
We gaan opnieuw op bedevaart 
naar Lourdes! En ja, vertel het maar 
aan iedereen, spreek iedereen aan 
en maak de droom waar om met 
velen een week samen te leven, te 
bidden, te ontspannen, kortom ge-
meenschap te vormen. En daartoe is 
Maria het bindmiddel. Onze zorgen 
en lasten, onze vreugde en pijn: bij 
haar kunnen we met alles terecht.

| Samen 
op weg

‘Bedevaarten’ is samen op weg 
gaan, met velen de trein opstappen 
en het leven delen met elkaar. Zoals 
de paus ons daartoe uitnodigt, is 
dit een vorm van synodaal proces. 
‘Synode’ betekent ‘samen op weg 
gaan’ waarin we naar God en elkaar 
kunnen luisteren. Een unieke kans 
om met je hele parochiegemeen-
schap de verbondenheid te verste-
vigen. 

‘Ga zeggen …’: het is de zending 
die aan Bernadette toevertrouwd 
werd door Maria. Aan ons om dit 
verhaal van verbondenheid verder 
gestalte te geven en dit uit te dragen 
in onze parochies en gemeenschap-
pen. Te beginnen met onze pasto-

res, naar wie Bernadette voor het 
eerst werd gestuurd: ‘Ga zeggen 
aan de priesters’, vertelt Maria haar. 
Maar deze oproep betreft de hele 
Kerk, het hele volk van God, dat 
uitgenodigd wordt om in processie 
naar Lourdes te komen.

| Samen 
met Doornik

Om dit mooie avontuur te beleven, 
hebben we de handen in elkaar 
geslagen met de bedevaart van 
Doornik, met wie we ook de trein 
delen. We zullen naast het eigen 
programma van onze tweetalige 
bedevaart, ook enkele momenten 
samen beleven.
Het is voor ons een groot genoe-
gen dat dit jaar onze aartsbisschop, 
kardinaal Jozef De Kesel, ons zal 
vergezellen.   
De bedevaart staat open voor ieder-
een: kinderen, jongeren, volwasse-
nen, valide en mindervalide perso-
nen. Het hele team van ‘hospitaliers’ 
staat klaar om hen te begeleiden. We 
kunnen ook rekenen op de gidsen en 
scouts en op een groep jongeren in 
dienst van de hospitaliteit. 

We reizen met de TGV en in Lourdes 
verblijven we in verschillende hotels 

waaruit de bedevaarders vooraf hun 
keuze kunnen maken. Mindervalide 
personen en zieken logeren in het 
Accueil Notre-Dame, gelegen in het 
hart van het heiligdom. Daar zijn alle 
voorzieningen om hen een comfor-
tabel en aangenaam verblijf aan te 
bieden. 

| Samen met De 
hele werelD

In Lourdes nemen we deel aan de 
grote internationale bijeenkomsten 
met pelgrims van over de hele 
wereld: de internationale mis, de 
eucharistische processie, de mariale 
lichtprocessie, maar ook andere 
activiteiten onder elkaar of met de 
andere Belgische pelgrims zoals de 
mis aan de grot, het rozenkransge-
bed, de biecht en verzoening, de 
ziekenzalving, een bezoek aan het 
heiligdom en de stad of een excursie 
in de omgeving.

Aarzel dus niet om antwoord te 
geven aan Maria's uitnodiging om 
deze zomer op bedevaart naar 
Lourdes te gaan. De Heer wil jullie 
verwennen! 
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Praktisch
De bedevaart naar Lourdes van het aartsbisdom heeft plaats van donder-
dag 18 augustus tot en met woensdag 24 augustus 2022. Verdere info op 
www.lourdesmb.be, lourdesmb@diomb.be, 015 29 26 11 en 0476 85 19 97.

Na een onderbreking van twee jaar komen de 
voorbereidingen voor de diocesane bedevaart 
naar Lourdes op kruissnelheid.


