
In de parabel van de talenten (Mt 25, 14-30) geeft 
de meester zijn zegen aan hen die de gaven die zij 
gekregen hebben, vrucht hebben doen dragen. Om 
reden van de pandemie werden onze talenten erg be-
perkt: wij konden niet meer dan vijftien personen bij 
de vieringen onthalen, wij hebben de mogelijkheid 
niet gehad veel te kunnen organiseren. Maar met de 
kleine talenten die wij gehad hebben, hebben wij alles 
gedaan om ze vrucht te doen dragen. 
De individuele bedevaarders of zij die in kleine «cel» 
kwamen, hebben steeds een priester gevonden die 
ter beschikking stond om hen te ontmoeten. De ker-
ken zijn open gebleven. Meerdere gebedsvoorstel-
len werden behouden, ja zelfs uitgebreid: in aantal 
vermeerderde eucharistieën, dagelijkse aanbidding, 

biechtmogelijkheden, op Facebook doorgezonden pa-
ternosters, zegeningen,... Bij de meidoorn zijn kaar-
sen blijven branden, symbolen van het gebed van de 
bedevaarders. Hoe verrassend dit ook moge zijn, het 

aantal van de in 2020 in de tuin der verschijningen 
aangestoken kaarsen was zo goed als gelijk met dat 
van 2019, vóór de pandemie! Men ziet dus hoe vaak 

talrijke personen zijn komen bidden, 
dáár waar de Heilige Maagd met het 
Gouden Hart vroeg om te bidden, veel 
te bidden, steeds te bidden. 
Wij hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheidd om vijftien personen 
voor de vieringen samen te brengen, 
ten einde, zoveel mogelijk, activiteiten 
aan de groepen voor te stellen. Op 20 
februari heeft een dertigtal Ruandese 
dames zich naar Beauraing begeven. 
Zij hebben twee deelgroepen van vijf-
tien personen gevormd, op twee vers-

chillende plaatsen en hebben een gebednamiddag be-
leefd, begeleid in de Rozenkranscrypte door priester 
Christophe Rouard en in de parochiekerk door priester 

Het Leven van het Heiligdom



Philippe Renard, die zijn eerste groep bedevaarders 
onthaalde. Op 21 februari hebben de volwassene ca-
techumenen van het bidsom Namen hun beslissende 
oproep in Beauraing beleefd. Opnieuw hebben  twee 
subgroepen zich gevormd. Terwijl de enen met Mgr 
Warin voor de viering waren, ontdekten anderen een 
der spirituele routes van het Heiligdom. Op 19 en 20 
maart doorkruiste priester Xavier Le Paige het plat-
teland van Beauraing met, op de dag van Sint Jozef 
de heren, en ‘s anderendaags de dames, voor de mars 
van de vaders en van de moeders, in naleving van de 
sanitaire maatregelen.
De regelmatige bezoekers van de door Maria bezochte 
plekken hebben de mogelijkheid gehad samen te ko-
men. Zij hebben alle leeftijden. De aanbiddende kin-
deren hebben elkaar iedere woensdag om 16.00 uur 
met priester Xavier teruggevonden voor een tijd van 
bezielde aanbidding. De adolescenten van de Pool 

Jongeren Beauraing, die van jaar tot jaar niet 
ophoudt te groeien, hebben twee zondags-
missen in de parochiekerk gezongen. Zij 
hebben ook, met meer details, de structuur 
van de eucharistische liturgie ontdekt. Op 
13 maart heeft een veertigtal vrijwilligers en 
vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van Beau-
raing, gespreid over drie bijeenkomsten en 
in negen cellen, haar jaarthema uitgediept en 
onder elkaar de wijze overgebracht, waarop 
dit thema bij hen aansluit.  Allen waren heel 
tevreden over de namiddag!
De vastentijd is een uitgelezen tijd om he-

tgeen waartoe Maria ons in Beauraing roept, te be-

leven: de bekering. De priesters zijn de 
getuigen van de talrijke bekeringsge-
naden die bij het sacrament van de ve-
rzoening met God gegeven worden. Op 
bescheiden wijze doet God zijn werking 
in de zielen. Levens beginnen opnieuw. 
Enorme gewichten verdwijnen. God 
zij geloofd! Om ons te helpen nader bij 
Christus te komen, hebben wij iedere vri-
jdag, in de parochiekerk, of in het Castel, 
de kruisweg gebeden. Tijdens de heilige 
week werd het triduum in het Heiligdom 
gevierd,   ten   einde   de   gelovigen  een 



Komende afspraken

MARIAVIERINGEN

Priesters en diakens zijn steeds welkom om samen de mis op te dragen (albe a.u.b. meebrengen)

Donderdag 13 mei: gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima
Maandag 24 mei: gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk
Maandag 31 mei: feest van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria
Zaterdag 12 juni: gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria
Vrijdag 16 juli: facultatieve gedachtenis van OLV van de Mont-Carmel
 
ANDERE ACTIVITEITEN

De tentoonstelling van de verschijningen van Beauraing,  rijk aan meer dan 
300 documenten, kan  de hele dag door in de basiliek bezocht worden.

Een priester staat ter beschikking van 9.30 uur (10.30 uur op zondag) tot 12.00 
uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur om de bedevaarders te onthalen en hun de biecht af te nemen indien zij het 
vragen.

De Pro Maria winkel van het Heiligdom is opnieuw open sedert 1 december. Een nieuwe Internetsite voor on 
line verkoop werd geopend. Aarzel niet om die  te bezoeken: www.promariamagasin.com

Door de wegen van het gouden hart trekken is een uitstekende ten tijde van de (un)lockdown uit te voeren 
activiteit: www.routesducœur.be

De op zondag morgen per radio doorgezonden missen, 11.00 uur, op La Première (van de RTBF),  zullen 
vanuit het Heiligdom van Beauraing uitgezonden worden op de zondagen 11 en 25 april, evenals op 2, 13, 
16 en 23 mei.

bijkomende plaats te bieden om het te beleven. Waa-
rachtig, wij hebben getracht de talenten die de pande-
mie ons gelaten heeft, in de mate van het mogelijke, 
vrucht te doen dragen.

Laat ons, midden in de Paastijd, zingen: «Alleluia, 
Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!» 

Aan elkeen een mooie Paastijd!

Elke dag in de week
  9.00 uur Eucharistie
  10.30 uur Eucharistie
  18.30 uur Rozenhoedje

‘sZondags
  10.30 uur Eucharistie
  12.00 uur Eucharistie
  15.45 uur Eucharistie
  18.30 uur Rozenhoedje




