Maria Kapel
openingstijden;
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
van 8.00 uur tot 18.00 uur
zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur
Op zondag 28 april ‘Beloken Pasen’ en
tevens ‘Barmhartigheidszondag’ is de
Maria Kapel ’s middags gesloten.
’s Avonds gebed van 19.30 uur tot20.00 uur

Eucharistieviering
zondag 19 mei aanvang 15.00 uur
om 14.25 uur wordt het Rozenkransgebed
gebeden

Aanbidding.
Voor de Goede Week;
zie t.z.t. speciale flyer
De aanbiddingszondag van 21 april
1ste Paasdag wordt verplaatst naar
maandag 22 april 2de Paasdag.
Maandag 10 juni 2de Pinksterdag
aanbiddingsdag zoals op zondag.
tijdens de aanbiddingsuren kunt u, zo u wilt,
eerder weggaan of later invoegen m.u.v. de
woensdag aanbidding
uitleg afkortingen;
GT
= getijdengebed uit klein getijdenboek
Rkr. B = rozenkrans van de
LgB
Rkr.
L

goddelijke Barmhartigheid
= litanie v.d. goddelijke Barmhartigheid
= rozenkransgebed
= litanie

Aanbiddingstijden Kapel De Bovenzaal
maandag
van 8.15 uur tot 9.00 uur
van 11.00 uur tot 12.00 uur
van 16.45 uur t/m 17.15 uur
van 19.30 uur tot 20.30 uur
dinsdag
van 8.15 uur tot 9.00 uur
van 13.00 uur tot 14.00 uur
van 19.30 uur tot 20.30 uur
Woensdagavond 10 april
van 19.30 tot 20.30 uur.
Woensdagavond 8 mei
van 19.30 tot 20.30 uur.
Woensdagavond 5 juni
van 19.30 tot 20.30 uur.

GT
GT
GT
GT
GT
GT

RKr B., LgB
RKr B., LgB
RKr B., LgB

(Op deze avonden is het gewenst het uur te blijven)

donderdag
van 8.15 uur tot 9.00 uur
van 10.00 uur tot 11.00 uur

GT

vrijdag
van 8.15 uur tot 9.00 uur
van 19.30 tot 21.00 uur.

GT

Rkr. H.Jozef

Rkr

Op 5 april, 3 mei, en 7 juni zullen
onder leiding van diaken Van Meeteren zijn. L (extra)

zondag
van 19.00 tot 20.30 uur

L, GT

iedere eerste en derde zondag van de maand
zijn er 3 extra aanbiddingsblokken;
van 7.00 tot 9.00 uur / van 11.30 tot 13.30 uur
en van 15.30 tot 17.30 uur
GT

Gebedstijden
april t/m juni 2019

