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’24 UUR VOOR DE HEER’ 
 

In de Bul voor het Heilig jaar van de Barmhartigheid heeft paus Franciscus gevraagd 
om in het weekend van half-vasten de “24 uur voor de Heer” te vieren. De kerk wordt 
24 uur open gehouden voor mensen die even stil willen worden, de H. Schrift willen 
lezen, willen bidden of de Heer in het uitgestelde Allerheiligste aanbidden, met een 
priester praten, biechten, … Men kan ook vragen geholpen te worden in het gebed, 
of men kan verzoeken voor zich te laten bidden, zich te laten zegenen, of iets 
uitgelegd te krijgen. De grootste aandacht gaat uit naar het ontvangen van het 
sacrament van boete en verzoening. De ontmoeting met de barmhartige Vader zal 
mensen opnieuw de liefde van God laten ervaren. Telkens weer opnieuw mogen 
beginnen na een persoonlijke schuld bevrijdt het hart van lasten en opent het voor 
anderen. (We gaan proberen met de priesters af te spreken dat er 24 uur een 
priester in de kerk aanwezig is.)                   Uit de Inspiratiegids van het bisdom Roermond  
 

Vrijdag 4 maart 2016  
15.00 uur  Viering van Barmhartigheid 
15.30 - 17.00 uur Aanbidding, eucharistische zegen  
17.00 uur  Vespers (NL) 
17.30 - 18.30 uur Stille gebedstijd met muziek   
18.30 uur  Rozenkrans (NL) 
19.00 uur  Kruisweg (NL) 
19.30 - 20.00 uur Stille gebedstijd met muziek 
20.00 uur  Dagsluiting (NL) 
20.15 uur  Uitstelling van het H. Sacrament 
20.30 - 00.00 uur Aanbidding 
 

Zaterdag 5 maart 2016  
00.00 - 06.00 uur Aanbidding 
06.00 uur  Lauden (Duits) 
06.30 uur  Stille gebedstijd 
07.00 uur  Meditatie Zondagsevangelie (Duits) 
07.30 - 8.30 uur Stille gebedstijd   
08.30 uur  Lauden (NL) 
09.00 uur  H. Mis (NL) 
10.00 uur  Meditatieve rozenkrans (Duits) 
11.15 uur  H. Mis (Duits) 
12.15 uur  Uitstelling van het H. Sacrament   
12.15 - 13.15 uur Aanbidding 
13.15 uur  Impuls (Duits) 
14.00 uur  Rozenkrans (Duits), individuele zegen  
15.00 uur  Afsluiting 24 uur voor de Heer 
 

Meer informatie, inschrijving voor de nachtaanbidding: 
Zr. M. Gisela 
Kollenberg 2 

6132 AL SITTARD 
telefoon 046 457 09 93 

regina.carmeli@carmeldcj.nl 
www.reginacarmeli.nl  


