
Goede week  &Pasen
bij u thuis!

DEZE MAAND GEEN OPENBARE H. MISSEN noch in Antwerpen, noch in Gent
U kunt onze privémis volgen over YouTube via kanaal: FSSPX Antwerpen

2 VASTE SCHEMA’S:

In de week
7.30 Gelezen H. Mis met preek
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
18.30 Preek over het Evangelie van de dag

Op zondag
10.00 Hoogmis
17.00 Aanbidding tot 18.30 u.
17.45 Rozenhoedje
20.00 Vastenpredikatie

ZO 5 PALMZONDAG  
(PASSIEZONDAG), 1e kl, P

 Schema op zondag

Maak tijd voor God in de Goede Week!

MA 6 MAANDAG in de GOEDE WEEK,
1e kl, P

 Volgens weekschema

DI 7 DINSDAG in de GOEDE WEEK, 
1e kl, P

 Volgens weekschema

WO 8 WOENSDAG in de GOEDE WEEK,
1e kl, P

 Volgens weekschema

DO 9 WITTE DONDERDAG, 1°kl, P en W
18.30 Rozenhoedje
19.00 Gezongen Avondmis zonder voetwassing 

en overbrenging v/h Allerheiligste naar 
het Rustaltaar - Ontbloting v/d altaren - 
Aanbidding tot middernacht

VR 10 GOEDE VRIJDAG, 1e kl, P & W
Onthouding en vasten (op straf van zware zonde)!
15.00 H. Kruisweg 

Begin noveen v/d Goddelijke Barmhartigheid
18.30 Namiddagdienst:

- de lezingen en het gelezen lijdensverhaal
- de plechtige gebeden
- de plechtige Kruisverering
- de Heilige Communie

ZA 11 PAASZATERDAG, 1e kl, P
22.00 Paaswake : wijding v/h nieuwe vuur en 

v/d paaskaars lofzang op de paaskaars, 
lezing v/d vier profetieën, Litanie van alle 
heiligen met de wijding v/h paaswater 
en v/h doopwater, de hernieuwing van 
de doopbeloften, gezongen H. Mis en 
Lauden

Aan al onze gelovigen wensen wij een 
Zalig Paasfeest en genadevolle paastijd!

ZO 12 HOOGFEEST van PASEN, 
1e kl met octaaf, W

 Schema op zondag – zonder 
vastenpredicatie
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Dierbare gelovigen

In deze dagen van quarantaine waar het bijwonen van een H. Mis in België onmogelijk is, bedenk dat we een 
onderscheid moeten maken tussen:
– het gebod van God, dat algemeen is: Gij zult dag des Heren heiligen;
– en het gebod van de H. Kerk dat komt om het gebod van God te specifi ceren: zon- en feestag zult gij eren 

(door naar de H. Mis te gaan).

In normale tijden moeten beide geboden op straffe van zware zonde door alle gedoopte personen die de leeftijd 
van het verstand bereikt hebben, gevolgd worden. Maar door omstandigheden is het mogelijk dat iemand van 
het gebod van de H. Kerk (bijwonen van de H. Mis) vrijgesteld wordt, zonder af te wijken van Gods gebod.
Als het bijwonen van de H. Mis onmogelijk is, is het nodig om de zondag anders te heiligen: door tijd te geven 
aan gebed en christelijke vorming (tenminste het equivalent van een zondags Gelezen Mis, die normaal een 
preek omvat).

Hiervoor kan men de teksten van de H. Mis lezen, en mediteren aan de hand van het rozenhoedje of de 
rozenkrans (indien mogelijk met het gezin).

Degenen die het willen, kunnen ook de H. Mis “online” volgen. Het vervangt de H. Mis niet, maar helpt ons om 
met meer aandacht te bidden. 

Weet wel dat: 
– de Sint-Amanduskapel te Gent gesloten blijft gedurende deze periode;
– de Kapel van het Allerheiligste Sacrament Hemelstraat 23 (Antwerpen) elke dag van 7 tot 19 u. openblijft;
– u altijd mag komen biechten tijdens de openingsuren van de Kapel (gebruik de bel op de biechtstoel en een 

priester zal naar de Kapel komen).


