
	

“ Dank aan H. Rosa; op weg naar hoop, vrijheid & vreugde “ 
 
De persconferentie van afgelopen vrijdag 13 augustus waarin voor Augustus- 
maand – St.-Rosamaand geen enkele versoepeling zal gelden heeft tot het 
volgende besluit en wijzigingen in het programma geleid. 
 
De H. Missen op dinsdagavond 17 & 24 augustus om 19:00 uur aan de  
St.-Rosakapel zijn alleen te volgen via de livestream sintrosasittard.nl en dus  
níet toegankelijk voor publiek. 
 
In verband met grotere ruimte en spreiding van aanwezigen zal de Openingsmis 
op St.-Rosazondag 29 augustus om 09:30 uur plaatsvinden in de St.-Petruskerk. 
 
We bieden parochianen met een grote devotie tot de H. Rosa de mogelijkheid 
tot deelname aan een sobere bidprocessie zonder muziek en zang. Opstellen voor 
deze processie locatie Kloosterplein – Oude Markt. 
Er is geen lof maar wel de gelegenheid tot eer brengen aan het Allerheiligste,  
waarnaar wordt doorgelopen om de kapel heen en daarna de weg terug naar  
beneden wordt vervolgd.  
Uiteraard vragen wij uitdrukkelijk om niet langs de route te gaan staan. 
Bij terugkomst op de markt is er geen slotplechtigheid maar zal na de slotzegen 
door Deken Rob Merkx het Allerheiligste bij de St.-Michielskerk naar binnen worden 
gebracht.  
 
De volgende twee H. Missen zullen gewoon doorgang vinden: 
 
Maandag 23 augustus Kerkelijke feestdag van H. Rosa van Lima H. Mis om 19:00 uur in de St.-
Michielskerk. 
Zaterdag 28 augustus Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest  Pelgrimsmis om 18:00 uur in 
de St.-Michielskerk 
 
Maandag 30 en dinsdag 31 augustus is er geen bidprocessie. 
Hiervoor komt in de plaats een H.Mis om 10.00 uur in de St.-Michielskerk. 
 
Let op: H. Missen ter ere van St. Rosa: VOL = VOL. 
 
Meer info: sintrosasittard.nl 
 
De. H. Rosa is al in lengte van dagen als Stadspatronesse van Sittard dé Heilige die wordt 
aangeroepen in tijden van nood en zorgen.  
 
Tijdens de nog altijd durende corona pandemie is er al vele malen hulp en troost aan haar gevraagd. 
Dat blijkt wel uit de vele bloemen en kaarsen die bij de kapel worden neergelegd en aangestoken en 
aan de hoeveelheid noveenkaarsen dat wordt verkocht. 
 
Laten we hopen dat er volgend jaar een St.-Rosaprocessie mag plaatsvinden waarin we in vol ornaat 
met alle deelnemende verenigingen en pelgrims richting de St.-Rosakapel onze weg mogen volgen 
en onze dank mogen uitspreken dat er een einde is gekomen aan deze pandemie. 
 
Wij wensen U allen een vreugdevol St.-Rosafeest toe! 


