Verklarende nota bij het inschrijvingsformulier
1) Indien de Basiliek niet voldoende plaats biedt voor een Eucharistieviering van meerdere bedevaartgroepen
op eenzelfde uur of bij een uitvaart gaat de viering door in de Mariahal.
U wordt hiervan vooraf verwittigd.
In de meimaand geen vieringen meer in de Basiliek op zondag vanaf 10.00u. Wél in de Mariahal.
2)De Koepelkapel vlakbij de Basiliek biedt plaats aan 60 personen.
Niet geschikt voor rolwagens.
Ook geschikt voor een openluchtviering met grote groepen.
3)De zondagsmis van 10u00 is de parochiemis voor de parochie Scherpenheuvel.
Bedevaartgroepen kunnen hierbij aansluiten.
4)Een priester van het bedevaartsoord kan voorgaan in de viering.
De bijdrage voor de Misintentie (15 euro) wordt betaald in de sacristie.
5)Graag een tiental minuten voor de viering in de sacristie afspraken maken betreffende liederen en lectoren.
6)Deze kaars brandt ter uwer intenties en is voorzien van een naamkaartje van uw bedevaartgroep dat
gedurende het hele jaar een plaats krijgt in de basiliek.
De bijdrage voor de offerkaars (15 euro) wordt betaald in de sacristie.
7)Geleide kruisweg en rozenkrans elke dag in de maand mei.
Wanneer u zelf voor begeleiding zorgt, zijn andere uren mogelijk.
8)Op het einde van het bedevaartsseizoen is er een Kaarskensprocessie. Deze processie gaat door op de zondag na Allerheiligen om 15.00u.
U bent welkom om hierin mee te gaan met de vlag van uw vereniging.

Aandachtspunten

Belangrijke wijziging vanaf 2016:
Misvieringen met organist kunnen enkel volgens onderstaand uurrooster aangevraagd worden *:

Hele jaar: op weekdagen om 15u
Maanden Mei en Juni : op aanvraag

Maanden Mei tot September : op weekdagen om 10u30
Zaterdag: om 10u30 (maanden mei tot en met september) en 17u (hel jaar)
Zondagen : 8u30 (9u), 10u, 11u en 16u (hele jaar)
*!!! Voetbedevaarten : kunnen op Zaterdag en Zondag op de beschikbare uren steeds een
misviering met organist aanvragen
Adresverandering van de bedevaartverantwoordelijken tijdig doorgeven aan het secretariaat aub.
- Secretariaat bedevaarten
Op weekdagen te bereikbaar van 8u30 tot 17u
tel. 013/35 56 40
e-mail: secretariaat@scherpenheuvel.be
- Sacristie Basiliek
Alle dagen geopend en bereikbaar van 8:00u tot 18:00u
tel. 013/77 14 96
e-mail: sacristie@scherpenheuvel.be
U draagt bij tot een rustige sfeer door de stilte in de Basiliek te respecteren.
Een gemakkelijk begaanbare kruisweg is voorzien op het plein voor de Koepelkapel.
Parking is gratis op het terrein achter de Mariahal.
Mindervaliden kunnen uitstappen (niet parkeren!) aan de autozegening
bij de Basiliek.
Overnachtingsmogelijkheid
Onthaalcentrum “De Pelgrim” tel. 013/35 56 40 of
0494/18 74 92 (Pater André Keppens)
.

alle info en online-inschrijvingsformulier op
WWW.SCHERPENHEUVEL.BE

