SANTUARIO DIOCESANO di «ROSA MISTICA MADRE DELLA CHIESA»
BISDOM VAN BRESCIA

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR PELGRIMS
TIJDSCHEMA VAN HET HEILIGDOM
Het Heiligdom is geopend van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 19:00. Alleen tijdens deze uren is de
dienstverlening en de aanwezigheid van medewerkers gegarandeerd. Op andere uren is, zoals
gebruikelijk, het Heiligdom toegankelijk voor bezoek en persoonlijk gebed.

SECRETARIAAT
Het secretariaat van het Heiligdom (naast de winkel) is alleen 's ochtends geopend van maandag
tot donderdag, van 08:30 tot 12:30; en op vrijdag van 14:00 tot 18:00.
*** Aanvragen voor individuele of groepsbedevaarten naar het Heiligdom is alleen mogelijk per email: segreteria@rosamisiticafontanelle.it.
*** De vieringen die verband houden met de bedevaarten (eucharistie, liturgie, enz.), zijn alleen 's
ochtends mogelijk op de volgende tijden: 08:30; 09:30; 10:30 en 11:30.
's Middags kunnen bedevaarten, ook met spirituele gids en priester, deelnemen aan de liturgieën
die eigen zijn aan het Heiligdom en de priesters kunnen concelebreren; andere functies zoals
processies, rozenkransgebed en nachtwaken, moeten altijd tijdig worden overeengekomen, op het
moment van de reservering. Een uitzondering kan uitsluitend worden gemaakt bij de rector van het
Heiligdom of bij de plaatsvervangende rector.
TOEGANG TOT HET BAD
Tenzij anders aangegeven door de bisdommen terzake, is toegang tot het bad vanaf 1 november
2021 elke dag mogelijk van 08:30 tot 12:30 en van 14:30 tot 18:30. Tijdens eucharistievieringen of
andere liturgieën en 's nachts blijft het bad gesloten.
SACRAMENT VAN DE BIECHT
Van maandag t/m zaterdag is er een priester aanwezig, een uur voor aanvang van de middagmis.
Op feestdagen zijn een of meerdere priesters beschikbaar van 10:00 tot 12:00 en van 15.00 tot
18.00 (in de winter doordeweeks van 15:00 tot 16:00 en zondag van 15:00 tot 17:00).
OFFERGAVEN VOOR HEILIGE MISSEN
Conform de praktijk van diocesane, nationale en internationale heiligdommen zal vanaf 1 januari
2022 tijdens de eucharistieviering, waarvoor de viering in ieder geval wordt toegepast, het
afkondigen van de namen van de overleden gelovigen achterwege blijven. Het opgeven van
intenties is alleen mogelijk bij de winkel van het Heiligdom. De offergave is gratis. Het Heiligdom
verbindt zich ertoe de haar toevertrouwde offergaven binnen het jaar te vieren. Het overschot aan
offergaven voor kerkelijke naastenliefde en missionaire doeleinden, zal worden geschonken aan
priesters of missionarissen in moeilijkheden.
WINKEL VAN HET HEILIGDOM
De winkel van het Heiligdom is elke dag geopend van 09:00 tot 12:00 en van 14:30 tot 17:30.
Maandagochtend is de winkel gesloten.

