Het Leven van het Heiligdom
De versoepeling van de sanitaire maatregelen heeft het
mogelijk gemaakt, tijdens deze zomer opnieuw groepen te onthalen en talrijkere activiteiten in te richten.
Het aantal personen die in het Maison de l’Accueil
(Onthaalhuis) kunnen logeren is tamelijk beperkt
gebleven om reden van de door de in de maand juni
veroorzaakte schade van de tornado, maar men heeft
nochtans bepaalde kamers kunnen openen. Het leven
van het Heiligdom is er levendiger door geworden.

Op 4 juli was de gastvrijheid van de Naamse Bedevaarten er gelukkig om, in Beauraing te
kunnen samenkomen. Op de 7de was
het de beurt aan de bedevaarders van
Antwerpen en de Kempen om OnzeLieve-Vrouw met het Gouden Hart te
komen bidden. Een goed gevulde autocar kwam in het Heiligdom aan voor de
mis van 11.00 uur. Tegelijkertijd genoten de kinderen van de kleine kampen
van Beauraing van mooie catechesen
in het dorp van Felenne, daar het Castel ontoegankelijk was. De inwoners
van Felenne waren blij hen te onthalen! Sommige kinderen beleefden
hun kamp in Namen en kwamen tot in
Beauraing om er het sacrament van de
biecht te ontvangen.

Begin augustus werd de sessie van Emmanuel door
enkele honderden personen gevolgd, maar duurde
nochtans slechts 2 dagen, op de 6de en de 7de. Dit jaar
werd zij niet voor de gewoonlijke menigten georganiseerd. Maar het was een geluk het door een groter
aantal gelovigen bewoonde Heiligdom opnieuw te
kunnen zien. De slotwake was bijzonder diep. Het
Heilig Sacrament ging langs tot bij de mensen die
door Jezus gezegend werden. De verantwoordelijken
van de Gemeenschap waren zeer tevreden over deze
editie en vertrokken zeer gemotiveerd om komend
jaar, indien dit mogelijk is, een nieuwe en meer uitgebreide sessie op touw te zetten.
Op 15 augustus hebben jongeren en minder jonge
mensen een zelfde vreugde gedeeld. De
zon was van de partij. De menigte was
ook van de partij voor de parochiemis
van 10.30 uur, achter de genadekapel.
Om 14.30 uur wierpen enkele tientallen
kinderen bloemen naar Maria om haar
hun liefde uit te drukken, liefde die
rechtstreeks naar Jezus leidt. De jongeren van de Pool Jongeren Beauraing
nodigden de kinderen uit, de Choregraphie, die zij hun voorstelden, na te doen
terwijl zij zongen: «l’amour de Dieu est
grand comme ça» (De liefde van God is
zô groot!). Priester François Barbieux,
episcopaal vicaris van het bisdom
Namen ging de mis van 15.45 voor in
aanwezigheid van meerdere honderden

gelovigen. Bij het einde van de viering werd aan de
priesters Xavier Le Paige en Christophe Rouard dank
gezegd en werden de priesters Stéphane Decisier,
Damien Nivelle en Nicolas Baijot officieel onthaald.
Wij zullen er in het volgend nummer van de Stem
van Beauraing langer over spreken. Een vriendschapsglaasje werd op het voorplein van het Heiligdom
aangeboden. De dag werd beëindigd met het lof ter
ere van het Heilig Sacrament en de dagelijkse paternoster in de tuin der verschijningen.
Nieuw dit jaar: iedere avond van 16 tot 21 augustus
kwam een verschillende predikant een mis voorzitten
om 17.30 uur en de paternoster van 18.30 uur bezielen.

Een «brug» werd aldus gemaakt tussen 15 en 21 en
22 augustus. De ervaring is overtuigend. De gewoonlijke gelovigen - vermits de mis van het Heiligdom
van 10.30 uur en die van de parochie van 17.45 uur

geschrapt waren - hebben de vieringen gewaardeerd
en anderen hebben zich bij hen gevoegd, onder andere een autocar Ardenners, gekomen met hun deken,
priester Thomasz Kania, gezant van Beauraing.
Op 22 augustus te 11.00 uur heeft Mgr Eric de Moulins-Beaufort de internationale mis voorgezeten voor
enkele honderden personen «in aanwezigheid» en
millioenen anderen via radio en TV: de viering werd
rechtstreeks doorgezonden op La Première (Een) en
op Frankrijk 2. Wat voor een werk om een zulkdanige viering voor te bereiden! Maar het was de moeite
waard. De personen die geraakt werden kan men niet
tellen: de Internet Site van het Heiligdom kende een
belangrijker bezoekhoogtepunt dan andere jaren. De
homilie was heel mooi. De aartsbisschop vermeldde

namelijk de laatste natuurlijke rampen die België
en Beauraing in het bijzonder getroffen hebben. De
slachtoffers van de tornado van de maand juni waren
persoonlijk uitgenodigd. Tijdens de namiddag volgde
de eucharistische processie een nieuwe meer door het
centrum van de Mariastad lopende weg, weg die eveneens op de 21ste en de 22ste ‘s avonds, met fakkels
in de handen en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
volgend, begaan werd. Het was heel mooi!
Talrijke vrijwilligers spanden zich in om van de feesten een succes te maken. Door het ganse jaar heen zijn
zij daar: in het Infopunt I, in het mariamuseum, in het
secretariaat, in de sacristieën, in de kerken of buiten,
om schoon te maken, de plaatsen te verfraaien... Wat
zou het Heiligdom zijn zonder hen? Op11 augustus,
samen met de vrienden van Onze-Lieve-Vrouw van

Beauraing, hebben zij kunnen genieten van een heel
aangename recollectiedag en op het terras van het
rectoraat een barbecue delen.
Duizend maal dank aan hen!
Op 24 augustus was de basiliek opnieuw ingenomen door
180 leraars godsdienst van de
grondschool. De verantwoordelijken van de schoolpastorale waren verheugd en
hebben afspraken gemaakt
voor andere ontmoetingen in
Beauraing. Op 5 september
heeft Mgr Jean-Luc Hudsin,
hulpbisschop van Waals Brabant, de eucharistie van 15.45 uur, tijdens dewelke de
echtparen zoals elk jaar het jawoord van hun huwelijk

opnieuw hebben kunnen zeggen, voorgezeten. Op de 6de nam priester Christophe Rouard de seminaristen van het
Groot franstalig Seminarie van België,
waar hij thans opleider is, mee op de
weg van het gouden hart van Martouzin en stelde hun de achter in de basiliek ingerichte tentoonstelling over de
verschijningen voor. Op de 17de beëindigde het triduum van Virton zijn verblijf bij Haar die gezegd heeft «hier» op
bedevaart te komen. Op de 21ste kwamen de decanaten van het zuiden van
de provincie Luxemburg op hun beurt op bedevaart
bij de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Priester
Roger Gobert was er heel
verheugd om, opnieuw een
dag in Beauraing te kunnen
beleven met zowat 150 parochianen, samengekomen om
te bidden, van gedachten te
wisselen, hun intenties in het
hart van Matria te dragen.
Op 4september hebben de
Pool Jongeren van Beauraing
en die van Malonne, waar
thans Uw nederige dienaar
naartoe gaat, samen een heel mooie namiddag in de
collegiale kerk van Dinant beleefd. Priester Stéphane
Décisier, nieuwe plaatsvervangend
rector van het Heiligdom, was er
om ze te begeleiden. Zij hebben de
beiaard en zijn beiaardier ontdekt.
Al zijn klokken vormen samen
een mooie harmonie. Evenals, in
de kerk, ieder zijn plaats heeft, zo
brengt ieder aan het geheel een
hem eigen klank bij en dit vormt,
dank zij God, een mooie harmonie.
Dank U Maria! Dank U Jezus!
P. Christophe Rouard

Komende afspraken
Donderdag 7 oktober: feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, mis om 10.30 uur
Zondag 10 oktober: De Rozenkrans aan de Grenzen. Doorheen het ganse land, en in het Heiligdomvan
Beauraing, georganiseerd gebed voor ons land, zijn eenheid en de levenskracht van onze Kerk. De vier paternosters van de Rozenkrans zullen gebeden worden om 15. 00 uur, 17.00 uur, 17.45 uur en 18.30 uur, met de
zondagsmis om 15.45 uur. Info: www.rosaireauxfrontières.be
Vrijdag 22 oktober: feest van de Heilige Johannes-Paulus II, mis om 10.30 uur, gevolgd door de verering van
zijn relikwie
Van zondag 7 tot dinsdag 9 november: sacerdotale, door de bisschboppenconferentie georganiseerde vormingssessie voor de eerst-aankomende priestes
Van donderdag 11 tot zaterdag 13 november: deelname aan het Adoremus festival (gemeenschappelijk programma parochie en Heiligdom van Beauraing)
Maandag 29 november : 89ste verjaardag van de eerste verschijn ing van Onze-Lieve-Vrouw
- 11.00 uur: Plechtige mis, voorgezeten door Mgr Jean Kockerols, hulpbisschop Mechelen-			
Brussel, begeleid door Mgr PierreWarin, bisschopvan Namen
- 15.00 uur: Gemediteerde paternoster in de Rozenkranskerk
- 17.45 uur: Processie ‘op de voetsporen van de getuigen’, de weg van de kinderen
- 18.30 uur: Paternoster bij de meidoorn
- 19.00 uur: Mis van het decanaat van Beauraing
Woensdag 8 december, Plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis en sluiting van het aan Sint-Jozef gewijde jaar
- Vanaf 15 uur: gebeden en onderricht over de zending vn Sint-Jozef enzijn plaats aan de
zijde van Maria, met pater MarcPiret en priester Quentin Collin
- 18.00 uur: kaarsjesprocessie
- 18.30 uur: Paternoster
- 19.00 uur: door Mgr Pierre Warin, bisschop van Namen, voorgezeten mis, in de basiliek
Zatedag 1 januari 2022, plechtigheid van Maria, Moeder van God: mis om 10.30 uur, gevolgd door de in
gezelligheid uitwisseling van wensen
Reeds te noteren, twee recollectiedagen voor alle vrienden, verwanten, vrijwilligers, gelovigen van Beauraing,
van 9.30 uur tot 16.00 uur:
- zaterdag 19 februari: Mijn ziel prijst de Heer: het Magnificat van Maria uitdiepen
- zaterdag 19 maart: Liefde, opoffering, gebed ... de woorden van de boodschap van Beauraing

