
via San Lorenzo, 35 - 12037 Saluzzo (CN)
tel +39 0175 46122 - fax +39 0175 476369

fdv2019@comunitacenacolo.it
www.comunitacenacolo.it

Donderdag 11 juli
uur 15.30 · Onthaal - Welkomstgroeten
uur 17.00 · Eucharistieviering

Vrijdag 12 juli
uur 09.00 · Onthaal - Rozenkrans
uur 10.00 · Onderricht
   Aanbidding van het 
   Heilig Sacrament
uur 12.30 · Middagmaal
uur 15.00 · Kroontje van de Goddelijke 

Barmhartigheid
   Getuigenissen
uur 17.30 · Eucharistieviering 
uur 19.30 · Avondmaal
uur 21.00 · “WIJ ZIJN GETUIGEN”

Zaterdag 13 juli
uur 09.00 · Onthaal - Rozenkrans
uur 10.30 · Onderricht 
   Aanbidding van het 
   Heilig Sacrament
uur 12.30 · Middagmaal
uur 15.00 · Kroontje van de Goddelijke 

Barmhartigheid
   Getuigenissen
uur 17.30 · Eucharistieviering
uur 19.30 · Avondmaal
uur 21.00 · Musical “VOLG MIJ”

Zondag 14 juli
uur 09.00 · Onthaal
uur 09.30 · Rozenkrans 
   Aanbidding van het 
   Heilig Sacrament
uur 11.30 · Eucharistieviering
uur 13.00 · Middagmaal
uur 15.00 · Kroontje van de Goddelijke 

Barmhartigheid
   Lofprijzing en 
   dankbetuigingen
   Slotbegroeting

...per AggiornAmenti, news, 
ospiti, testimoniAnze, informAzioni:

www.festadellavita.info

op de heuvel van Saluzzo (Cn)
vlakbij het “MoederhuiS”

van de GeMeenSChap CenaColo

Om deel te nemen
IS HET NODIG ZICH TE REGISTEREN OP

(Voor wie niet die mogelijkheid heeft,
die kan zich rechtstreeks inschrijven

op het Feest van het Leven op de daarvoor 
voorziene stand)

www.festadellavita.info

«God bestaat, ik heb Hem ontmoet! 
Ik ben een levende getuige 

van de Verrijzenis van Jezus die 
opnieuw tot stand komt in het leven 
van jongeren die een periode dood 
waren,maar vandaag opgestaan zijn

in een nieuw leven»

11 - 14 juli 2019

(Hand 3,15)
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Zoals elk jaar, omwille van de toegankelijkheid van de openbare 
weg, is het niet mogelijk om met eigen vervoer de heuvel op 
te rijden. De toegangswegen naar de heuvel van de Via San 
Lorenzo en de Via Creusa zullen afgesloten worden door de ver- 
keerspolitie, die enkel de plaatselijke bewoners en de gasten met 
een speciale PAS doorlaten. Aan alle andere mensen worden 
gevraagd om hun voertuig achter te laten op de parkeerterreinen, 
hieronder aangegeven, en van daaruit gebruik te maken van 
de pendelbus-dienst. Op de kaart vindt u de parkeerplaatsen 
P1, P2 en P3 (aanbevolen door de verkeerspolitie), vanwaar de 
PENDELBUS vertrekt.

P2

P1 PIAZZA FORO BOARIO (Via G. Sampò)

Er is een grote, gratis parking aan de ingang van 
Saluzzo. Van daaruit vertrekt de PENDELBUS-dienst 
die u naar de top van de heuvel brengt. Deze parking 
wordt door de plaatselijke politie aangeraden.
STAZIONE FERROVIARIA 
   (P.zza Vittorio Veneto)
Het treinstation heeft een parking met een 
beperkt aantal plaatsen. De PENDELBUS-
dienst, die de heuvel oprjdt naar het FEest van 
het Leven, heeft hier een HALTE.

P3 PARCHEGGIO G.B. BODONI 
   (Via Matteo Olivero)
CAMPER PARKING is beschikbaar (wateraan-
sluiting aanwezig); maar ook hier een beperkt 
aantal plaatsen. De PENDELBUS heeft een 
HALTE op 600 meter. 

PENDELBUS-SCHEMA

Donderdag: vanaf 14u30 tot 16u30 
     vanaf 18u00 tot 20u (enkel de afdaling)
Vrijdag en Zaterdag:
    vanaf 8.00 tot 12.30
    vanaf 14.00 tot 17.00
    vanaf 18.30 tot 20.30
    vanaf 22.30 tot 23.30 (enkel de afdaling)
Zondag:     vanaf 8.00 tot 11.00
    vanaf 12.30 tot 14.30
    vanaf 15.30 tot ... (enkel de afdaling)
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