Inschrijving
Frater Benedict Meethep (Norbertijn van Tongerlo)
benedict.meethep@tongerlo.org
014/53 99 12
Locatie
Onthaalcentrum De Pelgrim - Isabellaplein 15a - 3270
Scherpenheuvel – 013/35 56 40

Eucharistische WeekendRetraite
In Scherpenheuvel

Programma zaterdag 28 september 2019
° 9:00 – 9:30 Stille Aanbidding (kapel ‘De Pelgrim’)

met

° 9:30 – 10:00 rozenhoedje
° 10:00 – 11:00 H. Eucharistie (Eng/Ned –

Priester Joseph Vadakkel

Boukaertzaal)

(Missie van de Eucharistische Vlam)

° 11:00 – 11:30 Pauze
° 11:30 – 12:30 Bijbelse voordracht Eng/Ned

door

Onderrichtingen in het Engels
Vertaling in het Nederlands

Pater Joseph Vadakkel
° Persoonlijke Zegening met de reliek met het bloed van Paus
Joh. Paulus II
° 12:30 – 13:15 Lunchpauze
° 13:15 – 13:45 Stille Aanbidding +

Van vrijdag 27 september 2019 *
Nachtaanbidding vanaf 21 uur.
tot
zaterdag 28 september 2019 * 16 u..

biechtgelegenheid

Bijbelse onderrichtingen

° 14:00 – 16:00 Kroontje van de Goddelijke

Eucharistische Aanbidding
Genezing

Barmhartigheid

Door zijn dagelijks leven met Jezus te delen, laat men zich
Persoonlijke Zegening met de reliek
van de H. Zr. Faustina

door Hem omvormen zodat men tegelijk ook zijn eigen
omgeving zal helpen transformeren. Door intiem met Jezus

Lofprijzing

om te gaan ontvangt men vele gaven (onderscheiding,

Gebed om genezing

wijsheid, medelijden, gebed…), genaden (vergeving,

Mee te brengen:

gezonde relaties in de familie, werk, ...) en genezingen,

Eventueel een slaapzak of lakens maar die

zowel op lichamelijk, psychisch en spiritueel gebied. De

kunnen gehuurd worden – bijbel - …

genaden dalen neer in de gelovige zelf, in zijn naasten, in de
mensen met wie hij in verbinding staat en zelfs veel verder!

Deelnameprijs 10 euro
Overnachting in de Pelgrim:
1-persoonskamer: 30 euro/persoon (inclusief ontbijt)
2-persoonskamer: 25 euro/persoon (inclusief ontbijt) Lakens: te
verkrijgen aan 5 euro

(Jac., 5,16).
De zending van pater Joseph Vadakkel leert ten gronde de
Kracht van de Heilige Eucharistie kennen, de Heilige Geest,
het Vuur dat Jezus is komen brengen op aarde (Lk .12, 49) in
overeenstemming met de onderrichtingen van Paus

Pater Joseph Vadakkel is op 16 januari 1965 geboren te

Johannes-Paulus II, paus Benedictus XVI en paus

Kallarkutty, in Kerala (Indië). Hij is priester gewijd op 29

Franciscus.

december 1993. In 1994 werd hij benoemd tot directeur van
het Eucharistisch Centrum van Kerala.
Vanaf 1997 werd hij uitgenodigd om retraites te leiden in
Europa (Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Duitsland, Frankrijk,
Zweden, Roemenië) maar tevens in Amerika. Deze worden

http://www.ev-eucharistic.com/Deutsch/de-index00.htm
doorklikken op Programm

warm aanbevolen door verschillende bisschoppen.
Pater Joseph Vadakkel heeft op 17 juli 2009 de Apostolische
Zegen ontvangen van Paus Benedictus XVI voor zijn
Eucharistische Missie.
Sedert 2003 heeft hij enkele boeken geschreven in het Engels:
"Jesus wipes away your tears" (Jezus droogt uw tranen) et
“Jesus - your Eucharistic Flame” (Jezus – jouw Eucharistische
Vuur).
De Eucharistische Vlam heeft als doel de mensen tot Jezus te
brengen, hen in relatie met Hem te brengen en hen Zijn
brandende Liefde voor elk van hen mee te delen.
De kennisname van de èchte Aanwezigheid van Jezus is de
Heilige Eucharistie laat toe om Zijn Heilige Wil te verwelkomen
en te aanvaarden.

-

