Onze Lieve Vrouw
ter Nood – Heiloo

De DEUR staat open
God verwelkomt u. Thuis.

WEEKEND VAN DE
BARMHARTIGHEID
4-6 maart – Heiligdom Heiloo

Onze
Lieve
Vrouw

ter
Nood

HEILOO

In de Bedevaartkapel op
het Heiligdom is elke dag
13-14.30 uur de Heilige Deur
van Barmhartigheid open en
is er Biechtgelegenheid.

Hogeweg 65 - 072-5051288

Vrijdag 4 maart
18.00 uur: Start Jongeren 24-uurs!
19.30 uur: Boeteviering met ruime
biechtmogelijkheid
21.00 uur: ‘Agape maaltijd’ in het Oesdom

Zaterdag 5 maart (Eerste Zaterdag)
10.30 uur: Lezing over de Goddelijke
Barmhartigheid
11.30 uur: Rozenkransgebed
12.00 uur: H. Eucharistie

Zondag 6 maart
10.30 uur: H. Eucharistie voor Gezinnen
12.00 uur: Warme maaltijd met gezinnen
(opgeven (!) bij familiedagen@olvternood.nl)

13.30 uur: Musical ‘De Barmhartige Vader’
door de KISI Kids
Aansluitend Biechtgelegenheid
voor kinderen en ouders

Jongeren 24-uurs
Gebedsmarathon
Alle jongeren 12-25 jaar zijn speciaal
uitgenodigd om mee te doen met een 24
uurs gebedsmarathon die wereldwijd
wordt gehouden. Een afwisselend
programma van gebed, spel, gezelligheid
en meer over God leren. We zullen elkaar
afwisselen om 24 uur lang Jezus in het
Allerheiligste te aanbidden. Maak het mee!
Neem je eigen slaapzak en kussensloop
mee. Vrijdag 18 uur tot zaterdag 18 uur.
Opgave bij info@olvternood.nl.
(vrijwillige bijdrage welkom)

Eerste Zaterdag
Altijd een speciale gebedsdag, met deze
keer ’s ochtends een prachtige lezing in
het thema van het weekend voor jong en
oud: ‘De Goddelijke Barmhartigheid’ door
Zuster Maria Iuxta Crucem ssvm (blauwe
zuster van Heiloo).

Gezinsdag
Een speciale Gezinsdag omdat de KISI Kids
na de H. Mis en de traditionele lunch een
mini-musical komen spelen, helemaal in
het thema van het weekend: ‘De
Barmhartige Vader.’ Dit is een prachtige
voorbereiding voor ouders en kinderen
om weer opnieuw helemaal één te worden
met onze Hemelse Vader; er zal
uitgebreide mogelijkheid zijn om het
geschenk van de Biecht te ontvangen.
(vrijwillige bijdrage welkom, voor de lunch opgeven
bij familiedagen@olvternood.nl)

Zo. 3 april: Barmhartigheidszondag – Zo. 29 mei: Sluiting Meimaand – Za. 1 okt: Zuster Faustina Dag

