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Allerheiligen (1e kl.); verplichte feestdag
Allerzielen (1e kl.)

Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H.
Hart v. Jezus (3e kl.)
Godsdienstlessen
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h.
Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3e kl.);
daarna Lof met Rozenhoedje
H. Willibrordus, patroon v. Nederland (1e
kl.); ged. 24e zondag na Pinksteren (5e ingehaalde zondag na Driekoningen); kinderzegen; Patroonsfeest!
H. Lebuïnus, bel. (3e kl.; bisdom Utrecht);
ged. H. Martinus I, paus en mart.
Geen Godsdienstlessen!
H. Didacus bel. (3e kl.)
25e zondag na Pinksteren (6e ingehaalde
zondag na Driekoningen) (2e kl.)
H. Elizabeth, weduwe (3e kl.); ged. H. Pontianus I, paus en mart.
H. Felix van Valois, bel. (3e kl.)
Godsdienstlessen
26e en laatste zondag na Pinksteren (2e
klas)
H. Sylvester, abt (3e kl.); ged. H. Petrus v.
Alexandrië, biss. en mart.
O. L. Vrouw v.d. Wonderdadige Medaille (3e
klas) (Mis voor sommige plaatsen)
Godsdienstlessen
1e zondag van de Advent (1e kl.);
1e voordracht
meditatie in stilte
2e voordracht
Lof met Rozenhoedje
einde

Activiteiten in Utrecht
 Catechismusonderricht kinderen: zaterdagen 6 nov. (van 9.30-10.30),
20 en 27 nov. (van 10.30-12.00 uur)
 Bespreking missaal: zondags 13.00 uur
 Geloofsverdieping: zondags 14.00 uur

Biechtgelegenheid

Op zon- en verplichte feestdagen: drie kwartier vóór de H. Mis, tot ten laatste 10
minuten vóór de Mis, eventueel ook na de Mis.

Stipendium voor de H. Mis

Het stipendium voor een H. Mis bedraagt: € 18,00.

In november: dagelijks een volle aflaat voor de zielen in het vagevuur!
Algemene voorwaarden:
- gaan biechten (eventueel 8 dagen vóór of na),
- de H. Communie ontvangen op de dag zelf,
- gebed tot intentie van de Heilige Vader, te weten:
verheffing van de Kerk, uitbreiding van het geloof,
uitroeiing van de ketterij, bekering van de zondaars,
eenheid onder de christelijke vorsten en het welzijn van het christelijk volk.
- uitsluiting van alle gehechtheid aan iedere zonde,
zelfs de dagelijkse zonde,
- de bedoeling hebben de volle aflaat werkelijk te verdienen.
Dag van Allerzielen:
- bezoek brengen aan een kerk, publieke of half publieke kapel, met de
bedoeling te bidden voor de zielen,
- 1 Onze Vader en 1 Credo bidden tot intentie van de Heilige Vader.
1 t/m 8 november:
- bezoek brengen aan een kerkhof,
- gebed voor de zielen in het vagevuur en tot intentie van de Heilige Vader
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