >

Thema: Opmaat naar nieuw leven
Op Palmzondag lezen we twee evangelies:
het evangelie van Jezus’ intocht in
Jeruzalem in het begin van de viering, en het Lijdensverhaal van Jezus als hoofdevangelie. Zo
maakt de liturgie ons van in het begin duidelijk waar het om gaat in deze Goede Week: wij
mogen Jezus volgen op zijn tocht. Zijn tocht is onze tocht. Moge het mysterie van het kruis
oplichten en een teken van hoop zijn voor alle mensen die lijden en voor ieder van ons.
< klik op de afbeelding > voor de livestream
< klik hier > voor het boekje van de liturgie

Overzicht van alle vieringen
in de Goede Week
< klik op de afbeelding >

Chrismamis, woensdag 13 april

hulp van parochies bij opvang
Oekraïense vluchtelingen
Tijdens de Chrismamis op woensdag 13 april zullen
parochies uitdrukking geven aan hun diaconale inzet voor
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zal gebeuren
tijdens het aandragen van de gaven voor het vieren van de
eucharistie.
< lees verder >

Nieuw geloofsboekje over de ziekenzalving en
het sacrament van boete en verzoening
In een reeks geloofsboekjes die verschijnt bij het bisdom wordt de
betekenis van de zeven sacramenten uitgelegd.
< lees verder >
< klik op de afbeelding > om het boekje te downloaden

Geloof in geluk
Ontdek het verhaal van de
Sint Bavo Kathedraal in
Haarlem
< lees verder >

Toch bloemen voor de Paus
uit Nederland
< lees verder >

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.

