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Veertigdagentijd 2018

Je bent bemind, je bent geroepen

SPROKKELS
uit onze PASTORALE EENHEID O.-L.-Vrouw
en onze PAROCHIE St-Jan
Misschien valt het u op dat in de titel het woord ‘FEDERATIE’ vervangen is door
‘PASTORALE EENHEID O.-L.-Vrouw’. Dit is namelijk de nieuwe benaming
van onze federatie-centrum sinds 1 januari. De bedoeling is om, over de
parochiegrenzen heen, als een eenheid, als een netwerk van parochies
(geloofskernen) nog intenser samen te werken en een gemeenschappelijk pastoraal
beleid te voeren.
In deze veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op het hoogfeest van Pasen, heeft
onze parochie en pastorale eenheid een hele resem activiteiten gepland
geïnspireerd door het jaarthema van ons bisdom ‘je bent bemind, je bent
geroepen’.

Belangrijke adressen en telefoonnummers :
012 / 23 14 17
EH pastoor-deken Rik Palmans, Corverstraat 1
012 / 23 67 90
Diaken Jean Rouffa, Rutterweg 76
Vieringen Eerste Communie en Vormsel in 2018
1ste H. Communie zaterdag 5 mei
om 14.00u in St-Jan
Vormsel
zondag 29 april
alle vormelingen in de Basiliek
Verantwoordelijke parochie-assistenten :
Eerste Communie :
Viviane Vossen, St Truiderstraat 36
Vormsel :
Driessen Marleen, Molenstraat 17

0474 / 47 13 96
012 / 26 35 42

“VUURPLEKKEN”. Deze gebedsavonden in de veertigdagentijd zijn een vast
onderdeel geworden uit het ruim aanbod. Elke woensdag is er gelegenheid om
deel te nemen aan deze gebedsavond en dit telkens in een andere parochie. Op
woensdag 21 februari start de reeks in de Sint-Janskerk om 19.00u.
Iedereen is van harte welkom.
Voor de andere vieringen zie de kalender.
Pelgrimstocht van het dekenaat Tongeren
In deze veertigdagentijd pelgrimeren wij binnen ons dekenaat op zaterdag 3 maart met
het jaarthema “Je bent bemind, je bent geroepen”.
Vertrek aan de parochiezaal van Riksingen.
Keuze uit 2 wandelafstanden: 6 km vertrek om 14.00u; 12 km vertrek om 13.00u.
Om 16.00u afsluiting in de kerk van Riksingen met aansluitend een gemoedelijk samenzijn.

Campagne BROEDERLIJK DELEN 2018
Help honger de wereld uit !
Wat is honger? 815 miljoen mensen eten – met wat geluk – maar één maaltijd
per dag. Ook nog eens vaak hetzelfde met als gevolg: gebrek aan goede
voedingsstoffen, groeivertraging bij de kinderen, vermindering van weerstand
tegen ziektes enz. Echte honger overkomt je dus niet plotseling maar is een
sluipende moordenaar!
De meeste getroffen mensen wonen op het platteland, veelal boeren uit
ontwikkelingsgebieden. Vandaag je kost verdienen met landbouw is moeilijk:
klimaatsverandering, landbouwgrond wordt schaarser, de boer krijgt geen eerlijke
prijs voor zijn werk. Boeren, die het voedsel zelf kweken, komen amper rond!
Wat als je honger zou kunnen voorkomen? De nieuwe campagne van
Broederlijk Delen gaat over hongerbestrijding op lange termijn. Lokale
partnerorganisaties van Broederlijk Delen ondersteunen wereldwijd kleinschalige
landbouwfamilies. Zo ook in Oeganda. Steun daarom deze Oegandese boeren in
hun strijd voor voldoende, gevarieerd en gezond eten.
Dank bij voorbaat voor uw milde gift op bankrekening BE12 0000 0000 9292
t.v.v. Broederlijk Delen. Fiscaal attest vanaf 40€.

VASTENPROGRAMMA 2018
Woensdag

14/02

ASWOENSDAG
uitdelen askruisjes Clarissen
gebedsdienst met uitdelen askruisjes St.-Jan
Pelgrimswandeling bisdom in Bolderberg
van 6km (start 13.30u) en 15km (start 10u)
Vastenconferentie in de Basiliek
gebedsviering Vuurplekken in kerk St-Jan
Koffiestop nationaal
8.30u met de steun van Carrefour Market-Tongeren een
tot
koffiestop aan de ingang van dit grootwarenhuis
17.00u t.v.v. Broederlijk Delen
9.00u
18.00u
10.00u
13.30u
19.00u
19.00u

Zaterdag

17/02

Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

19/02
21/02
23/02
24/02

Zondag

25/02

8.30u

Woensdag
donderdag

28/02
29/02

19.00u gebedsviering Vuurplekken in kerk St-Maternus
10.00u narcissenverkoop aan de Basiliek

2de zondag in de veertigdagentijd; mis St-Jan
met naamviering eerste communicanten

Zaterdag

03/03

13.00u Dekenale pelgrimage in Riksingen: 6km of

07/03
11/03

18.00u Spaghetti-avond St-Jozef t.v.v. Br. Delen
19.00u gebedsviering Vuurplekken in kerk St-Gillis
8.30u 4de zondag in de veertigdagentijd; mis St-Jan

12km; vertrek parochiezaal, afsluiting kerk
Woensdag
Zondag

1ste omhaling t.v.v. Broederlijk Delen
Woensdag
donderdag
Woensdag
donderdag
Zondag

14/03
15/03
21/03
22/03
25/03

19.00u
10.00u
19.00u
10.00u
8.30u

Maandag
Woensdag
donderdag

26/03
28/03
29/03

19.00u
19.30u
19.00u
t.e.m
21.30u
10.00u
18.00u

Vrijdag

30/03
15.00u
20.00u
15.00u
18.00u

zaterdag

31/03

zondag

01/04

maandag

02/04

21.00u
16.00u
19.00u
10.30u

10.00u
10.00u
10.30u
15.00u
18.00u

gebedsviering Vuurplekken in kerk St-Jozef
biechtgelegenheid Basiliek tot 11.30u
gebedsviering Vuurplekken in kerk St-Lutgart
biechtgelegenheid Basiliek tot 11.30u
PALMZONDAG : herdenking van de intocht
van Jezus in Jeruzalem
Palmen + mis in St-Jan
2de omhaling Broederlijk Delen
dekenale biechtviering in de Basiliek
Chrismaviering kathedraal Hasselt
WITTE DONDERDAG : herdenking van
het Laatste Avondmaal (Basiliek): mis met
voetwassing, aansluitend aanbidding
biechtgelegenheid Basiliek tot 11.30u
misviering bij de Clarissen
GOEDE VRIJDAG : herdenking van het
Lijden en de Kruisdood van Jezus
Kruisweg + Kruishulde in St.-Jan
viering Basiliek met Kruishulde
Kruisweg Clarissen
Kruishulde bij de Clarissen
STILLE ZATERDAG : herdenking van de
grafrust van Jezus
Paaswake Basiliek (o.a. met St-Jan)
biechtgelegenheid Basiliek tot 17.00u
Paaswake Clarissen
HOOGFEEST van PASEN : herdenking van
de VERRIJZENIS van JEZUS
Paasviering in St-Jan
Paasviering bij de Clarissen
Paasmaandag misviering bij de Clarissen
misviering in de Basiliek
orgelvesper in de Basiliek
misviering in St.-Jan

