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Vieringenschema
In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de
doordeweekse vieringen) vermeld. Het zou dubbel werk zijn om het vieringenschema zoals u dat
gewend was aan te treffen in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel, apart te vermelden. Wel
zullen we afwijkende vieringen vermelden. De volgende opmerkingen voegen wij hierbij toe:
Joseph

-

in de meimaand elke woensdagochtend om 09.30 uur Rozenkransgebed

Dominicus, vrijdag 25 mei 14.00 uur seniorenborrel voor de wijk.
Vrijdagmiddag 25 mei tussen 14.00 – 17.00 uur organiseren wij met de AH een seniorenborrel in de
ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk. De bedoeling is dat jong en oud elkaar ontmoeten. De AH
heeft hiervoor speciaal een aantal jonge werknemers uit de winkel gevraagd te helpen. Er is ook
weer muziek en natuurlijk allerlei heerlijkheden. Komt allen en neem gerust iemand mee.
Antonius, zondag 27 mei 10.00 uur familieviering
Je bent zondag 27 mei om 10.00 uur welkom in de Familieviering. Dit keer heeft de viering de wat
mysterieuze titel: 3 in 1 en 1 in 3.
Waar? Zoals altijd in de St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat te Utrecht.
St.Joseph
Het komende jaar zal op de eerste vrijdag van de maand voorgaan pastor Swijnenberg. (waarvoor
onze dank!). Elke eerste vrijdag is de H. Mis om 10.30 uur, met koffie/thee na. Kom ook eens 1 juni!
Kerkleraar Augustinus: wat zegt hij over......?
Dit jaar willen we ons in de kleine vieringen laten inspireren door Augustinus. Augustinus was
bisschop in de eerste eeuwen van het christendom. In zijn vele preken en geschriften probeert hij
antwoord te geven op vragen die leven in zijn tijd. Vragen die ook nu vaak nog verrassend actueel
zijn. De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van
de gregoriaanse vrouwen schola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk. U bent van
harte welkom in deze kleine viering.
De eerstkomende viering is op vrijdag 8 juni om 16.00 uur in de Josephkerk aan de Draaiweg.
De andere vieringen dit jaar zijn op: 13 juli; 10 augustus; 14 september; 12 oktober;9 november en
14 december.
Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl
Agenda/activiteiten
Datum
Vr 25 mei
Vr 1 juni

Tijd
15.30
15.30

Activiteit

Locatie
Rafael
Rafael

Kinderclub
Kinderclub
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