58ste Internat. Priestertreffen (I.P.T.)

Luxemburg, 27 juli 2019.

Maandag 30 september 2019
****

Centre d’Accueil des Prêtres du Sacré-Cœur
in “Clairefontaine” bij Aarlen (B)
81, rue du cloître, B – 6700 Arlon
Tel.: +32 (0) 63 24 01 82
accueil.scj.clairefontaine@belgacom.net
Monseigneur, Mijnheer de Vicaris, beste Confrater,
In naam van de EUROPAX-priestergroep, die reeds meer dan 60 jaar priesters en diakens
van de grensbisdommen Aken, Hasselt, Roermond, Luik en Luxemburg samenbrengt, mag ik U
zeer hartelijk uitnodigen voor het 58ste Internationaal Priestertreffen.
Dit vindt plaats op maandag 30 september 2019 vanaf 09.30 uur in het onthaalcentrum
van de Priesters van het H. Hart in Clairefontaine (zie hierboven).

Ons thema luidt dit jaar: “Priester zijn in een geseculariseerde wereld”
Pater Daniel Sonveaux S.J., geestelijk begeleider van seminaristen en priesters
van het aartsbisdom Luxemburg, zal ons eerst een spirituele inleiding geven over het thema.
Daarna zal dhr. Charles Margue, volksvertegenwoordiger in het Luxemburgs parlement
(„Groene partij“), zijn visie van buitenaf geven op de Kerk in de huidige samenleving.
Tenslotte hebben we een ontmoeting en concelebratie met mgr. Jean-Claude Hollerich S.J.,
aartsbisschop van Luxemburg en voorzitter van de COMECE.

Gelieve u vóór 1 september 2019 in te schrijven door onderstaande strook te
verzenden of te mailen naar uw Bisdomverantwoordelijke:
Pastoor-deken Tony Poorters, verantwoordelijke I.P.T. voor het Bisdom Hasselt,
Zuidervest 2 B – 3990 PEER, tel 0032 (0)11 63 19 37
GSM 0032 (0)478 29 24 32
Uw bijdrage in de onkosten van de dag bedraagt 40 euro (middagmaal,
avondeten, en koffie bij de pauzes inbegrepen).
Met uw deelname zou ik zeer gelukkig zijn. Uit ervaring weten we dat uitwisseling met confraters uit
het nabije buitenland zeer verrijkend kan zijn. Intussen zend ik u mijn beste broederlijke groeten.
Leo Wagener, vicaris-generaal Luxemburg
....................................................................................................................................................
Hiermee schrijf ik me in voor de 58ste I.P.T. Europax op 30/09/2019 in Clairefontaine.
Naam :

Voornaam :

Ik verlang met iemand mee te reizen: O
Ik blijf voor het avondeten: O
Handtekening

Adres:

Telefoon :

Ik ben bereid, ….. confraters mee te nemen: O
Ik blijf NIET: O

Programma van het 58ste Internationaal Priestertreffen in Clairefontaine (Aarlen)
09.30 u.

- Onthaal (thee of koffie)

10.00 u.

- Inleiding door p. Daniel Sonveaux S.J.

11.00 u.

- Uitwisseling in gespreksgroepen

12.30 u.

- Middagmaal

13.30 u.

- Lezing door dhr. Charles Margue, volksvertegenwoordiger,
met aansluitend vraag- en antwoordronde.

14.45 u.

- Koffie of thee

15.00 u.

- Regularia / afspraak voor volgend jaar/
- Overleg over het nieuwe thema op 28.09.20

15.45 u.

- Ontmoeting met aartsbisschop Jean-Claude Hollerich S.J.

16.45 u.

- Vespers en eucharistische concelebratie

18.00 u.

- Avondeten - Einde van onze ontmoeting

De onkosten van deze dag worden ter plaatse afgerekend: € 40,00.
Gelieve albe en witte stola voor de concelebratie mee te brengen.

Stuur u antwoordstrook naar: : Diaken Hans Habets, hanshabets@ziggo.nl
Telf. M. 06 15485137.

