
WAT?
In zijn herderlijke brief Misericordia et misera roept Paus Franciscus alle parochies op om 
in het midden van de vasten deel te nemen aan het initiatief ‘24 uur voor de Heer’.
Dat zijn 24 uur voor gebed en - in voorbereiding naar Pasen - voor het sacrament van 
verzoening. Dit jaar stelt de Paus als thema voor: “O God, genade voor een arme 
zondaar” (Lucas 18, 13)

WANNEER?
Vrijdag 24 maart 2023 vanaf 17.30 uur tot zaterdag 25 maart 2023 16,30 uur:
24 uur doorlopende aanbidding voor verschillende intenties. 
Sacrament van verzoening: zaterdag 15-16 uur. 
Kruisweg: vrijdag om 21 uur en zaterdag om 9 uur

WAAR?
Basiliek Virga Jesse, Hasselt

Het Sacrament van de verzoening moet zijn centrale plaats in het 
christelijk leven terugvinden                                      Paus Franciscus

24 uur voor de Heer

De Hasseltse sacramentsbroederschap nodigt iedereen van harte uit voor: 



24 uur voor de Heer MMXXIII
O God, genade voor een arme zondaar (Lucas 18:13)

•Doorlopend gebed en aanbidding
•Biechtgelegenheid

24 maart 2023
□ 18 uur: voor Paus Franciscus
□ 19 uur: voor onze bisschop, Mgr Hoogmartens
□ 20 uur: voor roepingen tot het priesterschap
□ 21 uur: voor de nieuwe evangelisatie in ons bisdom
□ 22 uur: dat de missie de prioriteit van de Kerk mag worden 
□ 23 uur: dat we de inhoud van ons geloof mogen herontdekken
□ 24 uur: voor de eenheid in de Kerk

25 maart 2023
□ 1 uur: voor de zieken, dat ze op Christus mogen hopen
□ 2 uur: voor de gezinnen
□ 3 uur: voor de bescherming van het menselijk leven van begin tot eind
□ 4 uur: voor de Katholieke universiteit
□ 5 uur: voor de jongeren, dat ze Jezus Christus mogen leren kennen
□ 6 uur: voor de bestuurders van onze stad, dat ze steeds het algemeen 
goed zoeken
□ 7 uur: dat Christus onvoorwaardelijk het centrum mag zijn van de 
synode over synodaliteit
□ 8 uur: voor de ouderen
□ 9 uur: voor de Katholieke media, dat ze steeds waarachtig het 
Katholieke geloof verkondigen
□ 10 uur: voor de Christenen in het Midden-Oosten
□ 11 uur: voor de leraars en opvoeders, dat ze voor jongeren een 
christelijk voorbeeld mogen zijn
□ 12 uur: voor vrede in het Heilig Land
□ 13 uur: voor onze parochie
□ 14 uur: voor het welslagen van de voorbereidingen voor de Virga Jesse 
Feesten 2024
□ 15 uur: voor roepingen tot het religieuze leven
□ 16 uur: opdat iedereen die in onze stad woont, volgeling van Jezus 
mag worden

Afsluiting en zegen om 16,30 uur
Virga Jesse Basiliek Hasselt 
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