EUCHARISTISCHE GEBEDSDAGEN 2015
MET PATER DR. JOSEPH VADAKKEL UIT INDIA

Iedere gebedsdag in Smakt begint omstreeks 09.00u en duurt tot omstreeks 16.00u. voor datums z.o.z.
Programma:

- Heilige Mis.				
- Diverse rozenkranzen gebeden.
- Zegening met het Allerheiligste.
- Sacrament van boete en verzoening.

- Zegeningen met diverse relikwieën.
- Predikingen door Pater Vadakkel.
- Stille Eucharistische aanbidding.
- Gebed om genezing.

In 2015 zullen naast deze gebedsdagen tevens diverse gebedsmiddagen gehouden worden en wel in de pastorie (steeds op een zondag van
15.00u tot 18.00u).
Datum:		
		
- 25 januari		
		
- 1 februari		
		
- 1 maart		
		
- 19 april		
		
- 1 november				

Programma:
- Rozenkrans gebeden
- Pater Vadakkel overweging
- Gebeden om genezing
- Zegening met het Allerheiligste
Sacrament			

In de Sint Jozefkapel wordt dagelijks (van 09:00u tot 18:00u) het Allerheiligste uitgesteld. Op maandag en zondag vind aanbidding plaats van
13.00u tot 18.00u.
U bent van harte welkom.
St. Jozefkerk/St. Jozefkapel
St. Jozeflaan 56A, 5817 AD Smakt (Venray)
Nadere info:
Zuster Stanly - T. 0478-561509 (vanaf 18.00 uur)
of M. 06-48731992
Websites:
www.eucharisticflame.eu
www.ev-eucharistic.com
www.josephvadakkel.pl

EUCHARISTISCHE GEBEDSDAGEN 2015 SMAKT

Data en thema gebedsdagen:
17 januari (za)
Jezus is het licht der wereld (1)
18 februari (wo)
Jezus is het levende water (2)
28 maart (za) 		
St. Josef helpt de familie (3)
18 april (za) 		
Neem je kruis op en volg Mij (4)
20 mei (wo) 		
Vuur van de H. Geest (1)
03 juni (wo) 		
H. Hart van Jezus (2)
01 juli (wo) 		
H. Bloed van Jezus (3)
12 augustus (wo)
Woord van God (4)
02 september (wo) Familiedag (1)
14 oktober (wo)
Maria, moeder van de H. Eucharistie (2)
04 november (wo)
Helende kracht van de H. Eucharistie (3)
02 december (wo)
Ik geef u een nieuw hart en een nieuwe geest (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Zegening met relikwie Zuster Faustina
Zegening met relikwie H. Paulus
Zegening met relikwie Maximiliaan Kolbe
Zegening met relikwie H. Moeder Teresa

Tijdens alle gebedsdagen wordt men gezegend
met een relikwie van Z.H.
Paus Johannes-Paulus II
Voor Pools-sprekenden is er eveneens een
gebedsdag voorzien: 31 oktober van 09:00u
tot 16:00u

