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LOURDES,  
mEDITATIE BIJ HET JAARTHEmA 2023

"Ga zeggen aan de priesters 
dat men hier

een kapel zou bouwen"

Pastorale kijk op Lourdes vandaag
ter attentie van de bedevaartdirecteurs, 

voorzitters van hospitaliteiten, groepsverantwoordelijken,
chapelains, personeelsleden en vrijwilligers van het heiligdom
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"...AAN DE pRIESTERS DAT mEN HIER EEN kApEL zOU BOUwEN"

Deze pastorale visietekst, deze meditatie, voorgesteld voor de bede-
vaarten van 2023, is iets meer ontwikkeld dan die van voorgaande jaren. 
Bovendien richt hij zich tot allen die betrokken zijn bij het pastorale werk 
dat de chapelains van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 
voor de pelgrims verrichten.
In een eerste deel wordt de betekenis uitgewerkt van een deel van het 
negende van de 10 uitspraken van Maria aan Bernadette: "Ga zeggen 
aan de priesters dat er hier een kapel gebouwd wordt". In de kaders 
worden er ook vragen aangereikt die kunnen bijdragen tot een overwe-
ging onder de pelgrims, evenals enkele aanzetten voor meditatie.
Het tweede deel van het boekje herinnert aan de grondbeginselen van 
de bedevaart naar Lourdes, die voor alle bedevaarders een voortzetting 
is van de ervaring van Bernadette en hen zo in staat stelt deel te krijgen 
aan de genade van Lourdes, die ons, volgens paus Pius XII in zijn Ency-
cliek De bedevaart naar Lourdes (2 juli 1957, paragraaf 1) wordt aange-
reikt om "de wereld om te vormen, in Christus, doorheen een nieuwe en 
onvergelijkbare uitstorting van de Verlossing".
Deze paar regels zullen vast en zeker nuttig, praktisch en functioneel 
zijn want ze zijn uitgewerkt in het licht van de bedevaarten naar Lourdes 
vandaag. 
Maar ze zijn ook een uitnodiging, die gericht wordt aan alle bestemme-
lingen, om: 
 zich de recente pauselijke documenten eigen te maken, meer be-

paald de Apostolische Brief, in de vorm van een Motu Proprio, Sanc-
tuarium in Ecclesia, van paus Franciscus, uitgevaardigd op 11 februari 
2017; 
 ten minste enkele van de 16 fundamentele werken van P. René Lau-

rentin (1917-2017), de historicus en theoloog van Lourdes, te leren 
kennen en er zich in te verdiepen, zoals: Lourdes, récit authentique des 
apparitions ; Bernadette vous parle ; Logia de Bernadette (3 volumes).
Een goede, heilige en vruchtbare bedevaart toegewenst aan alle bede-
vaarders en aan allen die hen onthaal bieden en begeleiden.

priester michel Daubanes
Rector
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1. BETEkENIS VAN DEzE UITSpRAAk

Door naar de Grot van Lourdes te komen om een jong meisje te ontmoeten, 
voegt de Maagd Maria zich in de ontroerende geschiedenis van Gods liefde 
voor de mensheid, waarvan zijzelf het bevoorrechte schepsel is, als enige 
menselijke persoon die kan zeggen: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis".
Daarom wordt deze unieke geschiedenis van Maria en Bernadette méér 
dan enige andere geschiedenis verhelderd door de Heilige Schrift, door 
het onderricht van de Kerk, maar ook door de ervaring van de bedevaar-
ders van Lourdes die er een onophoudelijke bron van leven in vinden.
Zoals in andere tussenkomsten van God die in de Bijbel zijn opgetekend, 
knoopt de ontmoeting van Maria en Bernadette aan op het niveau van het 
beste van hun menselijkheid. Door zich in het register van de liefde te 
plaatsen zijn de "Dame" en het jonge meisje niet alleen volledig zichzelf, 
maar laten zij ook Christus bij hen aanwezig zijn.

Dit is een zending.
Deze zending die Maria doorgeeft 
aan Bernadette, heeft zij zelf ont-
vangen van God, Vader, Zoon en 
heilige Geest. 
Aan het voorwerp van deze zending  
neemt Maria deel vanaf haar Onbe-
vlekte Ontvangenis. Om volkomen 
deelgenote te worden van de zelf-
gave van haar Zoon voor het heil 
van de wereld, biedt Maria zich met 
gans haar leven aan aan God voor 
haar broeders en zusters in men-
selijkheid, in haar hoedanigheid van 
"dienstmaagd van de Heer" (Lc 1, 38).
Vanaf hun allereerste ontmoeting, 
op 11 februari 1858, heeft Maria 
Bernadette, in het geheim van hun 
intense ontmoeting van hart tot 
hart, voorbereid op hetgeen haar 
zending zou worden. Zij voert haar 

binnen in het mysterie van het ge-
loof door haar te leren om op een 
goede manier het kruisteken te 
maken en daarna betrekt zij haar 
in haar eigen gebed in dienst van 
het heil dat haar Zoon Jezus heeft 
gebracht: "Bid tot God voor de be-
kering van de zondaars".
Wanneer Bernadette op 2 maart 
1858, tijdens de 13de van de 18 
verschijningen, gereed is om de 
uitspraak te ontvangen en in zich 
op te nemen: "Ga zeggen aan de 
priesters dat men hier een kapel 
zou bouwen", vertrouwt Maria haar 
de zending toe om deze boodschap 
over te brengen aan de priesters. 
Vanaf dat ogenblik opent hun rela-
tie zich tot een zeer grote vrucht-
baarheid in de Kerk, voor alle tijden 
en voor de ganse wereld.

Ga zeggen



- 8 -

Wat hier op het spel staat, is ontzaglijk, 
want het voorwerp van deze uitspraak 
is de bekering van de zondaars, waar-
voor ook Bernadette, zoals Maria, 
haar leven heeft geschonken met alle 
hevigheid waartoe zij in staat is. 
Opdat deze zending de vruchten 
zou dragen die God ervan verwacht, 
blijft Maria Bernadette ontvangen 
en aanvaarden zoals ze is. Tegelij-
kertijd begeleidt  Maria het jonge 
meisje, stap voor stap en met grote 
zachtheid, op deze voor haar nieu-
we weg. Zij legt haar niets op, maar 
leert haar wat ze moet weten.

Op die manier leert Bernadette van 
Maria om te onderscheiden wat we-
zenlijk is met betrekking tot God en 
wat niet. 
Uiteindelijk is de eerste vrucht die 
aan Bernadette geschonken wordt 
in deze zending, het binnentreden in 
de parochiegemeenschap van Lour-
des, dat wil zeggen in de Kerk, op de 
plaats die voortaan de hare zal zijn.
Voortaan zal Bernadette haar er-
varing delen, in Lourdes en daarna 
in Nevers, door tot vermoeiens toe 
te getuigen van hetgeen haar werd 
meegedeeld. 

Ga zeggen!
 Wat betekent voor mij: een zending die me wordt toevertrouwd?
 Heb ik al deelgenomen aan het doorgeven van het Evangelie, alleen 

of samen met anderen?
 Wat betekent het voor mij: een missonaire leerling van Christus zijn?

Woord van Bernadette
"Ik kan u niet verplichten mij te geloven; maar ik kan u alleen maar 
antwoorden en zeggen wat ik gezien en gehoord heb", zegt Berna-
dette tot priester Fonteneau op 28 augustus 1858.

Bijbelse verwijzingen
Jezus zei tot Maria Magdalena en tot de andere Maria: "Wees niet 
bevreesd. Ga aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar 
Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien" (Mt 28, 10).
Jezus zei tot Maria Magdalena: "Ga naar mijn broeders en zeg hun: 
Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God" 
(Joh 20, 17).

"GA zEGGEN..."
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Wie zijn de priesters ?
Er is maar één priester, Jezus Chris-
tus, de Hogepriester (Heb 7). 
Al degenen die gedoopt zijn in zijn 
dood om ook deel te hebben aan 
zijn verrijzenis (Rm 6, 5) en die men 
‘leerlingen van Christus’ noemt, of 
leken, zijn – om hun toebehoren tot 
het volk Gods aan te duiden – pries-
ters, profeten en koningen. Dat is de 
genade die ze ontvangen hebben bij 
het doopsel.
Onder hen zijn worden sommige 
mannen tot priester gewijd om het 
ambtelijk priesterschap uit te oefe-
nen in het verlengde van het doop-
priesterschap, dat wil zeggen het ge-
meenschappelijk priesterschap van 
de gelovigen. Het ambtelijk priester-
schap staat dan ook in dienst van het 
dooppriesterschap, en niet omge-
keerd. Als bedienaars van het Woord 
en van de sacramenten verkondigen 
de priesters Jezus en schenken ze 
Hem op sacramentele wijze zodat 
elke gedoopte door Hem gesterkt 
zou worden. Als dienaars van de 
Kerk onderrichten en heiligen zij het 
heilige en gelovige volk van God.
Maria bemint de priesters met een 
moederlijke en behoedende liefde en 
ziet in elk van hen een bedienaar in 
dienstbaarheid en een bezielde me-

dewerker van haar Zoon voor het heil 
van de wereld.
En zoals zij dat met Bernadette heeft 
gedaan, trekt Maria de zondaars 
naar zich toe en wijst hen de pries-
ters toe zodat zij hun zonden kunnen 
gaan belijden en de sacramentele 
vergeving van al hun zonden kunnen 
ontvangen en kunnen leven vanuit de 
overvloed van Gods barmhartigheid.
Maar welke ervaringen had Berna-
dette met de priesters  ? Deze zijn 
veelvuldig en rijk, maar toch willen 
we ons hier beperken tot haar kor-
te verblijf in Bartrès op het einde 
van 1857 en tot haar terugkeer naar 
Lourdes in het begin van 1858.
Op 14-jarige leeftijd kende Bernadet-
te priester Arravant, die zij verschei-
dene keren ontmoet heeft in Bartrès. 
In Lourdes heeft ze niet kennis ge-
maakt met priester Pomian wie wie 
zijn de catechismus volgt met het 
oog op haar eerste communie.
Eén van de vier vruchten van de 
eerste verschijning heeft betrek-
king op de priesters. Bernadette 
is dan ook priester Pomian gaan 
opzoeken om hem te vertellen wat 
ze beleefd had aan de Grot. "Ik heb 
een kleine Dame gezien, ongeveer 
even groot als ik zelf, die me aan-
keek en me toelachte".

aan de priesters
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Om op haar beurt het verzoek van 
Maria door te geven, richt zij – na 
de 13de verschijning – het woord tot 
priester Peyramalemet wie ze nog 
nooit gesproken had. Hij is niet al-
leen priester, maar hij is de pastoor 
van Lourdes. Hij heeft dus het ge-
zag over de parochie van Lourdes 
waarvoor hij de verantwoordelijk-
heid draagt.
Voor Bernadette is dit een moeilijke 
zending. Eerst wordt zij ontvangen 

door priester Peyramale en wordt 
zij begeleid door priester Pomian. 
De pastoor eist een onderschei-
ding  : "Vraag aan de Dame dat ze 
jou haar naam zou zeggen".  Wan-
neer zij de naam van de "Dame" 
heeft ontvangen, treden de pas-
toor en Bernadette samen binnen 
in een nieuwe werkelijkheid die elk 
van hen er op hun beurt toe aanzet 
om ze te delen.

De priesters!
 Wat verwacht ik zelf van de priesters?
 Heb ik vaak de gelegenheid om een priester te ontmoeten?

Woorden van Bernadette
"De priester aan het altaar is altijd Jezus Christus aan het kruis" 
(N 528).
In Nevers zei Bernadette over priester Pomian: "Hij is een priester" 
en ze voegde eraan toe: "Hij is een vader voor onze zusters in Lour-
des" (N 201).

Bijbelse verwijzingen
Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en 
gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam dat voor u gege-
ven wordt. Doet dit tot een gedachtenis aan Mij’. Evenzo gaf Hij de 
beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe 
Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten’ (Lc 22, 19-20).
"Ontvang de heilige Geest. Aan wie gij de zonden vergeeft, zijn ze 
vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven" (Joh 
20, 22-23).

"AAN DE pRIESTERS"
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Een vitale vraag.
Bouwen veronderstelt funderingen.
Op deze plaats is er een bestaand 
fundering. Op materieel vlak is dat 
de Grot. En het is op deze Grot dat de 
kapel die gevraagd werd, de basiliek 
van de Onbevlekte Ontvangenis, zal 
opgericht worden. Op geestelijk vlak 
is de inhoud van de relatie die Maria 
heeft aangeknoopt met Bernadette 
de fundering van de kapel, en dus van 
de bedevaarten van Lourdes.
Deze inhoud is de genade die God 
schenkt aan Maria zodat zij haar rij-
kelijk zou uitstrooien aan de Grot van 
Lourdes. De genezingen en wonderen 
zijn daar slechts een zichtbaar teken 
van. Het grote wonder van Lourdes 
dient dan ook niet gezocht te worden 
in de genezing van sommige mensen, 
maar in de genade van de aanvaarding 
die een menigte mensen ontvangt 
van Maria, de Onbevlekte Maagd. De 
vrucht ervan is de bekering, dat wil 
zeggen het veranderen van leven en 
het ontvangen van het heil dat door 
Christus Jezus wordt aangereikt.
Het uitbouwen van een christelijk le-
ven en van een kerkelijke en katholie-
ke gemeenschap vraagt tijd.
Op geestelijk niveau gaat het om het 
uitbouwen van de Kerk van God vanuit 
de opdrachten van de verrezen Chris-
tus: "Gaat dus en maakt alle volkeren 

tot mijn leerlingen en doopt hen in de 
naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest en leert hun te onderhou-
den alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik 
ben met u alle dagen tot aan de volein-
ding van de wereld" (Mt 28, 19-20).
Bouwen verplicht om samen te wer-
ken met anderen, ieder bescheiden 
op zijn eigen plaats te handelen met 
hetzelfde doel voor ogen en verenig-
baar te zijn met elkaar.
Bouwen is de voortzetting van het 
eerste gebod van God: "Wees vrucht-
baar en wordt talrijk ; bevolk de aarde 
en onderwerp haar" (Gn 1, 28). Het is 
de drijfveer van het hele bestaan.
Bouwen betrekt het ganse menselijk 
bestaan : lichaam, ziel en geest.
Doorheen deze ervaring die ons mo-
biliseert, worden wij uitgenodigd om 
het Woord van God en de eisen van 
dit Woord te ontvangen. Wij worden 
uitgenodigd ons te laten begeleiden 
door het Onderricht van de Kerk van-
daag. Wij worden uitgenodigd om te 
onderscheiden wat het beste is voor 
ons en voor onze broeders en zus-
ters volgens de wil van God. Als zich 
dit werk voltrekt, beginnen mensen 
en gemeenschappen de geestelij-
ke dimensie van hun leven binnen te 
treden. Dan kan alles een getuigenis 
worden van het Evangelie en delen 
van het leven van God.

dat men zou bouwen
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Bouwen!
 Wat is er volgens mij belangrijk om een gemeenschap op te bou-

wen (in gezin, parochie, vereniging…)?
 Heb ik vaak de gelegenheid om samen met anderen deel te ne-

men aan de uitbouw van een gezamenlijk geestelijk project?

Woord van Bernadette
In de kapel (van het Klooster van Nevers) hield Bernadette ervan 
zich te verbergen in haar hoofdkap (als religieuze) door die aan bei-
de kanten zo ver mogelijk naar voor te schuiven. Ze zei: "Dat is mijn 
eigen kleine kapel" (N 28).

Bijbelse verwijzing
"Gij zijt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk 
in zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in 
de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede 
van God, in de Geest" (Ef 2, 20-22).

"DAT mEN zOU BOUwEN"

Een welbepaalde plaats.
Maria richt dit verzoek tot Bernadet-
te op het ogenblik dat zij samen zijn 
bij de Grot. Hier betekent dus: bij de 
Grot, en wel te verstaan: rondom de 
Grot zodat de Grot het hart zou vor-
men van de constructie die zij vroeg.
Deze precisering is van belang om-
wille van twee redenen:

1°) In 1858 was er al sinds heel lan-
ge tijd een parochiekerk in Lourdes. 
Nu vraagt de "Dame" dat er een 
kerk gebouwd wordt aan de rand 
van de stad, op een verlaten plek. 
Dit heeft een dubbele betekenis.
Enerzijds is er een missionaire di-
mensie. We worden gezonden om 
te bouwen: "Gaat dus en maakt alle 

hier
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"HIER"

volkeren tot mijn leerlingen" (Mt 28, 
19).  De Kerk dient niet het centrum 
te zijn maar "dient zich gezonden 
te weten naar". Paus Paulus VI for-
muleert deze missionaire roeping 
aldus: "De Kerk is er om te evange-
liseren".
Anderzijds betekent bouwen op een 
plaats in Lourdes waar er niets is: 
bouwen met de genade van God die 
ons geschonken wordt doorheen de 
persoon van de Onbevlekte Maagd. 
Daar waar er niets of niemand was 
zijn er hedentendage grote con-
structies en miljoenen bedevaar-
ders. Zonder nog de uitstraling van 
de genade van Lourdes te vergeten 
doorheen de ganse wereld. Dit is 
de vruchtbaarheid van de genade 
waarbij ieder alleen maar ziet wat 
zich voor zijn ogen aandient,
2°) Wanneer men spreekt over ‘de 
Grot’, dan moet men denken aan de 
schat (Mt 13, 44), dat wil zeggen de 
tegenwoordigheid van God, Vader, 
Zoon en heilige Geest, die de inhoud 
vormt van de relatie van Maria en 
Bernadette, met het oog op de be-
kering van de zondaars en het heil 
van de wereld. Het teken van deze 
schat is de bron.

Voor alles wat te maken heeft met 
de constructie die gevraagd wordt, 
moet er dus rekening gehouden 
worden met de missionaire dimen-
sie – dat wij gezonden worden – en 
met de uitnodiging die tot ons ge-
richt wordt om het Evangelie uit te 
zaaien daar waar er niets is, om een 
oogst te verwerven die alleen aan 
God toebehoort.
Hedentendage gebeuren de be-
geleiding en het onthaal op ver-
schillende niveaus. Priesters, reli-
gieuzen, hospitaliers, vrijwilligers 
en betaalde werkkrachten hebben 
daarbij ieder hun deel. Het onthaal 
en de begeleiding zijn evenwel de 
vrucht van een pastoraal aanbod die 
het hart moet zijn van het gebeuren 
van elke bedevaart. Het logistieke 
aspect dient zich aan te passen aan 
de pastoraal die in het werk gesteld 
wordt. Op die manier helpt deze 
dienst aan de bedevaarders die naar 
de Grot komen:
 om tot onderscheiding te komen;
 om binnen te treden;
 om te delen.
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Hier!
 Ontwaar ik om mij heen bijzondere plaatsen om te evangeliseren?
 Wat zijn de belangrijke zondes van mijn leven waarin de genade 

van het Evangelie nog niet is doorgedrongen?

Woord van Bernadette
"Laten we enkel zoeken naar de heerlijkheid van God en naar zijn 
wil" (N 98).

Bijbelse verwijzing
"Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen: 
ik kan niet anders. Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig!   
Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon; maar zo 
is het niet, het is een taak die mij is toevertrouwd", zegt de heilige 
Paulus (1 Kor 9, 16-17).  

De plaats van het  Verbond.
De term kapel heeft twee beteke-
nissen. Ofwel gaat het om een deel 
van een kerk waarin een eigen al-
taar geplaatst is waar de eucharis-
tie kan gevierd worden, ofwel gaat 
het om een kerk die geen parochie-
kerk is. Dit laatste is het geval voor 
de bedevaartkerken, dat wil zeggen 
de heiligdommen.
Het verzoek dat Bernadette dient 
door te geven, is dus dat er een 
kapel zou gebouwd worden zodat 
de Grot een heiligdom zou worden, 
een bedevaartplaats waar men kan 
bidden en het sacrament van het 
Verbond, de  Eucharistie, en de sa-

cramenten van de Barmhartigheid 
kan vieren.
Wanneer men dit verzoek plaatst 
binnen de context van de relatie 
van Maria en Bernadette, dan ziet 
men dat de Moeder-dochter-relatie 
steeds beleefd werd onder de blik 
van God: de "Dame" en het meisjes 
waren steeds gekeerd naar God.
Zo is alles begonnen met de volk-
se vroomheidspraktijken, en meer 
bepaald door het rozenkransgebed 
dat Bernadette bad samen met Ma-
ria. Hierbij moeten we ook "de pro-
cessie" vermelden die – voor Berna-
dette – betekende : het op weg gaan, 
samen met anderen, in ingekeerd-

een kapel
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heid en stil gebed, van bij haar thuis 
tot bij de Grot, een tijd voor voorbe-
reiding tot de ontmoeting, en ten-
slotte het moment van dankzegging 
na afloop van die ontmoeting. 
Dit alles zette zich nog voort toen 
Maria (terwijl ze Bernadette voor-
bereidde op haar eerste communie) 
nog een gebaar toevoegde dat eigen 
is geworden aan de Grot van Lour-
des: "Ga drinken aan de bron en ga 
er u wassen". Dit gebaar verheldert 
het gebeuren van de volksvroom-
heid maar verwijst ook naar het sa-
cramenteel leven. Nog twee andere 
gebaren zijn verbonden met dat van 
het water: het éne met betrekking tot 
de rots, het andere met betrekking 
tot het licht. Deze drie gebaren zijn 
als het ware het ‘mimespel’ dat bin-
nenvoert in het Paasmysterie, in het 
mysterie van de dood en verrijzenis 
van Jezus, de Redder van de wereld.
Het verzoek om een kapel te bou-
wen maakt dus de weg open naar 
de viering van de sacramenten van 
de Kerk die allemaal het vieren zijn 
van het Nieuwe en altijddurende 
Verbond dat bezegeld werd op het 
kruis in het bloed van Christus Je-
zus, de Redder van de wereld.
Door dit verzoek om een heiligdom 
te bouwen krijgt de schat van de 
Grot, de bron, zijn volle ontplooiing 
in de verkondiging van het Woord 
in hetgeen het hart is van het leven 
van het heiligdom.
Waarin bestaat dit  hart ?
Vanaf het ogenblik dat de bouw van 

de kapel in overweging werd geno-
men, is de Grot van Lourdes een hei-
ligdom geworden, dat wil zeggen:
1) De plaats waar het Woord ver-
kondigd wordt;
2) De plaats waar het verkondigde 
Woord gevierd wordt (sacramenten 
en sacramentalia);
3) De plaats waar het Woord dat 
verkondigd en gevierd wordt, ook 
beleefd wordt door het in de praktijk 
te brengen.
Dit maakt van het heiligdom:
4) De bevoorrechte plaats van ont-
moeting, in het gebed, de barmhar-
tigheid en de naastenliefde;
5) De plaats van bijeenkomst, en 
dus van de zichtbaarheid van de 
Kerk en – in het hart daarvan – de 
tegenwoordigheid van Christus Je-
zus, de Verlosser.
Maar opdat deze zo buitengewone 
ontplooiing mogelijk zou worden, 
was het nodig dat de Kerk eerste de 
authenticiteit van de verschijningen 
van de Maagd Maria aan Bernadet-
te zou erkennen:
Wij zijn van oordeel dat de Onbe-
vlekte Maria, Moeder van God, wer-
kelijk aan Bernadette Soubirous is 
verschenen […]. Om te voldoen aan 
de wil van de Heilige Maagd die zij 
tijdens de verschijning meerdere 
malen heeft uitgesproken, stellen 
wij voor een heiligdom te bouwen op 
het domein van de Grot dat eigen-
dom is geworden van de bisschop-
pen van Tarbes (Mgr Laurence, 
mandement van 18 januari 1862).

"EEN kApEL"
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Alzo is Lourdes, "het heiligdom van 
de Onbevlekte Ontvangenis" (Mgr 
Pierre-Marie Théas), voor de bede-
vaarder "de plaats waar hij het moe-
derlijk gelaat van de Kerk ervaart", 
zoals paus Franciscus dat uitdrukt 
wanneer hij spreekt over een heilig-
dom gewijd aan de Maagd Maria.
Het zijn evenwel niet alleen de 
bouwlieden die bouwen, want het 
verrichten van een bedevaart is te-
gelijkertijd:

 deelname vandaag aan die bouw 
die altijd voortduurt;
 die hem in staat stelt om zichzelf in-

nerlijk en op geestelijke wijze te laten 
opbouwen als leerling van Christus Je-
zus, onderweg op de weg van het heil;
 en die elke bedevaarder deelgenoot 

maakt aan de bouw van de waarachtige 
kapel die de Kerk is, de Bruid van Chris-
tus, en (zou men kunnen zeggen) van 
de zichtbaarheid van Christus, want het 
waarachtige heiligdom, dat is Christus.

"EEN kApEL"

De kapel!
 Wie heeft mij voor het eerst gesproken over de Grot van Lourdes (in 

Lourdes of buiten Lourdes) en wie heeft ze mij voor het eerst getoond?
  Waarom kom ik op bedevaart naar Lourdes, alleen of samen met anderen?
 Wat verwacht ik tijdens de bedevaart te kunnen beleven in het heiligdom?
 Waarom voel ik mij aangetrokken tot Lourdes?

Woorden van Bernadette
Na de verschijningen heeft Bernadette gezegd: "Ik voelde mij aange-
trokken tot de Dame, ik weet niet hoe of waarom; ik kan de gevoelens 
die mij op dat ogenblik bewogen, niet zo goed uitdrukken" (N 215).
Wanneer Bernadette religieuze was geworden, in Nevers, zei ze: 
"Iedere dag ga ik in de geest naar de Grot en volbreng ik er mijn 
bedevaart" (N 616).

Bijbelse verwijzingen
"De leerlingen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven 
trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van 
het brood en in het gebed" (Hand 2, 42).
"Ik zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en 
stammen en volken en talen" (Apok 7, 9).
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2. HET DOORGEVEN VAN DEzE UITSpRAAk

Naar Lourdes komen – of het nu 
met enkele personen is dan wel 
met een omvangrijke groep van be-
devaarders – is vast en zeker een 
grote verantwoordelijkheid. Ont-
haal bieden in het heiligdom van 
Lourdes veronderstelt diezelfde 
verantwoordelijkheid want bege-
leiding en onthaal bieden kan maar 
beleefd worden in nauwe verbon-
denheid met Onze-Lieve-Vrouw. 
Hoe kunnen we deze opdracht het 
allerbeste beleven en op ons nie-
men, in het belang van de anderen?
De allerbeste gids, de meest be-
trouwbare begeleider, de meest 
geloofwaardige gastheer is niet 
degene die zijn lesje reciteert, 
maar degene die zelf de ervaring 
beleeft van bedevaarder te zijn en 
en zijn eigen ervaring deelt  en 
haar op die manier in waarach-
tigheid doorgeeft.
Natuurlijk kan men zeggen  : zo-
veel bedevaarders er zijn, zoveel 
verschillende ervaringen.

Nochtans geldt in Lourdes voor 
elke waarachtige ervaring:
  dat ze een voortzetting is van die 

van Bernadette;
 dat ze dan ook het merkteken 

draagt van de pedagogie van On-
ze-Lieve-Vrouw van Lourdes die 
zowel Bernadette als iedere pel-
grim vandaag verwijst naar de on-
vergelijkelijke bekommernis van 
Jezus voor iedere persoon;
  en dat ze op die manier iedereen 

in zekere zin lotgenoot maakt van 
alle vrienden van God.
Ziehier vijf sleutelwoorden voor allen 
die bedevaarders naar Lourdes be-
geleiden en voor allen die hen ont-
haal bieden in het heiligdom, en die 
hen die voorbereiden tot de ontmoe-
ting met Maria en – doorheen haar 
– met haar Zoon Jezus, de Verlosser:
 Onthaal bieden
 Begeleiden
 Tot onderscheiding komen en brengen
 Binnentreden
 Delen

Onthaal bieden vandaag
Dit is de betekenis van de aanwezig-
heid van de "Bretoense Calvarieberg", 
aan de Sint-Michielspoort, in de as van 
de basilieken: de Gekruisigde biedt 
onthaal aan de bedevaarder die bij 
Hem binnentreedt en hem zijn Moe-
der aanreikt en hem vraagt om haar 
bij zich op te nemen (Jn 19, 25-27).

Alles begint bij het onthaal. 
Het onthaal is een wezenlijke men-
selijke waarde want het onthaal 
maakt de weg open voor de rela-
tie met de andere. Het onthaal dat 
Bernadette genoot aan de Grot 
van Lourdes was tegelijkertijd van 
materiële en van geestelijke aard. 
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ONTHAAL BIEDEN VANDAAG

Dit onthaal is diep geworteld in de 
menselijkheid van de twee hoofd-
personen en heeft een buitenge-
wone inhoud. "Zij keek me aan. Zij 
glimlachte naar mij. Zij boog zich 
voorover naar mij. Zij sprak met aan 
met ‘u’". Met zo grote fijngevoelig-
heid treedt Onze-Lieve-Vrouw Ber-
nadette tegemoet.  
"Maria is degene die een grot kan 
omvormen tot het huis van Jezus" 
doet paus Franciscus opmerken 
(E.G. n° 286). Of nog, "aan allen 
die Hem aanvaardden, gaf Hij het 
vermogen om kinderen van God te 
worden" (Jn 1, 12).
Vandaag is iedere mens die voor 
haar aantreedt bij de Grot voor On-
ze-Lieve-Vrouw "Bernadette". Ook 
hij kan dus op zijn beurt van het-
zelfde onthaal genieten waarvan 
het uiteindelijke doel de ontmoeting 
met Jezus, de Verlosser, is zoals 
dat steeds ook het geval is geweest 
voor het jonge meisje.
Nog vooraleer onthaald te worden 
door Onze-Lieve-Vrouw aan de 
Grot, treedt iedere mens die zich 
vandaag voegt in een bedevaart-
project naar Lourdes, binnen in de 
ervaring van het onthaal door tal-
loze mensen: mensen die belast 
zijn met zijn komst naar Lourdes; 
mensen die zijn reis mogelijk heb-
ben gemaakt; mensen die werken 
in de hotels van Lourdes; mensen 
die dienst verlenen in het heiligdom 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, ...

Doorheen al deze mensen is het 
steeds Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes die onthaal biedt.
Iedere mens die een bedevaarder 
tegenkomt, treedt binnen bij haar 
thuis en de Grot van Lourdes dient 
zich dus beschikbaar en in dienst te 
stellen van Onze-Lieve-Vrouw. Het 
gaat dus om een ander soort ont-
haal dan hetgeen men ontvangt in 
een commerciële relatie, waarbij 
alleen gedacht wordt aan zijn eigen 
profijt. Het onthaal waarover hier 
sprake is integendeel helemaal ge-
richt op het profijt van de andere, 
zijn geestelijk profijt met het oog op 
het eeuwig leven.
Het onthaal zal dus niet op de eer-
ste plaats beleefd worden als het in 
het werk stellen van een logistiek 
project, maar als het verlengde – 
voor iedere bedevaarder – van het 
onthaal dat Maria heeft toebedacht 
aan Bernadette.
Welnu, de regel voor het onthaal 
dat de Maagd Maria aan Bernadette 
heeft verleend, is heel eenvoudig: de 
andere hoger achten dan zichzelf, 
en dit uitdrukken door zijn zelfgave.
Aangezien deze manier van onthaal 
bieden een uiting van liefde is, ver-
spreidt een dergelijk onthaal zich 
naar anderen. Daarom wordt het 
heel vlug en vanzelf overgenomen 
door allen die er getuige van zijn.
Omdat Maria onthaal heeft geboden 
aan Bernadette, omdat Maria onthaal 
biedt aan al degenen die naar de Grot 
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komen, treedt men in Lourdes binnen 
in een nieuwe ervaring: mensen bie-
den elkaar wederzijds onthaal.
Bij de Grot heeft het onthaal van 
Bernadette onmiddellijk enke-
le vrijwilligers gemobiliseerd die 
in feite de eerste hospitaliers van 
Lourdes waren. Al heel vlug wordt 
dit dienstwerk geïnstitutionali-
seerd, in de Hospitaliteit Onze-Lie-
ve-Vrouw van Lourdes. En de ‘geest 
van de hospitalier’ is de referentie 
voor de verschillende vormen van 
onthaal die zich hedentendage in 
Lourdes ontplooien.

Op die manier proeft men er – zoals 
de psalmist het zingt - "hoe weldadig 
het is om als broeders en zusters sa-
men te leven" en treedt men binnen 
in de ervaring van een Aanwezigheid.
Elk onthaal heeft altijd een doel. 
Wanneer men onthaal biedt aan 
een bedevaarder, dan is het altijd 
met het oog op zijn ontmoeting met 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
Wanneer Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes hem op haar beurt onthaal 
biedt, dan is het opdat hij Jezus, de 
Verlosser, de Christus, de Heer zou 
kunnen ontmoeten (Lc 2, 11).

Begeleiden vandaag
  Waar is de Grot?
  Laten we er samen naar toe gaan!

Alles begint natuurlijk met de be-
geleiding.
Voor Onze-Lieve-Vrouw van Lour-
des is de begeleiding onafscheide-
lijk van het onthaal, zoals ook het 
onthaal onlosmakelijk verbonden 
is met de begeleiding. Het ene staat 
inderdaad in dienst van het andere, 
het ene geeft zijn meerwaarde aan 
het andere. Daarom gaan onthaal 
en begeleiding in hun concrete uit-
oefening hand in hand. Wie bege-
leidt, begint met onthaal te bieden. 
Wie onthaal biedt, wil zonder twijfel 
ook begeleiding aanbieden.
Ook de aartsvader Jakob ving aan 
met onthaal te bieden aan degenen 
die hij van de ene naar de andere 

kampplaats begeleidde. Het bewijs 
daarvoor? Hij stapte zelf op het rit-
me van de allerkleinsten die hij be-
geleidde (Gn 33, 14).
Op de weg naar Emmaüs bood de 
verrezen Jezus onthaal aan de leer-
lingen die overmand waren door 
verdriet na de dood van de Gekrui-
sigde. Hij begeleidt hen door met 
hen mee te stappen en hen onder-
richt te bieden. Tenslotte ontvouwt 
hij het uiteindelijke doel van  hun 
ontmoeting: "Terwijl Hij met hen 
aanlag, nam Hij het brood, sprak de 
zegen uit, brak het en reikte het hun 
toe. U gingen hun ogen open en zij 
herkenden Hem, maar Hij verdween 
uit hun gezicht" (Lc 24, 30-31). 
Laten we niet vergeten dat er in 
Lourdes een heel specifieke vorm 
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BEGELEIDEN VANDAAG

van begeleiding gebeurt en waarbij 
Bernadette specifiek is.
Bernadette zélf heeft inderdaad 
verschillende vormen van begelei-
ding genoten. Verscheidene vrouw 
zijn met haar meegestapt tot bij de 
Grot, en na afloop weer terug tot bij 
haar thuis. En tegelijkertijd was er, 
vanaf de eerste verschijning, een 
priester die hij op geestelijke wijze 
begeleid heeft.
Verscheidene familieleden en pries-
ter Pomian delen aldus in de be-
kommernis van Onze-Lieve-Vrouw 
die Bernadette gestaag begeleid 
heeft, maar op een ander niveau.
Wie begeleiding aanbiedt, verliest 
nooit zijn doel uit het oog. Hij biedt 
begeleiding aan met het oog op de 
ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw 
die op haar beurt Christus Jezus, 
de Verlosser, aanreikt.
Daarom is bij de begeleiding, net 
zoals bij het onthaal, de belangrijk-
ste persoon steeds de andere.
Of men nu onthaal aanbiedt of be-
geleiding, men doet doet nooit in 
zijn eentje. Enerzijds omdat degene 
die onthaal of begeleiding aanbiedt, 
daartoe gemandateerd wordt door 
een bisdom, een congregatie, een 
vereniging of een onderneming. 
Anderzijds omdat niemand het al-
leenrecht heeft met betrekking tot 
het onthaal of de begeleiding, want 
allen zijn op de een of andere ma-
nier noodzakelijk.
Door hun toegewijde inzet wordt de 

menselijkheid van eenieder opge-
vorderd in het dienstwerk van het 
onthaal en van de begeleiding. En 
omdat een bepaald aantal men-
sen onthaal en begeleiding bieden 
in naam van Christus en van het 
Evangelie, is het de Kerk – de gan-
se Kerkgemeenschap – die iedere 
mens die Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes tot zich heeft getrokken in 
deze gezegende Grot, één na één 
onthaal en begeleiding aanbiedt.
In Lourdes wordt het doel van het 
onthaal en de begeleiding voor elke 
bedevaarder beleefd aan de Grot 
waar hij onthaald wordt door de 
Onbevlekte Maagd die er hem toe-
gang verleent tot het eeuwigduren-
de teken dat zij er heeft nagelaten.
Dit teken is de bron van zuiver water 
die – zoals het water dat stroomde 
uit de doorstoken zijde van Jezus 
op het kruis (Jn 19, 34) – een uitno-
diging is om dichterbij te komen en 
er gewassen en tot leven gebracht 
te worden. Dit teken draagt in zich-
zelf de uitnodiging om nog een stap 
verder te zetten en zich tot bij een 
priester te begeven om met hem 
het sacrament van de vergeving en 
de verzoening te vieren. Door mijn 
zonden – dat wil zeggen alles wat 
zich in mijn leven stelt tegenover 
God – te belijden bij een priester 
en er mijn berouw uit te spreken, 
open ik mij voor de vergeving die de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest 
mij schenken en die van mijn een 
nieuwe schepping maakt.
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Tot onderscheiding komen vandaag

  Hoe tot onderscheiding komen?
 Door zich – zoals iedere mens – te 

laten verlichten door zijn geweten, en – 
als christen – door het Woord van God.

De onderscheiding die elke bede-
vaarder zal ondernemen hangt af 
van de manier waarop hij onthaald 
en begeleid wordt.
Hier komt dus enerzijds de verant-
woordelijkheid om de hoek kijken 
van degenen die onthaal bieden in 
Lourdes, van de bisschop van Tar-
bes en Lourdes tot aan de laatst 
toegekomen beroepskrachten of 
vrijwilligers van het heiligdom; 
maar anderzijds ook die van dege-
nen die mensen tot in Lourdes be-
geleiden, dus van de bisschop van 
elk bisdom tot de laatst aangeko-
men vrijwilligers of beroepskrach-
ten van de bedevaarten, hospitali-
teiten of groepen.
We moeten de bedevaarttocht van 
Bernadette Soubirous onder ogen 
nemen en contempleren.
Bernadette is inderdaad niet alleen 
de eerste van alle bedevaarders 
van Lourdes, maar ook de eerste 
zieke en de eerste bedevaarder 
met een beperking.
Wanneer Maria haar voor de eerste 
keer onthaalt aan de Grot, op don-

derdag 11 februari 1858, op het ein-
de van de voormiddag, leert zij haar 
van meet af aan om op een mooie 
manier het kruisteken te maken.
Doorheen dit teken geeft de Maagd 
Maria haar de genade van Lourdes 
door waarover paus Pius XII, in het 
licht van de honderste verjaardag 
van de verschijningen, heeft ge-
schreven dat zij werd geschonken 
om "de wereld in Christus te ver-
nieuwen in een nieuwe en vergelijk-
bare uitstorting van de Verlossing".
Bernadette ontving deze genade en 
ging ze ook beleven doorheen vier 
momenten.
Zij begint met het bidden van het 
rozenkransgebed samen met de 
"Dame". Onmiddellijk na deze eer-
ste verschijning komt ze haar kleine 
zus Toinette in een stemming van 
naastenliefde te hulp. Op de terug-
weg getuigt ze voor het eerst over 
wat ze beleefd heeft. Twee dagen 
later ga ze aan de priester vertellen 
over haar ervaring van hetgeen we 
de eerste verschijning noemen.
Voor Bernadette en voor iedere be-
devaarder is de vrucht van de be-
devaart dan ook, in het licht van het 
geloof: gebed, naastenliefde, ge-
tuigenis en relatie met de priester 
en met de Kerk.
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Hedentendage is de bisschop van 
Tarbes et Lourdes de enige Hoeder 
van de Grot.
Deze Grot moet altijd toeganke-
lijk zijn voor iedereen en zonder 
ophouden bestemd zijn voor haar 
geestelijke dimensie als de wezen-
lijke plaats binnen het heiligdom 
van waaruit het gebeuren van de 
bedevaart zich ontplooit op ieders 
eigen ritme.
De pastoraal van het heiligdom, in 
het werk gesteld door de rector, 
de eerste medewerker van de bis-
schop van Tarbes en Lourdes, en 
door de anderen priesters-chape-
lains, wil de toegang tot de gena-
de van Lourdes bevorderen zodat 
allen kunnen genieten van de "uit-
storting van de Verlossing".
Hedentendage benoemt iedere 
katholieke bisschop een verant-
woordelijke voor de bedevaarten 
voor zijn bisdom. Religieuze con-
gregaties organiseren bedevaarten 
en talloze mensen die geloven in 
Christus en aangesloten zijn in ver-
enigingen, doen hetzelfde.
Voor allen zou het programma van 
elke bedevaart moeten samenge-
steld zijn rond:
 de verkondiging van het Woord 

van God;
  gebed en gebaren van de volks-

vroomheid;

  de gebaren van Lourdes;
  de sacramentele dimensie;
 de ervaring van het leven in de 

Kerk.
Zoals voor Bernadette helpt de ge-
nade van Lourdes die men in Lour-
des ontvangt en beleeft doorheen 
de bedevaart, om tot onderschei-
ding te komen:
Wat moet ik veranderen in mijn leven 
  voor mijn eigen welzijn? 
  voor dat van mijn familie?
  voor dat van mijn naasten?

Men begrijpt beter het belang van 
de pastorale keuzes van het hei-
ligdom en van het programma van 
de bedevaarten naarmate zij, door-
heen een existentiële en geestelijke 
groeiweg, al dan niet de geestelijke 
onderscheiding van elke bedevaar-
der bevorderen waarbij het uitein-
delijk gaat om het eeuwig leven. 
De eerste onderscheiding van Ber-
nadette bestond erin om zich te hou-
den aan hetgeen de "Dame" haar 
had gezegd. Al heel gauw heeft haar 
keuze haar evenwel tot een breek-
punt gebracht. Toen de politiecom-
missaris Bernadette op 22 februari 
had verboden om zich nog naar de 
Grot te begeven en haar vader dit 
initiatief had bevestigd, zei het jon-
ge meisje tot haar ouders: "Dit valt 
me echt moelijk. Ik word gedwon-
gen ongehoorzaam te zijn aan jullie 
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of aan die dame". Enkele uren later 
begeeft ze zich naar de Grot.
Dit is het wat haar moeder zegde: 
"De kleine is nooit leugenachtig. Ik 
acht haar niet in staat om ons te 
bedriegen. Ik had haar verboden 
om nog naar de Grot te gaan. Zij is 
er toch naar toe gegaan, hoewel ze 
niet de gewoonte heeft om onge-
hoorzaam te zijn. Maar ze heeft me 
gezegd dat ze zich gedreven voelde 
om er naar toe te gaan door iets dat 
ze niet kon uitleggen..."
Diezelfde avond ontmoette Berna-
dette priester Pomian. Nadat hij 
haar beluisterd had, zei hij haar: 
"Men heeft niet het recht om het je 
te beletten". Toen ze weer thuis was 
gekomen, trokken François en Lou-
ise Soubirous hun verbod in.
In haar onderscheiding heeft Ber-
nadette geluisterd naar de stem 
van haar geweten. Zij heeft gehoor-
zaamd aan de "Dame". Ze heeft 
zich onderworpen aan de Kerk.
Iedere bedevaarder ontdekt dat de 
waarachtige onderscheiding hem 
in moeilijke en zelfs pijnlijke mo-
menten kan doen terechtkomen 
maar dat hij uiteindelijk terecht-
komt in het licht.
Bernadette heeft nog een andere 
onderscheiding moeten verrichten. 
Al heel gauw heeft ze de roepstem 

gehoord om religieuze te worden. 
Welnu, voor haar lag deze roepstem 
in zekere zin al bevat in de vruchten 
van het eerste kruisteken tijdens de 
allereerste verschijning. Nochtans 
heeft ze pas op 4 april 1864, dus zes 
jaar na de verschijningen, gevraagd 
om toegelaten te worden bij de zus-
ters (= gebed) van naastenliefde en 
van het christelijk onderricht (= ge-
tuigenis) van Nevers.

Ook vandaag nog zijn er vele be-
devaarders die tot onderscheiding 
komen omtrent een levenskeuze of 
antwoord geven op een roepstem in 
het licht van de genade van Lourdes.

Hoeveel mannen en vrouwen heb-
ben niet in Lourdes hun toekomsti-
ge partner ontmoet!

Hoeveel jongeren hebben er niet de 
roepstem tot het priesterschap of 
het godgewijde leven gehoord!

Hoeveel mensen hebben niet in 
Lourdes een keuze gemaakt die 
hen opnieuw zin heeft gegeven aan 
hun leven!

Hoeveel bedevaarders hebben er 
zich niet verzoend na soms jaren 
van onenigheid, rivaliteit of onmin!

Ja, in Lourdes wordt aan de bede-
vaarders die er in hun gebed om 
vragen, de genade van de onder-
scheiding geschonken!
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Binnentreden vandaag

  Wat betekent binnentreden?
  Dit wil zeggen: in de praktijk bren-

gen.
Tot onderscheiding komen leidt tot 
binnentreden.
Binnentreden is: van de buitenkant 
naar de binnenkant gaan; van een 
passieve rol overgaan tot een actieve-
re rol. De toeschouwer wordt hande-
lende persoon. Wie gesproken heeft, 
gaat nu aan de slag. Maar de eerste 
stap gebeurt nog eerst ter plaatse 
want binnentreden is: het geschenk 
dat men ontvangen heeft, openmaken, 
ontdekken wat het is door het te bele-
ven, het in de praktijk te brengen en 
het zich op die manier eigen te maken.
Hoe treedt Bernadette binnen in het 
gebed, in de naastenliefde, in het ge-
tuigenis, in de relatie met de priester 
en de Kerk? Door te blijven waar ze is 
en op een nieuwe manier te gaan leven 
vanuit de genade die ze al beleefde.
Opdat Bernadette aan de Grot zou 
kunnen leven van de genade van 
Lourdes, schenkt de "Dame" haar 
enkele dagen nadat ze haar had ge-
leerd om op een mooie manier het 
kruisteken te maken, een wonderlijke 
uitnodiging: "Wilt u mij het genoegen 
doen om hier gedurende veertien da-
gen naar toe te komen?"
Deze uitnodiging leert ons dat zich 
laten bewonen door de genade door 
haar in de praktijk te brengen, tijd 

vraagt: dat is ook de tijd die een be-
devaart vraagt.
Het gebed? Bernadette had een ro-
zenkrans die haar moeder haar ge-
geven had en die ze trouw elke dag 
gebruikte om te bidden. Vanaf het 
ogenblik dat zij aan de Grot gebe-
den had, bad zij nochtans zoals ze 
nog nooit gebeden had. Het gebed 
was voor haar echt een ontmoeting 
geworden met Jezus door Maria. En 
dat is het rozenkransgebed ook, de 
overweging van de blijde mysteries, 
de mysteries van het licht, de droeve 
en de glorierijke mysteries van de Ro-
zenkrans.
De naastenliefde? Bernadette was 
van nature dienstbaar. Als oudste kind 
van het gezin  zette haar moeder haar 
voortdurend aan het werk. Van een 
goedhartige helper werd zij evenwel 
iemand die de naastenliefde beleeft, 
dat wil zeggen iemand die de ander 
verkiest boven zichzelf en dit tot uit-
drukking brengt door haar zelfgave.
Het getuigenis? Bernadette wist haar 
stem te verheffen als het erom ging 
op te komen voor haar jongere zus 
en haar klein broertjes. Maar wan-
neer ze getuigt van haar relatie met 
de "Dame" wordt zij "vanuit den hoge 
met kracht toegerust" (Lc 24, 49), het-
geen haar de genade schenkt om met 
gezag te spreken over hetgeen ze ge-
zien en gehoord heeft (1 Joh 1, 1-3).
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Haar relatie met de priester? Tijdens 
haar verblijf in Bartrès heeft ze een 
goed contact met de broer van haar 
"voedster-moeder", priester Arra-
vant. Maar toen zij op de derde dag 
naar de parochiekerk van Lourdes 
ging en binnenglipte in de biechtstoel 
van priester Pomian en haar hart voor 
hem openlegde, had zij nog nooit op 
een dergelijke manier met een pries-
ter gesproken.
Voor Bernadette en voor iedere bede-
vaarder in Lourdes betekent binnen-
treden op de eerste plaats binnen-
treden in haar eigen leven, door zich 
te laten doordringen van de werke-
lijkheid van haar eigen bestaan zoals 
het is en door het – na de ontdekking 
daarvan – als zodanig te aanvaarden.
In een tweede moment van de bede-
vaart zal het lezen en overwegen van 
het Woord van God ons helpen om te 
begrijpen dat er – zoals de parabel 
van de zaaier het zo prachtig uitdrukt 
– in de werkelijkheid die de mijne is, 
veel goeds aanwezig is.
Aldus kan men er dan voor kiezen om 
wat er op deze goede grond aanwezig 
is, bijeen te brengen en op te nemen 
opdat het nog meer vrucht zal kun-
nen dragen.
Dit naar het beeld van de Grot zelf: 
"Waar de zonde heeft gewoekerd, werd 
de genade mateloos" (Rom 5, 20). Het 
is inderdaad in hart van deze zo be-
zoedelde Grot dat de bron van rein, 
helder en zuiver water is opgeborreld. 
In ons eigen hart kan de Geest die we 

van God ontvangen hebben, door onze 
zonde overwoekerd worden. Maar de 
overvloed van Gods genade is ons ge-
schonken om ons hart vrij te maken 
van wat daar niet thuis hoort.
In een bedevaart beleven we dus twee 
opeenvolgende etappes.
De eerste bestaat erin om mijn le-
ven in handen te nemen als persoon 
die daar zelf de verantwoordelijkheid 
voor draagt.
De tweede bestaat er in om binnen te 
treden in de Paasdimensie van mijn le-
ven, dat wil zeggen binnentreden in het 
mysterie van het geloof: de dood en de 
verrijzenis van Jezus, de Christus.
Ik moet sterven in alles wat tegen-
overgesteld is aan God, zodat het le-
ven van de Verrezene mij voluit kan 
bezielen en tot leven wekken.
De derde etappe van de bedevaart, 
wanneer we weer thuis zijn gekomen, 
bestaat erin om de keuze te maken 
om zichzelf te geven. Dat is de roeping 
van elke gedoopte tot de heiligheid.
Bernadette zal deze drie etappes op 
een heel eenvoudige wijze beleven. 
Vooreerst door antwoord te geven aan 
de oproep van de "Dame" om gedu-
rende veertien dagen naar de Grot te 
komen. Vervolgens door de bron te 
ontdekken hoewel ze zich gekwetst 
voelde door de zonde. Tenslotte door 
tot onderscheiding te komen omtrent 
haar roeping en haar te beantwoorden, 
en zo de keuze te maken om van haar 
leven een weg van heiligheid te maken.

BINNENTREDEN VANDAAG
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Delen vandaag
  Hoe delen met elkaar?
  Door te geven al wat men is.

Voor Bernadette zal het delen vorm 
krijgen in een volkomen beschikbaar-
heid om getuigenis af te leggen, on-
danks het lichamelijke en morele lijden 
dat dit voor haar kan teweegbrengen. 
En inderdaad getuigenis afleggen was 
voor Bernadette haar vrijwel dagelijk-
se kruis, hetgeen aan het lijden van de 
vertrouwelinge van de dienstmaagd van 
de Heer een buitengewone vruchtbaar-
heid heeft gegeven "voor de vernieu-
wing van de wereld in Christus door 
een nieuwe en onvergelijkbare uitstor-
ting van de Verlossing" (Paus Pius XII).
Zoals ook elders, moeten we er in 
Lourdes over waken om niet te delen 
op de wijze waarop de wereld dat doet. 
Hoewel we op dit punt allemaal tot ver-
leiding worden gebracht. We moeten 
er steeds aan denken dat Bernadette 
– zoals Jezus – haar eigen leven heeft 
gedeeld. Laten wij niet delen door ons 
in de lijn te plaatsen van de wereld.
In Lourdes is elke bedevaarder getui-
ge van een delen naar de wijze van de 
"andere wereld", om het taalgebruik 
van Maria te hanteren op het ogenblik 
dat zij aan Bernadette "het geluk van 
de andere wereld" belooft.
Allemaal zijn we er getuigen van geba-
ren van welwillendheid, vriendschaps, 
tederheid en affectie die de uitdrukking 
zijn van een zelfgave in het onthaal van 
de andere die alle ruimte geeft aan 
de Naastenliefde, dat wil zeggen aan 
Christus Jezus.
Rolstoelen geven vandaag heel veel 

mensen die ziek zijn, of gekwetst, of le-
ven met een beperking, of eenvoudig-
weg bejaard zijn, de mogelijkheid om 
zich te kunnen verplaatsen en te laten 
begeleiden. In Lourdes worden velen 
tot tranens toe bewogen wanneer ze 
getuige zijn van een dergelijke relatie.
Wat bekijken zij? Een broeder of zuster 
die zichzelf geeft in dienst van een ande-
re om hem in de mogelijkheid te stellen 
om tot bij de Grot te komen, en een an-
dere broeder of zuster die deze hulp ge-
niet en zichzelf geeft door deze help aan 
te nemen van degene die hem begeleidt.
Welnu  in deze relatie, waarin beiden 
de andere stellen boven zichzelf en dat 
uitdrukken door hun zelfgave, is Chris-
tus Jezus aanwezig en doet hij hen 
– de éne zowel als de andere – door 
hetgeen ze beleven, binnentreden in 
het rijk der hemelen dat midden onder 
ons aanwezig is (Lc 17, 21).
Wat zien zij? Zij zien de liefde van God 
voor de mensheid die Hij heeft geopen-
baard in het kruis van zijn Zoon Jezus 
Christus; zij zien "de nieuwe en onver-
gelijkbare uitstorting van de Verlossing".
Wanneer de liefde aanwezig is in het 
hart van het delen, is de vrucht van 
deze ervaring de vrede.
Dit is de vrede die de bedevaarders 
elke avond beleven en met elkaar de-
len op het einde van de Mariale licht-
processie.
Dit is de vrede waarmee de bedevaar-
ders van Lourdes naar huis terugkeren 
en daar – ieder op zijn eigen manier – 
missionarissen worden van Onze-Lie-
ve-Vrouw van Lourdes.
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Velen van hen komen terug naar Lour-
des, niet in hun eentje, maar met an-
deren met wie ze bij hen thuis gedeeld 
hebben over de ervaring van hun be-
devaart in Lourdes.
Degenen die – omwille van de afstand 
– niet kunnen terugkomen naar Lour-
des, aarzelen niet om bij hun thuis een 
replica van de Grot van Lourdes te bou-
wen en er een plaats van vroomheid 
en gebed van te maken, een plaats van 
processies en vieringen. Een plaats 
van liefde en van Naastenliefde.
Doorheen al deze initiatieven is het 
steeds weer de genade van Lourdes 
die "de wereld vernieuwt in Christus 
door een nieuwe en onvergelijkbare 
uitstorting van de Verlossing".
Dit is ook een uitnodiging voor de be-
devaars van Lourdes die vanuit Frank-
rijk komen of van elders om niet te 
wachten tot de volgende bedevaart om 

samen te komen en om een dag te be-
leven "zoals in Lourdes", want beleefd 
in het licht van zijn genade.
Het is waar dat velen dagelijks het rozen-
kransgebed mee bidden aan de Grot door 
zich via de weg van de media aan te slui-
ten bij de bedevaarders die op dat ogen-
blik aanwezig zijn bij de Grot van Lourdes.
Men kan zich de vraag stellen: Is er een 
wijze "eigen aan Lourdes" om te getui-
gen en om te delen? Ja, deze wijze is 
die van Christus die Hij zelf illustreert 
met de parabel van de zaaier: het door-
geven van het leven, en dus ook van de 
genade, neemt tijd in beslag. Daarom 
ook dat de eerste leerlinge van haar 
Zoon, degene die gezegd heeft "Ik ben 
de Onbevlekte Ontvangenis", ons ont-
haal biedt en ons begeleidt door met 
ons mee te stappen op ons juiste rit-
me, dat wil zeggen in kleine stappen, 
om onze groei te bevorderen.

DELEN VANDAAG

In Lourdes beleven we dit voortdurende heen-en-terug tussen de concre-
te ervaring en de ontcijfering die ervan dient te gebeuren onder de vorm 
van catechese.
Of ze nu van existentiële of geestelijke aard is, of het nu gaat om vormen 
van volksvroomheid, om de gebaren van Lourdes of de beleving van de 
sacramenten, deze ervaring raakt de bedevaarder.
Als we het hebben over onthaal bieden, begeleiden, tot onderscheiding 
komen, binnentreden en delen, gaat het natuurlijk over een logische 
volgorde, en die dus gewoonlijk in de praktijk wordt gebracht. Deze be-
grippen staan evenwel niet vast, omdat zij in werkelijkheid door elkaar 
beleefd worden en in dienst van elkaar staan.
Wie onthaal en begeleiding biedt aan bedevaarders beschikt dus over een 
grote speelruimte om zich aan te passen aan de mensen die hij begeleidt 
en onthaal biedt. Het enige criterium dat we echt moeten onthouden is 
eenvoudig: dat wat gezegd en gedaan wordt dient voor iedere mens "de 
nieuwe en onvergelijkbare uitstorting van de Verlossing" te bevorderen.
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GEmEENSCHAppELIJk VIEREN 
VAN DE GEBAREN VAN LOURDES

Dit jaar nodigt het Heiligdom u uit om de gebaren van de 
volksvroomheid te beleven die het hart vormen van het on-
dernemen van een  bedevaart naar Lourdes.
Deze gebaren zijn degene die Bernadette zélf verricht heeft 
tijdens de verschijningen : de grot binnengaan en de rots 
aanraken, drinken en zich wassen met het water van de 
bron, en een kaars in de hand nemen.
Deze gebaren kan men individueel beleven, maar dit jaar 
nodigen we u uit om ze te beleven als een gemeenschap-
pelijke en kerkelijke onderneming.
Hieronder vindt u enkele aanreikingen om u te helpen om 
deze geloofsgebaren in uw bedevaart te beleven.
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Deze viering die u wordt aangereikt is erop gericht om het hart van 
de bedevaarders in staat te stellen om de doorgang door de Grot te 
beleven als intens innerlijk gebeuren (en niet een eenvoudig bezoek).
Deze viering is opgebouwd uit twee delen: een moment van voorbe-
reiding in een plaats van samenkomst, bijvoorbeeld na afloop van 
een eucharistieviering of onderricht, en daarna de doorgang door 
de Grot.
Dit aanbod kan men beleven met de ganse bedevaartgroep of in klei-
nere groepen.
De doorgang door de Grot gebeurt altijd in stilte.

BEGROETING
Voorganger:
In de naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest.
R/ Amen
Voorganger:
De Heer zal bij u zijn.
R/ De Heer zal u bewaren.

INLEIDING
De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met 
deze (of met andere gelijkaardige) woorden:
Hier, in deze Grot, is de Maagd Maria, de Moeder van God, achttien 
maal verschenen aan Bernadette Soubirous, tussen 18 februari 
1858 en 16 juli van datzelfde jaar.

Het gebaar van de Rots
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Hier heeft Bernadette de uitnodiging ontvangen van de Dame: 
“Wilt u mij het genoegen doen om hier gedurende veertien dagen 
naar toe te komen?” (3de verschijning).
Binnen in de Grot bevindt zich de waterbron die Bernadette ont-
dekt heeft nadat de Dame haar gevraagd had: “Kom drinken en 
kom u wassen aan de bron” (9de verschijning).
Op deze rots werd de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis ge-
bouwd, in antwoord op het verzoek van de Dame: “Ga zeggen aan 
de priesters dat er hier een kapel gebouwd zou worden en dat 
men hier in processie naar toe zou komen” (13de verschijning).
Hier heeft de Moeder van God haar naam onthuld op 25 augustus 
1858: “IK BEN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS” (16de verschijning).

WOORD VAN GOD
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens matteüs
Mt 16, 13-19
Toen Jezus in de streek van Caesarea van Filippus gekomen was, 
stelde Hij zijn leerlingen deze vraag: ‘Wie is, volgens de opvatting 
van de mensen, de Mensenzoon?’ Zij antwoordden: ‘Sommigen zeg-
gen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een 
van de profeten.’ ‘Maar gij’, sprak Hij tot hen,’ wie zegt gij dat Ik ben?’ 
Simon Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de le-
vende God.’ Jezus hernam: ‘Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want 
niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in 
de hemel is. Op mijn beurt zeg ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steen-
rots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet 
overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en 
wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en 
wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

HOMILIE
De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar  : bisschop, 
priester of diaken.

Het gebaar van de Rots
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OVERWEGING
Ps 46
R/ De Heer van de hemelse legers is met ons, 
      een veilige burcht is ons Jacobs God.
De Heer is voor ons een vesting en toevlucht,
een machtige hulp in de nood.
Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde,
al vallen de bergen in zee;
Al raast en kookt ook de branding,
en beukt zij de rotsige kust:
R/ De Heer van de hemelse legers is met ons, 
      een veilige burcht is ons Jacobs God.
Een stroom van water verkwikt Gods stad,
het heilig verblijf van de Allerhoogste.
Die stad staat onwrikbaar, want God is daarbinnen,
God staat haar terzij als de dag begint.
Al schreeuwen de volken en woelen de landen,
al ratelt de donder en siddert de grond:
R/ De Heer van de hemelse legers is met ons, 
      een veilige burcht is ons Jacobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.
Hij slaat elke oorlog op aarde neer,’
Hij breekt de bogen, versplintert de speren,
de strijdwagens steekt Hij in brand.
‘Weest niet halsstarrig, erkent Mij als God,
als vorst van de volken ei, heerser der aarde.’
R/ De Heer van de hemelse legers is met ons, 
      een veilige burcht is ons Jacobs God.

DOORGANG DOOR DE GROT
De doorgang door de Grot gebeurt in een gewijde stilte. Wanneer de be-
devaarders de Grot binnengaan worden zij uitgenodigd om een kruiste-
ken te maken, te kijken naar de bron, de rots aan te raken, hun hart te 
openen voor Onze-Lieve-Vrouw en haar een intentie toe te vertrouwen. 
Wanneer men de Grot buitengaat, kan men een buiging maken naar 
het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en daarbij de stilte te bewaren. 

Het gebaar van de Rots
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Gebed dat de bedevaarders kunnen bidden wanneer ze bij de Grot 
aankomen:
Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, u blijft tegenwoordig in deze 
Grot en hoort het gebed van uw kinderen. De enen schenkt u hier ver-
troosting, en anderen stelt u in staat om hun roeping in het leven te 
ontdekken en schenkt u de kracht om er antwoord op te geven.
Zoals Bernadette treed ik vandaag binnen in deze heilige plaats, in na-
volging van de immense menigte die niemand tellen kan, vanuit alle 
naties en talen.
Als de Moeder van Jezus en als Moeder van de Kerk kijkt u ieder van ons 
aan als de unieke persoon die we zijn. Houdt uw blik op mij gericht en 
moge het licht van uw Zoon wonen in mijn hart en mij vrede schenken.

"Gegrüßet seist du, Maria…
"Weest gegroet, Maria"…

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!
Heilige Bernadette, bid voor ons!

Het gebaar van de Rots
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Deze viering kan gebeuren in de ‘tuin van de waterkraantjes’ voor 
een kleine groep, of op een andere plaats naargelang van het aan-
tal deelnemers.

Het gebaar van het water

BEGROETING
Voorganger:
In de naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest.
R/ Amen
Voorganger:
De Heer zal bij u zijn.
R/ De Heer zal u bewaren.

WOORD VAN GOD 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes
Joh 7, 37-39a
Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en 
riep met luider stem: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; 
wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: ‘Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Hiermee doelde Hij 
op de Geest, die zij, die in Hem geloofden, zouden ontvangen. 

HOMILIE
De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar  : bisschop, 
priester of diaken.
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BELIJDENIS VAN HET GELOOF
Het bijzondere van het gebaar van het water bestaat in de hernieuwing 
van de genade van het Doopsel. Daarom is het belangrijk om een ge-
loofsbelijdenis uit te spreken. Wanneer een priester of diaken de be-
devaarders begeleidt, zal men de belijdenis van het geloof verrichten 
in de vorm van een dialoog. Zo niet, kan men het Symbolum van de 
Apostelen zeggen.
Het is natuurlijk ook voor iemand die niet gedoopt is, om het gebaar van 
het water te verrichten. Men is dan vrij om al dan niet te antwoorden op 
de vragen die gesteld worden.
De voorganger richt zich tot de deelnemers:
Belooft gij u te allen tijde te verzetten tegen kwaad en onrecht om 
in vrijheid te leven als volk van God?
R/ Ja, dat beloof ik.
Belooft gij u te verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, 
zodat het kwaad zich niet meester maakt van u?
R/ Ja, dat beloof ik.
Belooft gij de Heer uw God te dienen en naar het voorbeeld van 
Christus uw naaste te beminnen?
R/ Ja, dat beloof ik.
Gelooft gij in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde?
R/ Ja, ik geloof.
Gelooft gij in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer, gebo-
ren uit de maagd maria, die geleden heeft, gestorven en begra-
ven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?
R/ Ja, ik geloof.
Gelooft gij ook in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
R/ Ja, ik geloof.

HET GEBAAR VAN HET WATER
Voorganger:
Laten wij de heilige Geest aanroepen vooraleer we het gebaar 
van het water verrichten.
Lied (of gebed) tot de heilige Geest.

Het gebaar van het water
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De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met 
deze (of met andere gelijkaardige) woorden:
Op 25 februari 1858, tijdens de negende verschijning, heeft Onze-Lie-
ve-Vrouw deze woorden toevertrouwd aan Bernadette Soubirous:
"Ga drinken aan de bron en ga er u wassen".
Wij zijn hier nu samen om – in navolging van Bernadette en van talloze 
bedevaarders die komen van de ganse wereld – dit gebaar te verrichten.
De "bron", dat is God de Vader die ons zijn eigen Zoon, Jezus Christus, 
heeft gegeven.
De "bron", dat is de persoon van Christus die zichzelf schenkt aan 
ieder van ons: "Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, en hij drinke" 
(Joh 7, 37-38).
De "bron", dat is de persoon van de heilige Geest: " Wie van het water 
drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; in-
tegendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron 
worden, opborrelend tot eeuwig leven" (Joh 4, 14).
Lied tot de heilige Geest.
De voorganger of iemand anders vervolgt:
Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, bete-
kent ons openstellen voor de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
die met ons in ontmoeting treden.
Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, betekent 
vragen aan de Heer dat Hij ons ontvankelijk maakt voor zijn Woord 
en voor de Sacramenten van de Kerk die bron van leven zijn.
Drinken van het water van de Grot en er zich mee wassen, bete-
kent zich laten omvormen door de genade van de bekering en ons 
laten verzoenen met God en onze broeders en zusters.
De voorganger verricht het gebaar van het water, gevolgd door alle 
aanwezige gelovigen.
Men drinkt van het water uit de holte van zijn handen en brengt water 
aan op zijn gezicht.
Tijdens het gebaar van het water, kan men bijvoorbeeld het Ave Maria 
de Lourdes zingen.

ONZE VADER
Wanneer allen het gebaar van het water verricht hebben, zegt de voor-
ganger:
Verenigd in één en dezelfde Geest durven wij zeggen: Onze Vader...

Het gebaar van het water
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ZEGEN 
Voorganger:
De Heer zal bij u zijn.
R/ De Heer zal u bewaren.
Voorganger:
Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en van de 
heilige Bernadette, zegene u de almachtige Heer : de Vader, de 
zoon en de heilige Geest.
R/ Amen

AFSLUITEND LIED
Men kan zingen: "De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt" 
(Zingt Jubilate 410), "Wie ingaat tot dit water" (Zingt Jubilate 606) of een 
ander lied.

Het gebaar van het water
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BEGROETING
Voorganger:
In de naam van de Vader en de zoon en de heilige Geest.
R/ Amen
Voorganger:
De Heer zal bij u zijn.
R/ De Heer zal u bewaren.

INLEIDING
De voorganger of iemand anders richt zich tot de gemeenschap met 
deze (of met andere gelijkaardige) woorden:
Waarom dragen de bedevaarders in Lourdes een kaars en steken 
ze een kaars aan?
Tussen de vele mogelijke antwoorden, zijn dit er enkele:
Om zich de ervaring van Bernadette eigen te maken die gedurende 
vijftien van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw een kaars droeg.
Omdat de kaars verwijst naar zijn/haar Doopsel waardoor hij/zij 
de waardigheid heeft ontvangen van ‘kind van God’. Herinneren we 
ons dit woord van Jezus: “Gij zijt het licht der wereld” (Mt. 5, 14).
Omdat hij wil dat – eenmaal hij/zij het heiligdom heeft verlaten – 
zijn/haar gebed nog voortgaat na zijn vertrek.
Omdat hij/zij een genade heeft ontvangen, en zijn/haar hart zich 
op die manier opent voor de hoop op een nieuw leven dat de Heer 
hem/haar heeft beloofd.

Het gebaar van het licht
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Die eenvoudige kaars is op die manier de concrete uitdrukking van 
het geloof van iedere bedevaarder. Door ze een plaats te geven te 
midden van de andere kaarsen, weet hij zich ook volkomen deel 
van de Kerkgemeenschap. Hij wordt geroepen om missionaris te 
worden van de genade die eigen is aan dit heiligdom. 
Deze kaars die wordt aangestoken in het heiligdom of thuis is een krach-
tige uiting van de levende God in een wereld die geseculariseerd is.
Op de dag van ons Doopsel heeft de priester of diaken een kaars 
aangestoken om uitdrukking te geven aan ons toebehoren aan de 
Kerkgemeenschap. Moge dit licht van het geloof ons vergezellen 
tot op de dag van onze zalige wederopstanding.

WOORD VAN GOD
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Lucas
Lc 2, 25-32
In die tijd leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw 
en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de heilige Geest 
rustte op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest 
dat de dood hem niet zou treffen voordat hij de Gezalfde des Heren zou 
hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel 
gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten, om 
aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in 
zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: "Uw dienaar laat 
gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans 
uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat 
voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël".

HOMILIE
De homilie wordt gehouden door een gewijde bedienaar  : bisschop, 
priester of diaken.

GEBED 
Na het beëindigen van de homilie wordt de kaars aangestoken die de 
ganse bedevaartgroep vertegenwoordigt, of steekt elke bedevaarder 
zijn kaars aan. Op dat ogenblik kan de voorganger bidden:
Voorganger:

Het gebaar van het licht
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Jezus, "Licht geboren uit het Licht, ware God geboren uit de ware God".
Bernadette zegde ons: "Ik zag een mooie jonge vrouw, gehuld in 
licht, die me aankeek en me toelachte".
Dit licht van de Onbevlekte Moeder is de weerglans van uw Licht,
U die het kwaad, de zonde en de dood hebt overwonnen!
U, de verrezen Christus!
Vandaag zet ik mijn kaars neer in deze kaarsenkapel.
Vandaag of wat later zal ze opbranden in uw aanwezigheid.
Moge ze licht schenken aan mijn vreugde, mijn erkentelijkheid, mijn 
dankbaarheid, aan uw vergeving en uw immense barmhartigheid.
Moge ze licht schenken aan mijn twijfels, en mijn zorgen, mijn 
kwetsuren, mijn lijden en mijn verlies opbranden!
Zij symboliseert ook mijn wensen, mijn verwachtingen en mijn 
meest geheime verlangens.
Moge de stormen van het leven de vlam van de liefde nooit uitdoven!
Moge ik worden zoals deze kaars: brandend van liefde voor U en 
voor mijn broeders en zusters!
U die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!
Heilige Bernadette, bid voor ons!
Gedurende enige tijd overweegt men een psalm (bijvoorbeeld Ps 27) 
of wordt een passend lied gezongen: ‘Vriendelijk licht van de heilige 
glorie’ (Zingt Jubilate 801) of ‘Vriendelijk licht dat heel de dag’ (Zingt 
Jubilate 803) of ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Zingt Jubilate 
825) of ‘Licht, ontstoken aan het donker’ (Zingt Jubilate 438).

Het gebaar van het licht
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Deze woorden over het jaarthema werden verzameld tijdens de bij-
eenkomsten van de groep ‘Ruimte en woord aan de armen’ van het 
Heiligdom, medegeorganiseerd door het netwerk Saint Laurent met 
mensen van Aigues-Vives, van het O.C.H., van de Fraternité Saint Sau-
rent van Lourdes, van de dienst diaconie van pau, van Bartimée en 
Bonnes Nouvelles Vierde-wereld van Toulouse.
In alle vrijheid en geleid door de Geest volgen hier enkele zinnen die 
een oproep zijn voor deze mensen die in ontbering leven en die psy-
chisch kwetsbaar zijn. 

"Bouwen: dat is stenen bij elkaar leggen en ze van elkaar laten houden."
"De heilige Maagd heeft wel degelijk de armste en meest onwetende van 
Lourdes uitgekozen, waarom dan ons niet om deze kapel te bouwen."
Een kapel bouwen is de vrucht van onze inspanningen; voor mij is dát de 
verrijzenis. 

Wat betekent het voor mij: een kapel bouwen?

"Men", dat zijn alle mensen die in Lourdes wonen. Het is een uitnodiging 
van Maria: "zonder jullie kan ik geen kapel bouwen."

"Ik wil zeggen dat iedereen zijn plaats moet kunnen hebben, of hij nu 
leeft met een beperking, normaal is of arm, iedereen heeft zijn eigen 
plaats. Iedereen moet zijn plaats kunnen hebben bij het bouwen."

"Men" wie is dat?

woorden van armen met een open hart
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Bernadette wist dat voor haar HIER het Rijk Gods is. Zij wist dat zij 
toegang zou krijgen tot het Rijk Gods. 
Hier ben ik de waarde gaan inschatten van de kleinste dingen en 
geschenken die mij werden gegeven.
God verandert alles in goud, waar dan ook, en hier in Lourdes gebeuren 
er wonderen.
Er is een gelijkenis tussen de plaats waar Jezus werd geboren en de 
plaats die Maria hier in Lourdes heeft gekozen, tussen de stank van het 
afval van de stal waar Jezus werd geboren en de stank in de varkensgrot 
waar Maria is verschenen.

"Hier" En waarom niet ergens anders?

Er is de ‘innerlijke’ kapel, die bestaat uit mannen en vrouwen, en er is de 
‘uiterlijke’ kapel, het gebouw : dat is niet dezelfde kapel.

Volgens mij zou Bernadette het liefst de bouw van een kapel gewild 
hebben zoals de schaapsstal, niet groter.

Er is de innerlijke kapel en de uiterlijke kapel, het gebouw. In Lourdes 
kan ik heel goed bouwen aan mijn innerlijke kapel met God en aan de 
kapel met de ganse wereld, in het gebouw. Jezus is niet begonnen met 
het gebouw te bouwen maar Hij heeft de Kerk van mannen en vrouwen 
gebouwd.

Een kapel

Niemand mag het gevoel hebben dat hij er niet bij hoort, maar iedereen 
moet zijn plaats krijgen: wie men ook is, men heeft altijd iets bij te 
dragen, te geven; en niemand mag zich onbekwaam voelen. 

Dus iedereen, iedereen moet mee kunnen doen en niemand mag zich 
onwaardig voelen om mee te bouwen aan een kapel.

Voor mij is het uitgezonden worden met een zending, de zending om 
andere mensen aan te spreken, om andere mensen te gaan zoeken om 
te helpen bij de bouw van een kapel.

Dat men hier een kapel bouwt vandaag voor mij van-
daag:
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Ik stel het me voor: heel eenvoudig in het meest intieme, in het diepste 
van mezelf met God.
Ik probeer de volgende dag te corrigeren wat ik gedaan heb, om mijn 
kapel op te bouwen en haar overeind te houden.
Je moet jezelf vrij maken van bepaalde dingen, en in Lourdes kan men 
zichzelf bevrijden door mee te bouwen aan de kapel.
Voor mij is het de plaats waar ik God kan ontmoeten en bidden, niet 
alleen maar opbouwen.
Bouwen dat betekent ook bouwen aan de kapel in vertrouwen, samen 
met Maria, Bernadette, de priesters en de bisschoppen. Je kunt de kapel 
niet opbouwen zonder vertrouwen te hebben in elkaar.

Bouwen aan de kapel van mijn dromen

En hoe zit het met jullie in je bedevaarten? Laat je je verrassen door 
wat mensen die in ontbering leven of met psychische kwetsbaarheid 
je te leren hebben over "Ga zeggen aan de priesters"? pak voor het 
vertrek en tijdens jullie bedevaart met een open hart deze drie vragen 
aan met de meest kwetsbare leden van jullie groep, zij die een beetje 
de "Bernadettes van vandaag" zijn. Jullie bedevaart zal dan een on-
verwachte en andere smaak krijgen.
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Programma om de Verschijningen te vieren
Een internationaal pastoraal aanbod

voor iedere verschijningsdag

De homilies tijdens de eucharistievieringen
zullen de Verschijning van die dag oproepen.

Alle missen, in alle talen, zulllen als volgt verlopen : 
intredelied, evocatie van de Verschijning, aanvang van 

de liturgie.

De keuze van het misformulier zal gebeu-
ren uit het missaal van Lourdes
(votiefmis van de Maagd Maria,
mis van de heilige Bernadette),
behalve in de Veertigdagentijd

20h30 Rozenkransgebed met kaarsjes  
of processie

9h30 Engelstalige mis  
in de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis
10h00 Evocatie van de verschijning gevolgd 
door de mis aan de Grot, met predikatie in 
verband met de verschijning 
12h00 Angelus aan de Grot
Evocatie van de verschijning
14h00 Mogelijkheid om het gebaar van het 
water te verrichten (internationaal)
15h00 Rozenkransgebed aan de Grot in het 

Engels en evocatie van de verschijning
17h00 Aanbidding en zegening
van de bedevaarders (Rozenkransbasiliek)
20h30 Rozenkransgebed met kaarsjes
of processie (internationaal)

De dag van een verschijning

De vooravond van een verschijning

De data van de verschijningen

1ste verschijning................................................................................. 11 februari
2de verschijning ..................................................................................14 februari
3de verschijning ..................................................................................18 februari
4de verschijning ..................................................................................19 februari
5de verschijning ..................................................................................20 februari
6de verschijning ................................................................................. 21 februari
7de verschijning ................................................................................. 23 februari
8de verschijning ................................................................................. 24 februari
9de verschijning ................................................................................. 25 februari

10de verschijning ........................................................................... 27 februari
11de verschijning ........................................................................... 28 februari
12de verschijning .............................................................................................1 maart
13de verschijning .............................................................................................2 maart
14de verschijning .............................................................................................3 maart
15de verschijning .............................................................................................4 maart
16de verschijning .......................................................................................25 maart
17de verschijning ....................................................................................................7 april
18de verschijning .....................................................................................................16 juli

SPECIAAL PROGRAMMA

LOURDES UNITED

SPECIAAL PROGRAMMA

Sterke tijden van het jaar 2023
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JANUARI
1 januari: Hoogfeest van de heilige 
Maria, Moeder Gods.
FEBRUARI
11 februari: Feest van Onze-Lieve- 
Vrouw van Lourdes; en Dagen van 
Lourdes;
18 februari: Feest van de heilige 
Bernadette;
22 februari: ASWOENSDAG.
mAART
20 maart: Heilige Jozef, bruidegom 
van Maria;
25 maart: Feest van de Aankondi-
ging van de Heer; en kerkwijding 
van de Pius-X-basiliek.
ApRIL
2 april: Palmzondag; Opening van 
het bedevaartseizoen;
Van 6 tot 8 april: Paastriduüm;
9 april: Paaszondag.
mEI
18 Mei: Hemelvaart van de Heer;
19 Mei: Inwijding van de Crypte;
28 Mei: Pinksteren;
29 Mei: Zalige Maagd Maria, Moe-
der van de Kerk;
31 Mei: Feest van het bezoek van de 
Maagd Maria; gebed voor de vrede.
JUNI
4 Juni:  Feest van de heilige 
Drie-eenheid;
11 Juni: Sacramentsdag;
16 Juni: Heilig Hart van Jezus;
17 Juni: Onbevlekt Hart van Maria.
JULI
2 juli: Kerkwijding van de basiliek 
van de Onbevlekte Ontvangenis;

16 juli: Verjaardag van de laatste 
verschijning: LOURDES UNITED; 
Concert van Andrea Bocelli;
Van 21 tot 24 juli: Wereldjongeren-
dagen van Lourdes naar Lissabon.

AUGUSTUS
Van 7 tot 9 augustus: Wereldjon-
gerendagen van Lissabon naar 
Lourdes;
15 augustus: Tenhemelopneming 
van de Maagd Maria;
22 augustus: Zalige Maagd Maria, 
Koningin.

SEpTEmBER
8 september: Feest van de Geboor-
te van de Maagd Maria;
15 september: Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten.

OkTOBER
6 oktober: Kerkwijding van de basi-
liek van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Rozenkrans
7 oktober: Gedachtenis van Onze- 
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

NOVEmBER
1 november: Feest van Allerheiligen
4 november: Laatste processie van 
het jaar
21 november: Opdracht van de 
Maagd Maria

DECEmBER
8 december: Hoogfeest van de On-
bevlekte Ontvangenis van Maria
25 december: Kerstmis – geboorte 
van de Heer
31 december: Heilige familie van 
Jezus, Maria en Jozef

Sterke tijden van het jaar 2023
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mIS EN LIED
VAN HET JAARTHEmA 2023

"Ga zeggen aan de priesters 
dat men hier

een kapel zou bouwen"
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Openingsvers
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)
Ziehier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. (Cf. Ap 21, 3)

Openingsgebed
(Mis ter ere van de heilige Maagd Maria n° 23, Heilige Maagd Maria, tempel van 
de Heer)
God, Gij hebt met een onuitsprekelijke kunstvaardigheid in de maag-
delijke schoot van de heilige Maria een heilige tempel gebouwd voor 
uw Zoon. Wij bidden U: laat ons trouw blijven aan de genade van ons 
doopsel en U aanbidden in geest en waarheid, zodat ook wij eenmaal 
een tempel mogen zijn van uw heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in 
de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.

eerste Lezing 
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)

Lezing uit de eerste brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van 
Korinte 
(1 Kor 3, 9c-11.16-17)
broeders en zusters, gij zijt gods bouwwerk. naar de mij gegeven ge-
nade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waar-
op een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop 
bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er 
reeds ligt, namelijk Jezus Christus.
gij weet toch dat gij gods tempel zijt en dat de geest van god in u 
woont? Als iemand de tempel van god te gronde richt, zal god hem te 
gronde richten. Want de tempel van god is heilig en die tempel zijt gij.

- Woord van de Heer.

mIS EN LIED VAN HET JAARTHEmA 2023
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AntWOOrdpsALM
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)

Psalm 84 (Ps 84 (83) 3, 4, 5.10, 11 abc)

 + Ziehier Gods woning onder de mensen (Ap 21,3b)

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U,
de god die leeft.

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;
voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn god!

gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
god, mijn beschermer, zie omlaag,
zie om naar uw gezalfde.

voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
veel liever sta ik op de drempel van gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

ALLeLUiAvers
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)

Alleluja. Alleluja. Bij hen zal Ik wonen, zegt de Heer. Ik zal hun God zijn 
en zij mijn volk. Alleluja. (Ez 37, 27)

mIS EN LIED VAN HET JAARTHEmA 2023
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evAngeLie
(bouwen veronderstelt funderingen - Meditatie 2023 door p H. brito)

Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (Lc 6, 43-49)
in die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “er bestaat geen goede boom, 
die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom, die goe-
de vruchten voortbrengt. iedere boom immers wordt gekend aan zijn 
vruchten; men plukt geen vijgen van dorens, men oogst geen druiven 
van een braamstruik.
een goed mens brengt het goede te voorschijn uit de schat van goedheid 
in zijn hart; maar een slechte brengt het slechte te voorschijn uit zijn schat 
van slechtheid; want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
Waarom toch noemt gij Mij: Heer, Heer! Als ge niet doet wat ik zeg? 
ieder die tot Mij komt, naar mijn woorden luistert en er naar handelt, 
ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man, die 
bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had 
gelegd op de rotsgrond. toen de stortvloed kwam, beukte de storm op 
dat huis; maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen, 
omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert, maar niet doet, gelijkt op 
de man, die zijn huis op de grond bouwde, zonder fundering. de storm 
beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in en de verwoesting van dat 
huis was volkomen.”

- Woord van de Heer.

vOOrbede
1 - Laat ons bidden voor de Kerk
U brengt al uw kinderen van elke taal en volk en natie samen in één-
zelfde geloof. breng hen tot nieuw leven door de kracht van uw heilige 
geest zodat ze waarachtige levende stenen van uw Kerk worden.
samen met Maria, Moeder van de Kerk, bidden wij U, Heer.

2 - Laat ons bidden voor de priesters
U kiest priesters uit om voor te gaan in de viering van de sacramenten 
van het Heil. geef dat zij altijd trouwe bedienaars van uw Woord, van 
het gebed van de Kerk en van uw aanwezigheid te midden van de men-
sen zouden zijn. 
samen met Maria, deur van de Hemel, bidden wij U, Heer.
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3 - Laat ons bidden voor de bedevaarders
U stelt de bedevaarders in staat om U te ontmoeten in waarheid. ver-
leen aan ieder van hen de genade om uw wil te onderscheiden en de 
kracht om hem in praktijk te brengen.
samen met Maria, Ark van het verbond, bidden wij U, Heer.

4 - Laat ons bidden voor de zieken
U schenkt uw nabijheid aan allen die lijden te dragen hebben. geeft 
kracht aan al wie beproefd worden door ziekte, schenk uw steun aan 
allen die hen met tedere zorg omringen en wek het engagement van 
hospitaliers in Lourdes.
samen met Maria, heil van de zieken, bidden wij U, Heer.

5 - Laat ons bidden voor de verkondiging van het Evangelie
U nodigt ons uit om mee te bouwen aan uw Kerk en uw evangelie te 
verkondigen. verleen ons de genade om te leven in vrijmoedigheid als 
missionaire leerlingen.
samen met Maria, dienares van uw Woord, bidden wij U, Heer.

6 - Laat ons bidden voor de vrede
van U ontvangen wij de waarachtige vrede. verleen aan onze gezinnen, 
aan de plekken waar wij leven en aan de landen waar wij wonen dat we 
zoeken naar de gerechtigheid en leven als broeders en zusters.
samen met Maria, Koningin van de vrede, bidden wij U, Heer.

gebed Over de gAven 
(Mis ter ere van de heilige Maagd Maria n° 23, Heilige Maagd Maria, tempel van de Heer)
Aanvaard, Heer, de gaven die wij U vol blijdschap hebben aangeboden 
bij de gedachtenis van de heilige maagd Maria. Haar leven leert ons om 
altijd te bidden en U te prijzen. Wij bidden U: laat ons door een juiste 
levenswijze U een offer van gerechtigheid brengen, zoals ook Maria dat 
gedaan heeft. door Christus onze Heer.

prefAtie
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)
Heilige vader, machtige eeuwige god, om recht te doen aan uw heerlijk-
heid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. 
Want gij wilt wonen in een huis van gebed. 

mIS EN LIED VAN HET JAARTHEmA 2023
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Hier geeft gij ons al wat wij nodig hebben, en is uw genade voortdu-
rend werkzaam. Hier maakt gij ons tot een tempel van de heilige geest, 
waarin het licht schijnt van een welgevallig leven. dit huis is ook het 
beeld van uw kerk, van Christus' bruid, die gij aanhoudend heiligt om 
haar als een blijde moeder van talloze kinderen een plaats te geven in uw 
heerlijkheid.
en daarom, met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij U zolang 
er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde…

vers vOOr de COMMUnie 
(gemeenschappelijke voor een kerkwijding)

Gij zijt Gods tempel, en de Geest van God woont in u. De tempel van God is 
heilig, en die tempel zijt gij. (Cf. 1 Kor 3, 16-17)

gebed nA de COMMUnie
(Mis ter ere van de heilige Maagd Maria n° 23, Heilige Maagd Maria, tempel van de Heer)

Almachtige god, hemels voedsel hebt gij ons te eten gegeven. Wij vra-
gen U dat wij naar het voorbeeld van de heilige maagd Maria U dienen 
door een gave levenswijze, uw aanwezigheid eren in onze naasten en 
samen met Maria U oprecht prijzen en verheerlijken. door Christus 
onze Heer.
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INFORmATIE VANwEGE DE DIENST LITURGIE 
VOOR HET BEDEVAARTSEIzOEN 2023

De internationale liturgische vieringen van het Heiligdom (eucharisti-
sche processies, Mariale lichtprocessies en internationale eucharis-
tievieringen) behoren tot het hart van de bedevaartbeleving in Lourdes.
De dienst liturgie staat ter uwer beschikking om deze evenemen-
ten zo goed mogelijk voor te bereiden. Hierbij enkele aandachts-
punten die u kunnen helpen bij uw voorbereiding.
Don Jean-Xavier Salefran, vice-rector van het Heiligdom verzekert de 
coördinatie van de liturgische pastoraal in het vooruitzicht van de be-
noeming van een chapelain die verantwoordelijk zal zijn voor de liturgie.
De dienst liturgie staat onder de operationele leiding van Pierre 
Adias die wordt bijgestaan door David Ricaud.
Voor alle vragen die betrekking hebben op de liturgische vieringen: ge-
lieve te schrijven naar het volgende adres: liturgie@lourdes-france.com

De mis van 10h aan de Grot
Deze mis wordt voortaan uitgezonden door het Franstalige televisie-
kanaal KTO (behalve op woensdag en zondag). Concreet betekent dit:
- wanneer er verschillende bedevaartgroepen op dezelfde dag 
zijn ingeschreven, dient u zich naar gewoonte op elkaar af te 
stemmen met betrekking tot het voorgaan en de animatie van 
de viering, zonder dat het Heiligdom daarbij tussenkomt.
- De aanwezigheid van een ceremoniarius van het Heiligdom, die er 
ter beschikking zal staan, wil voor u een hulp zijn om het onthaal van 
de celebranten en het goede verloop van de viering te verzekeren.
- Met het oog op de televisiekijkers van KTO en van TV-Lourdes, 
en meer bepaald degenen die het verst verwijderd zijn, willen we u 
vragen om er in de mate van het mogelijke over te waken om te ver-
mijden wat op de een of andere manier kan kwetsen of choqueren:
	 •		Met	betrekking	tot	de	animatie :	door	liederen	te	kiezen		
     die gekend en populair zijn;
	 •	Met	betrekking	tot	de	predicatie:	door zich te richten  
    naar iedereen en onderwerpen te vermijden die te zeer  
    eigen zijn aan uw groep;
	 •	Met	betrekking	tot	de	liturgie :	door	op	de	meest	eenvou	
    dige wijze te respecteren hetgeen het missaal voorziet;
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	 •	Door	eventuele	bijzondere	rituele	handelingen	(zending		
    vanuit de bedevaart, overhandigen van eretekens of 
    medailles, etc.) te verplaatsen naar een ander, meer 
    geschikt moment van uw bedevaart;
- De viering mag niet langer duren dan 50 minuten, zodanig dat 
de zegen gegeven wordt en de wegzending uitgesproken vooraleer 
KTO de antenne verlaat.
- Aan de bedevaartdirecteurs wordt gevraagd om vijftien dagen 
tevoren de volledige teksten van de viering (ook de homilie) te 
bezorgen (zodat de Franse vertaling gemaakt kan worden die 
tijdens de uitzending op TV wordt toegevoegd door de commen-
tator van dienst).
De teksten dienen opgestuurd te worden aan de twee volgende adressen: 
liturgie@lourdes-france.com / communication@lourdes-france.com

De samenkomst van 13h30
Elke dag (behalve op zondag en woensdag) worden de bedevaartdirec-
teurs en voorzitters van de hospitaliteiten samengebracht in de samen-
komst om 13h30 in de vergaderzaal op de 2de verdieping van het CAP.
Wij willen wijzen op het belang van de deelname aan deze sa-
menkomst: het is een belangrijk ontmoetingsmoment van de ver-
antwoordelijken van het Heiligdom, de bedevaartdirecteurs, de 
voorzitters van de hospitaliteiten en de vertegenwoordigers van de 
Hospitaliteit Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Tijdens de samen-
komst wordt er ook informatie gegeven omtrent de liturgische vie-
ringen in het Heiligdom en gebeurt de verdelen van de liturgische 
taken in de grote internationale vieringen. 

Bisschoppen
Met nadruk willen we aan de bedevaartdirecteurs vragen om op het 
digitaal platform van het Heiligdom de bisschoppen in te schrijven 
die zullen deelnemen aan de verschillende internationale vieringen.

priesters en diakens
De priesters en diakens dienen hun eigen albe mee te brengen, 
wanneer ze deelnemen aan de vieringen in het Heiligdom. Wij 
kunnen niemand een albe ter beschikking stellen. Dank voor uw 
begrip.
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CONTACTS UTILES

E.H. Michel Daubanes
Rector van het Heiligdom
Tel. 05 62 42 79 01
rectorat@lourdes-france.com

E.H. Jean-Xavier SALEFRAN
Vice-rector van het Heiligdom
Tel. 05 62 42 79 10
jean-xavier.salefran@lourdes-france.com

Guillaume de Vulpian
Algemeen directeur 
Tel. 05 62 42 79 79
dominique.anerot@lourdes-france.com

Eric Brouard
Algemene Afgevaardigde
Tel. 05 62 42 79 65
personnel@lourdes-france.com

Mathias Terrier
Directeur van het departement 
Onthaal
saccueil@lourdes-france.com

David Torchala
Directeur van het departement 
Communicatie en Fondsenwerving
Tel. 05 62 42 78 01
communication@lourdes-france.com

Don Anne-Guillaume Vernaeckt 
Onthaal van de bedevaarders 
Tel. 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Sébastien Maysounave
Directeur van het departement 
Directie van de site
Tel. 05 62 42 82 20
travaux@lourdes-france.com

François Labadie
Departement Onthaal
Tel. 05 62 42 79 46
saccueil@lourdes-france.com

E.P. Krzysztof ZIELENDA 
Onthaal van de bedevaarders
saccueil@lourdes-france.com

Dr Alessandro de Franciscis
Permanente geneesheer
Tel. 05 62 42 79 08
bmedical@lourdes-france.com

Pierre Adias
Verantwoordelijke van de pool Liturgie
Tel. 05 62 42 80 90
pierre.adias@lourdes-france.com

Nathalie Carladous
Onthaalcentrum
Tel. 05 62 42 79 11
nathalie.carladous@lourdes-france.com

Theresa Neuhalfen
Verantwoordelijke Informtiecentrum 
en Planning
Tel. 05 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Stephanie Shaw
Verantwoordelijke van de pool 
Fondsenwerving
Tel. 05 62 42 78 03
stephanie.shaw@lourdes-france.com

Philippe Laffaille
Onthaalcentrum Notre-Dame
Tel. 05 62 42 80 10
philippe.laffaille@lourdes-france.com

Pauline Broqué
Verantwoordelijke van de pool 
Ontwikkeling
Tel. 05 62 42 82 24
pauline.broque@lourdes-france.com

Vincent Fernandez
Verantwoordelijke van de 
Audiovisuele dienst
vincent.fernandez@lourdes-france.com

Delphine Guecaimburu
Verantwoordelijke van de 
vuurmannen Lichtkapellen
Tel. 05 62 42 78 08
delphine.guecaimburu@lourdes-france.com

Muriel Caen
Verantwoordelijke van het Internationaal 
Centrum van het Vrijwilligerswerk
Tel. 05 62 42 79 04
muriel.caen@lourdes-france.com

Dienst Operaties van de site
Tel. 05 62 42 78 04
opsite@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Dienst Preventie en Veiligheid
Tel. 05 62 42 80 60
securite.gardes@lourdes-france.com

SANCTUAIRE

Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes
Tel. 05 62 42 80 84
hospitalite-lourdes@wanadoo.fr
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Tijdens de dertiende verschijning heeft de maagd maria aan Bernadette gevraagd: “Ga 
zeggen aan de priesters dat men hier een kapel bouwt en dat men hier in processie 
komt”. Bernadette wordt op die manier de missionaris van de maagd maria die haar vraag 
overbrengt aan priester peyramale, de pastoor van Lourdes. Vandaag wil het Heiligdom 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op een nieuwe manier antwoord geven aan deze vraag. De 
chapelains van het Heiligdom zijn er zich van bewust dat ze door de maagd maria op missie 
gezonden worden om bedevaarders te ontmoeten in de bisdommen, in de parochies en tot 
in de existentiële buitengebieden van onze samenleving.

DE GENADE VAN LOURDES BELEVEN
De missies Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zijn een goede gelegenheid om de genaden van een 
bedevaart naar Lourdes op een nieuwe manier te beleven want de Maagd nodigt ons uit om hier 
in processie te komen om te putten aan de bron van de ingrijpende barmhartigheid van God en 
van zijn weldoend handelen ten gunste van de mensheid. Kom zélf het grote wonder van Lourdes 
beleven: de bekering van het hart en de vernieuwing van het geloof en van het leven in geloof.

DICHT BIJ U THUIS
De missies Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zijn een gelegenheid en een manier om de 
genade te delen van een ontmoeting met Maria zoals Bernadette die beleefd heeft. Kom 
met alle gelovigen daar waar ze leven, welke ook hun parochie of bisdom is, en welke ook 
hun persoonlijke situatie is, doorheen deze ontmoeting de vrede en de vreugde van het hart 
ontdekken en zelf missionaire leerlingen worden.

MET DE CHAPELAINS VAN
Sinds juni 2021 zijn de priesters van het Heiligdom op weg gegaan om een antwoord te geven 
aan de uitnodigingen van verschillende gemeenschappen om de boodschap en het charisma 
van Lourdes ook buiten Lourdes uit te dragen. Net zoals Bernadette willen ze getuigen en 
verkondigen dat God ons nabij is en dat in Hem ieder menselijk bestaan zich kan openen voor 
het geluk van de andere wereld, nú al.

Ontvang “Lourdes” bij u

www.missionsndlourdes.com
Alle informatie op:

De Missies
Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes
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Video’s beschikbaar 
om promotie te 
maken voor de 
bedevaarten en 
hospitaliteiten.

www.lourdes-france.com

VIDEO-PLATFORM OP AANVRAAG



Op weg naar en van de 
wereldjOngerendagen 
in lissabOn

JULLIE GAAN NAAR LISSABON OF kEREN ERVAN TERUG?
Houd halt bij de Maagd van de Grot van Massabielle
om een bedevaart te beleven in het spoor van Maria.

2023

Inlichtingen en programma op
www.lourdes-france.com


