
Léif Mamm – Bleif bei eis ! 

SOS Détresse – Kierch am Duerf 

 

Léif Memberen,  

Mat engem éierleche Ruff un d’Mamm vum Jesus, eis veréiert Tréischterin am 
Leed, start d’Chrëschtegemeinschaft vun der Lëtzebuerger Kathoulescher 
Kierch an d’Oktavzäit 2019. “BLEIF BEI EIS“. Dëse Ruff huet fir vill vun äis eng 
ganz besonnesch perséinlech Bedeitung, eng déi dacks mat ganz vill Angscht, 
Verzweiwlung, Schmäerz a Verloscht ze dinn huet, awer och mat Dankbarkeet 
an Zouversiicht. 

D’Angscht virum „Verléieren“ oder och „verléieren“ ass a ville vun äis dran, an 
et ass grad dëse Begrëff, deen äis soll ze denke ginn. Wéi dacks am Liewe 
versprieche mir: „Ech bleiwe bei Dir – Ech si fir dech do – ech reechen Dir 
meng Hand – Ech gleewen – Ech widdersoen asw,“ a mir ermossen kaum déi 
mënschlech Tragwäit vun dësem Verspriechen, onbewosst oder bewosst – dat 
muss jiddereen mat sech selwer ausmaachen. Wéi dacks misste mir eigentlech 
a Léift een deem anere soen: „Verzei mir, wëll ech versot hunn“. 

D‘ Welt vun haut, an dat wat mir am Alldag esou nokucken, matmaachen oder 
iwwersinn, ass voll vum Ruff : 

Bleif bei mir ! 

Jonk Leit ruffen nom Schutz fir eise Planéit, deen amgang ass, am Dreck ze 
erstécken, jonk Leit a Stad a Land ruffen no bezuelbarem Liewensraum, jonk 
Leit ruffen no éierlecher Léift, Zäit a Komerodschaft vun Elteren, Partner, 
Bridder a Schwësteren, jonk Leit ruffen no Respekt vun hire Patron‘en, Erzéier 
a Matschüler, jonk Leit ruffen no Unerkennung a Bridderlechkeet am Chaos 
vun hire Gefiller op hirem Fluchtwee (am eegene Land oder an aner Länner), 
deen ze dacks am Suicide endegt: „BLEIF BEI MIR“. 

Hu mir als erwuesse Chrëschten eng Äntwert, ee besonneschen Asaz, oder 
iwwerloosse mir all dat der Zivilgesellschaft, nom Motto: d’Aen zou an duerch! 
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Eigentlech misste mir eist Dafverspriechen, wat mir an der Ouschternuecht, bei 
der Kommioun a bei der Firmung mat haarder Stëmm widderhuelen, ëmmer 
konsequent liewen, mam Asaz „Ech sinn do“. Et gëtt der, déi dat liewen, och 
mir kennen esou Leit, an si hunn eisen déiwe Respekt verdéngt.  

Äis si vu Gott mat grousser Léift 10 Geboter ginn, déi äis eng grouss Fräiheet 
schenken, géint de Stroum vu dem ze schwammen, wat äis op 
ierdeschem Buedem manipuléiere wëllt. Ëmmer méi, mat ëmmer méi perfekte 
Methoden, ewech vun deem, deen äis als gudden Hiert am Johannes-
evangelium virgestallt gëtt, an ewech vun deem, wat hien äis als Liewenswee 
virschléit. 

Ma bleift an eisen Dierfer nach eng Plaz reservéiert fir „dee gudden Hiert, säi 
Wuert a säin Trap Schof“. Hu mir nach Interesse un enger Ambassade vum 
Herrgott, engem Haus, wat fir hie bestëmmt ass? 

SOS Détresse – Kierch am Duerf ? 

Dëst Joer wäert sech an eisem Bistum an och hei an eiser Gemeng d’Fro 
weider akut stellen. Kenne mir eis 4 Kierchen nach halen an nach ënnerhalen. 
Brauche mer se nach, wëlle mer se nach. Iergendwann sollte mer eis all 
bekennen, d’Kierch, d’Gemeng an d‘Bierger. Wëlle mir weider eise 
Kiercheraum am Duerf oder ass et äis egal? 

Als „Kierch am Duerf - Gemeng Useldeng asbl“ triede mir dofir an, dass an 
all Duerf eng „oppe“ Kierch méiglech bleift, zu där jiddereen Zoutrëtt huet. Dat 
soll net automatesch heeschen, „Et muss alles beim Ale bleiwen“ ma et soll 
och net heeschen „Et huet jo dach kee Wäert“. 

Nei Generatioune brauche nei Impulser 

Eng rezent franséisch Psycho-Zäitschrëft „Connaissance de 
soi“ (Edit.ESI,Paris 2/2019) schreift an hirem Editorial : « La recherche du 
bonheur nous anime. Ainsi, adopter le calme intérieur aide à vivre pleinement 
sa vie. Il améliore notre santé, ainsi que notre vie en société, nos relations aux 
autres, en étant davantage disponible pour eux et en affinant notre qualité 
d’écoute. Il peut aussi contribuer à construire une société nouvelle ». 

Ee groussen Impuls, deen eise jonke Generatiounen an der Hektik vun der 
digitaler Doktrinn vun eiser aktueller FAKE NEWS-Societéit net méi bewosst 
ass, kënnt heeschen: mat Hëllef vu Gott a mat Hëllef vu gelieftem Glawen 
den  eegenen ënnerleche Fridde nei schafen, sech selwer an all déi aner 
wäertschätzen, nom Motto : „Ech sinn do – ech si fir dech do, mat Gottes Hëllef 
a mat menger ganzer Kraaft“. 

Ronderëm dëst „JO-WUERT“ kann sech eng nei Kierch opbauen, vläicht eng 
ganz bescheiden, awer eng frou, energieräich, fräi Kierch, déi Plaz bitt: „pour 
la recherche du bonheur, pour la recherche du calme intérieur“. Fills Du dech 
ugesprach, als Mënsch, als Famill, als Papp, als Mamm? 

Nei finanziell Méiglechkeeten kënnen nei Kräfte fräisetzen, fir ze hëllefen, de 
wäertvollste Patrimoine an all eisen Dierfer ze erhalen, als Zeechnëss vun 
enger couragéierter Vergaangenheet, an als ROAD-MAP fir eis Zukunft als 
Chrëschten. 
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Léif Memberen, doriwwer wëlle mir an de nächste Méint verdéift mat 

Iech an d’Gespréich kommen. Mir wieren am Virfeld frou wann dëst Gespréich 
och bei Iech doheem an der Famill géif gefouert ginn, kontrovers : Firwat oder 
firwat net wëlle mir, dass d’Kierch an eisem Duerf erhale bleift, a wat sinn eis 
Méiglechkeeten an d‘ Virschléi fir  d‘Uleies vun eiser asbl „Kierch am Duerf“ ze 
staipen. Mir brauchen eng éierlech Kierch, eng Kierch déi ausstraalt, wat Gott 
eis seet: „Ech bleiwe bei Iech, bis un d’Enn vun den Deeg“, oder mir brauche 
keng. 

Mir wëllen dës Kierch a mir sinn och bereet, eise finanzielle Beitrag fir 
d’Weiderbestoe vun eise véier Kierchen an der Gemeng ze leeschten. 

DIR OCH ? 

 

Är COTISATIOUN 2019 

Villmools Merci alle Memberen, déi op eiser Generalversammlung vum 26. 
Februar präsent waren. D’Cotisatioun fir 2019 gouf wéi d’läscht Joer op 10 € 
pro Persoun festgesat. All weideren DON ass selbstverständlech wëllkomm. 

Fir déi Memberen, déi nach net bezuelt hunn, hei eis Kontosnummer: 

Kierch am Duerf-Gemeng Useldeng asbl: 

CCRA: LU 14 0099 7800 0053  7126 

Memberen, déi d’Méiglechkeet net hunn, ze iwwerweisen, kennen hir 
Cotisatioun och perséinlech engem vun eise Comitésmemberen an enger 
Enveloppe (mat hirem Numm) ginn. 

Merci Iech all fir Är Ënnerstëtzung! 

 
Eis Aktivitéiten an de nächste Méint 

Leider ass et äis dëst Joer net méiglech, eegen Aktivitéiten heiheem ronderëm 
Fatima an Oktavzäit am Mee ze organiséieren. Eng zukünfteg besser 
Kommunikatioun mat eisem Parbüro léisst äis hoffen, d’nächst Joer eng 
Rei Impulser fir dës besonnesch Zäit ze bidden. Mir bleiwen awer immens 
dankbar, fir déi grouss Veréierung, déi der Fatima-Statu zu Useldeng an der 
Kierch vu Säite vun eiser portugisescher Gemeinschaft entgéintbruecht gëtt. 

 
250 Joer Iewerlenger Kierch 

Elo straalt se erëm a schéinstem Glanz a freet sech drop, äis ze begréissen. 

De Kiercherot, d’Chorale Ste Cécile, d’Kierch am Duerf asbl, an 
d’Kulturkommissioun aus der Useldenger Gemeng hunn d’Käpp zesumme 
gestreckt, fir ee besonnesche Programm zu Éiere vun der Iewerlenger Kierch 
an hirem neie Festkleed fir d’Jubiläumsjoer 2019 zesummenzestellen. 
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Hei de Programm: Notéiert Iech all Datum a deelt e mat un Är Famill,Frënn a 
Bekannten. Et wier schued, een ze verpassen. 

01.06.2019 um 18h30 Feierlech Kiermesmass gesongen vun der 
Chorale Caecilia Moutfort-Medingen 

02.06.2019 um 17h00 D‘Chorale aus der Gemeng Useldeng zesumme  
mat der asbl Kierch am Duerf Gemeng Useldeng an 
ënnert dem Patronage vun der Kultur-Kommissioun 
Gemeng Useldeng invitéieren ganz häerzlech op ee 
Concert mam Éisleker Gospelchouer zu Iewer-
leng an der Kierch op Kiermessonndeg, um Dag vun 
den Oppene Kierchen, den 2. Juni 2019 um 17.00 
Auer. Den Entrée ass fräi. 

22.09.2019 um 17h00 Uergel-Concert mat den Organisten 
Raphaël Wiltgen an Carlo Philippe 

02.11.2019 um 19h30 Night of the Saints mam Festriedner 
Alex Langini Conservateur diocésain 

01.12.2019 um 09h00 Radiosmass gesongen vun der 
Chorale Ste Cécile aus der Gemeng Useldeng 

  

Eng Zukunft fir eise Planéit ! 

„DEMAIN“ 

ee beandrockenden DOKUMENTAR-FILM, 

gëtt gewisen zu Useldeng, am Centre Manukultura 

Mëttwochs, den 22. Mee, um 19,30 Auer 

Et ass gutt, dëse Film kucken ze kommen. 

D’asbl „Kierch am Duerf“ vun der Gemeng Useldeng invitéiert Iech, den 
international gefeierte Film „Demain“ an d’ManuKultura kucken ze kommen. De 
Film „Demain“ zielt vun der Rees vum franséischen Auteur an Aktivist Cyril 
Dion, der franséischer Schauspillerin Mélanie Laurent an hierer Ekipp. Bei 
dëser Rees duerch 10 verschidde Länner sichen si Äntwerten a Léisungen op 
déi aktuell ekonomesch, sozial an ekologesch Krisen an eiser Welt. Ee Film, 
deen zum Nodenken ureegt an inspiréiert! Nom Film gitt Dir op ee Patt invitéiert 
an d’Caroline Schmit, d’Klimapakt-Beroderin vum Réidener Kanton, wäert fir 
eng interessant Diskussioun bei eis sinn. 

 
 

 

 


