16.00 uur
16.30 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.30 uur

Vespers met sacramentele zegen
Oefenen
Souper
Inleiding door P. François, pr.
Recreatie

3de Dag: woensdag 26 juni. Tijd door het jaar, 12de week (groen) /
2de zondag na Pinksteren (groen)
08.00 uur HH. Missen, privaat (of ontbijt)
09.00 uur Ontbijt
09.30 uur Gezongen H. Mis concelebratie (novus ordo)
11.00 uur Koffers inpakken
11.30 uur Evaluatie
12.30 uur Diner
13.30 uur Oefenen
15.30 uur Pauze
16.00 uur Vespers
16.30 uur Afsluiting

L a ti j n s e

Li tu rgi e

Uitnodiging voor
liturgische vor mingsda gen

Bereikbaarheid
Contactinformatie:
Priorij Nazareth, Klooster Oude Munt
Van Wevelickhovenstraat 1
NL-5931 KS TEGELEN
Telefoon:
E-mail:

077 3731572
priorij.nazareth@oudemunt.nl

voor d e g ewone
en d e bu i teng ewone vor m
van d e Rom ei ns e ri tu s
Teg elen, maandag 24 t/m woensdag 26 juni 2019

Geachte collega,
Het vieren van de liturgie is de bron van waaruit de Kerk handelt en het
hoogtepunt waar zij naartoe leeft. Maar tegelijk is het voor priesters een vorm
van dagelijkse arbeid en soms zelfs een opgave. Om de liturgische geest fris te
houden en om de wijze van liturgie vieren voor gelovigen zo aantrekkelijk mogelijk
te maken (ars celebrandi), biedt de Vereniging voor Latijnse Liturgie liturgische
vormingsdagen aan in Tegelen, van maandag 24 juni tot en met woensdag 26
juni. Ook voor ons priesters is het goed om het innerlijk en uiterlijk vieren van de
liturgie in evenwicht te houden.
Het uitgangspunt voor de vormingsdagen is de Latijnse liturgie, zowel in de
gewone vorm (volgens het missaal van paus Paulus VI) als in de buitengewone
vorm (volgens het missaal van paus Johannes XXIII). Als u u hierin wilt
bekwamen of nadere verdieping zoekt en uitwisseling met anderen, zijn de
vormingsdagen buitengewoon interessant voor u. Een unicum in Nederland en
Vlaanderen! Naast de praktische liturgische oefeningen zijn er ook lezingen door
gerenommeerde sprekers, momenten van gebed en ruim tijd voor broederlijk
samenzijn.
Welkom zijn priesters, diakens en priesterstudenten. Elke priester kan ook een
acoliet meebrengen. Acolieten moeten via een priester aangemeld worden.
Bij aanmelding kunt u aangeven waar uw bijzondere interesse naar uitgaat (gewone
of buitengewone vorm of bepaalde liturgische onderdelen).
Wat betreft praktische zaken verzoeken wij u het volgende mee te brengen:
- Albe, amict en singel (eventueel toog en bonnet).
- Eigen kelk met toebehoren (pateen, corporale, kelkdoekjes en eventueel
kelklepeltje).
- Toiletgerei (handdoeken en lakens zijn voorradig).
- Schrijfgerei.
U krijgt de beschikking over een eigen kamer.
Voor de maaltijden wordt gezorgd. Het klooster De Oude Munt te Tegelen staat
bekend om zijn gastvrijheid en goede keuken. Als u een dieet heeft, horen wij dat
graag van tevoren.
Kosten: € 135,00, te voldoen op rekening NL 71 INGB 0000792105, BIC:
INGBNL2A t.n.v. Vereniging voor Latijnse Liturgie te Alphen aan den Rijn.

Mensen die willen deelnemen maar thuis overnachten, zijn welkom. Zij betalen het
studententarief (€ 70,00).
Opgave vóór 1 mei a.s. bij het secretariaat van de Vereniging voor Latijnse Liturgie:
secretariaat@latijnseliturgie.nl. Of: Schout Backstraat 118, 5037 MZ Tilburg
Met vriendelijke groet,
Pastoor H.C.W. Schilder (bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Pastoor G.M.J. van der Vegt (Aartsbisdom Utrecht)
Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (Vereniging voor Latijnse Liturgie)

Programma
1ste Dag: maandag 24 juni. Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper (wit) /
geboorte Johannes de Doper, 1ste klas (wit)
10.00 uur Ontvangst
11.00 uur Inleiding door pastoor Schilder namens de
Vereniging voor Latijnse Liturgie
12.00 uur Gesprek
12.30 uur Diner
14.00 uur Oefenen
15.30 uur Pauze
16.30 uur Gezongen 3 Herenmis (vetus ordo)
18.00 uur Souper
19.00 uur Inleiding door zuster Immaculata, priorin
20.30 uur Recreatie
2de Dag: dinsdag 25 juni. Tijd door het jaar, 12de week (groen) /
HH. Johannes en Paulus, 3de klas (rood)
08.00 uur HH. Missen, privaat of concelebratie
09.00 uur Ontbijt
09.30 uur Oefenen
11.00 uur Lezing door broeder Hugo, kluizenaar
12.00 uur Gesprek
12.30 uur Diner
14.00 uur Instructies H. Mis / workshops liturgische zang
15.30 uur Pauze

