
« Maria, mir ruffen zu Dir ! » 
2020 – OKTAV an eiser Gemeng 
 

Léif Leit, 

 

Mat der Kraaft vun eisem Gebiet un den Herrgott um Kräiz an u seng gutt 

Mamm, eis léif Tréischterin am Leed, sollen all eis Geste vun haut, maar an 

iwwermaar Geste vu Léift bleiwen, verbonne mat engem déiwe Gedanken un 

déi Millioune Mënschen, fir déi et a Krisenzäiten keng Hëllefsstrukture gëtt, un 

deenen si sech kënnen upaken. 

 

Fir d’Ouschterzäit hate mir drop gehal, eis 4 Kierche schéin ze rëschten, iwwer 

Email de Kontakt mat eise Memberen ze halen an individuell Gespréicher 

iwwer Handy mat eisen  eeleren an isoléierte Matmënschen ze féieren. Si an 

och Dir all bleift  weiderhin ëmmer invitéiert, eleng oder zu zwee ee Moment 

am Kiercheraum ze knéien, fir hei Besënnung a Kraaft ze fannen. Eise grousse 

KAD-Merci geet viru allem un déi vill jonk Noperen a Frënn, an och un déi 

Groussbusser Scouten, déi sech bis elo bereet erkläert hunn, fir eisen eelere 

Matbierger dësen oder deen Akaf ze machen. Et geschéien iwwerraschend vill 

gutt Gesten. Et ass schéin, dëst esou onerwaart positiv däerfen ze erliewen. 

Den Ouschtergeste vun  eiser Gemeng, an Zesummenaarbecht mat der 

Maison de Relais, huet vill Häerzer erwiermt. Fir d’Dispositioun vun 5 Masken 

soe mir deene an all deenen, déi bei dëser eemoleger nationaler Verdeelungs-

Aktioun gehollef hunn, eisen éierleche Merci. 

 

An der Oktavzäit 2020 bereede mir als KAD, zesumme mat ärer Hëllef, 

eiser Tréischterin an eise 4 Kierchen eng besonnesch Veréierungplaz fir. 

 

Wou mir kënnen hikommen  an  eng Blumm matbréngen oder eng Käerz 

ufänken, (besonnesch och eis Kanner a Kommiounskanner, déi dëst Joer 

musse vill Gedold opbréngen), verbonne mat eisem Ruff un eis Gottesmamm, 

all deene bäizestoen, déi besonnesch betraff si vun Aarbecht, Angscht, Nout, 

Krankheet, Leed an Trauer. Eise Kommiounskanner vun dësem Joer ass quasi 

als Altorduch an der Useldenger Kierch eng speziell Plaz wärend der Oktavzäit 

reservéiert. Mir schléissen si all an eist Gebiet mat an. 
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Opruff zum gemeinsame Rousekranzgebiet ! 
 
Mir invitéieren heimat all eis Matbierger zu engem gemeinsame 

Rousekranzgebiet, wärend der Oktav 2020, zu den Zäite, wann an eisen 

Dierfer d’Owesklacke lauden. 

 

Mir bieden doheem, an der Stëllt, eleng, a Gedanke verbonne mat all eise 

Matmënschen : „Maria, mir ruffen zu Dir“ 

  

fir déi Krank an déi, déi hinnen hëllefen, 

fir déi, déi eleng oder traureg sinn 

fir déi, déi eist Land regéieren 

an déi, déi d’Lascht vu wirtschaftlecher Verantwortung droen, 

fir Glawensgemeinschaften, déi de Mënschen an Nout eng éierlech 

baarmhäerzeg Hand reechen 

fir Matmënschen, déi um Rand stinn an un hirem Liewenswëllen zweiwelen, 

fir äis selwer, ëm zivil a chrëschtlech Bereetschaft zu Zeeche vu Léift, 

Courage, Toleranz a Verzeien.  

 

An eise Kierche wäerten an nächster Zäit Flyeren ophänken fir de genauen 

Oktavprogramm,dee vum Bistum (cathol.lu), vun der Katechees (cate.lu) oder 

vun eiser Par (cathol.lu atertdall) unzekënnegen. 

 

Jidderengem vun Iech wënsche mir Zouversiicht an dem Herrgott säi Bäistand. 

Lou Anzia-Ney, Präsidentin an d’Membere vum Conseil d’Administration vun 

der asbl Kierch am Duerf-Gemeng Useldeng 

(Tel: 23 63 97 18 oder Email un ca@kad.lu) 

 

Bei perséinleche Froen oder Idien kënnt Dir ee vun eise Memberen heiheem, 

oder an der Par den Här Gérard KIEFFER (Tel: 46 20 23 33) oder d’Mme Joke 

de Kroon (Tel:691 497 273) uruffen. Och Geeschtlech stinn op RV. zur 

Verfügung.  

 

NOTRE-DAME Consolatrice des affligés 
NOTRE-DAME de Fatima 
NOTRE-DAME du Rosaire 

Au XXe siècle, lors de ses apparitions à FATIMA en 1917, la Vierge elle-même 

déclare à trois enfants : «  Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je suis venue pour 

exhorter les fidèles à réciter chaque jour le chapelet, à faire pénitence pour 

leurs péchés et à changer de vie,  pour obtenir la paix dans le monde et la fin 

de la guerre. 

Chers tous, en ces temps difficiles que nous vivons actuellement, pour chaque 

individu avec ses plaies, ses peurs et ses espoirs, traditionnellement, la prière 
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du rosaire peut rassembler toute la communauté. En regardant le Christ et sa 

Mère Marie, tout un chacun peut recevoir un nouveau regard sur lui-même et 

sur les autres, ce qui, dans les mois et années à venir, peut provoquer une 

véritable renaissance des relations intercommunautaires : la joie du partage et 

le partage des souffrances, la volonté de retrouver nos vrais trésors humains : 

la foi, l’espérance, le pardon, la confiance et la gratitude. 

Une très belle statue de la Sainte Vierge de Fatima a été accueillie en 

cadeau à l’église d’Useldange en 2017. 

Cette statue sera exposée solennellement sur l’autel de cette  église du 

jour de l’Ascension au jour de Pentecôte 2020. 

Les personnes qui voudraient venir se recueillir personnellement devant cette 

statue et déposer éventuellement des fleurs (plante ou bouquet), sinon allumer 

un cierge, accompagné d’une prière, d’un chant ou d’une intention personnelle, 

le feront dans les conditions sanitaires obligatoires en relation avec la 

pandémie COVID-19. (Notre équipe KAD pendra soin des vases, de l’eau 

fraîche et des déchets). L’église est ouverte de 10 heures à 18 heures. 

Respectez le lieu s.v.pl.) 

KANNER-KIERCH 

D’Geschicht vun der Oktav. 

 Viru méi wéi 350 Joer ass hei zu Lëtzebuerg d’Oktav entstane. 

Deemools, am Joer 1620, war Krich an eisem Land. D’Zaldote sinn duerch 

Dierfer an d’Stied gezunn an hu villes futti gemaach. 

Eng schlëmm ustiechend Krankheet ass ausgebrach : d’Pescht. 

Wann een an enger Famill krank ginn ass, huet e meeschtens all déi aner 

ugestach, an et huet keen sech méi virun Dier getraut. Di meescht Peschtkrank 

si gestuerwen, well keen Dokter hinne konnt hëllefen. 

D’Leit hunn Honger gelidden, well op de Felder näischt gewuess ass a well 

och d’Baueren hu missen als Zaldoten an de Krich zéien. A ville Famillje gouf 

et Misär a Nout.D’Leed vun de Leit war grouss. Kee konnt si tréischten. An 

den Häerzer an am Liewe vun de Mënsche war et däischter. 

Deemols hunn an der Stad Jesuitepatere gelieft. Si haten eng Schoul gegrënnt, 

an där Jonge studéiere konnten : de Kolléisch. D’Pateren hu mat de Schüler a 

mat de Leit de Rousekranz gebiet. 

D’Maria, d’Mamm vum Jesus, war fir d’Mënschen e Virbild. Och si hat an 

hirem Liewe vill Leed ze droen, mee si huet ëmmer op Gott vertraut. 

De Pater Jacques Brocquart huet mat de Schüler aus dem Kolléisch eng aus 

Holz geschnëtzte Statu vun der Maria mam Jesuskand virun d’Maueren vun 

der Stad opgestallt. Dat war op där Plaz, déi mir haut  „ de Glacis „ nennen. 
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Hien huet zu senge Schüler gesot : „ Kommt mir gi bei d’Maria a froe si, fir 

äis ze hëllefen an äis ze tréischten. „ 

Si hunn zur Muttergottes gebiet : „Biet fir äis beim Jesus, Hëllef äis an eiser 

Nout, Tréischt äis an eisem Leed.” 

No a no sinn och aner Leit virun d’Statu vun der Maria biede komm. 

Si hunn der Maria de Numm: „ Tréischterin am Leed „ ginn. 

Am Joer 1625 huet de Pater Brocquart ugefaang, eng Kapell ze bauen, fir déi 

schéin Muttergottesstatu dranzestellen. 

Ëmmer méi Leit si bei d’Bild vun der Maria biede komm. Vill koumen vu 

wäit hier, si sinn Deeg laang zu Fouss gaang. Si si bei d’Maria gepilgert. 

Eemol am Joer hunn d’Pateren d’Statu vun der Muttergottes an hir grouss 

Kierch, d’Kathedral gedroen.Hei ass d’Statu eng Woch laang bliwwen, an dës 

Woch gouf Oktav genannt. All Dag si feierlech Gottesdéngschter gehale ginn 

a vill Leit sinn dohinner komm fir ze bieden. Um Schluss vun der Woch gouf 

Tréischterin an enger feierlecher Prëssessioun zréck an hir Kapell um Glacis 

bruecht. 

Di fuerchtbar Zäite waren nach net eriwwer. Ëm d’Joer 1666 stoungen erëm 

eng Kéier Krich a Krankheet virun der Dier. Deemools hunn déi Männer, déi 

eppes an der Stad Lëtzebuerg ze soen haten, d’Maria als Schutzpatréinesch 

vun der Stad erwielt. Si hunn der Maria versprach, hir ëmmer ze vertrauen. 

Als Zeechen hu si hir d’Schlëssele vun de d’Stadpaarten geschenkt. 

Zwielef Joer méi spéit, 1678 , gouf d’Maria och zur Patréinesch vum Land 

gewielt. 

Zënter där Zäit gëtt et hei am Land d’Oktav. All Joer am Fréijoer ginn d’Leit 

aus deene verschiddenen Dierfer a Stied vu Lëtzebuerg an aus der 

Ëmgéigend an d’Stad an d’Kathedral, fir bei der Maria ze bieden. 

Wéi de Krich eriwwer war an d’Krankheet duerch Medikamenter geheelt 

konnt ginn, ass et de Leit am Land erëm besser gaangen. 

Well d’Leit esou frou ware mat hirer Tréischterin, hu si hir prachtvoll Kleeder 

an Häerzer aus Gold a Sëlwer aus Dankbarkeet geschenkt. 

D’Maria an d’Jesuskand kruten och eng wonnerbar Kroun opgesat.  

Domat wollten d’Leit soen, datt d’Maria fir si wéi eng Kinnigin ass. 

Et sinn och vill schéi Lidder geschriwwe ginn, déi nach all Joer an der 

Kathedral an am ganze Land gesonge ginn. 

 Quell :  Maria , Mass a Mäertchen / Editions Saint Paul / Erwuesse – Bildung 
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Léif Kanner 

Villäicht hutt dir beim Spadséieren och eemol Loscht un d’Maria ze denken. 

Wier et net eng Iddi ee klenge Bouquet mat puer Wiseblummen ze plécken, an 

déi an d’Kierch, d’Kapelle oder bei d’Grotte vun ären Duerf bei d’Mutter 

Gottes ze droen?  

Mir kinnten eng kleng Steng-Challenge maachen:  

 Du besuergs dir ee schéine glate Steen, et duerfen der och gär méi sinn. 

 Denk dir eppes aus: Wat bedeit d’Maria fir mech? Wat verbannen ech 

mat der Mutter Gottes? Wéi ee Wuert past gutt bei d’Himmelsmamm? 

 Dekoréier lo däi Steen mat denge Gedanken. Am beschten hëllst du 

Acrylfaarf, een Eddingstëft, oder du lackéiers de Steen zum Schluss, 

fir dass däi Steen och mam Reen nit futti geet.  

 Dro däi Steen an dengem Duerf an d’Kierch oder bei d’Grotte zu 

Rippweiler bei d’Maria.  

         

Wann dir wëllt kënnt dir eis och eng Foto vun Iech mailen bei dëser Aktioun , 

da setze mer déi op eisen Internet-Site www.kad.lu ; dir kënnt iech do och ee 

Bild vun der Tréischterin eroflueden fir faarweg ze molen.  

 

FLOTT INTERNET- SITEN  

kinderkirche.de 

kirche-mit-kindern.de 

kirche-entdecken.de : ass ee ganz interactive Site fir déi Kleng  

theobule.org : op franséisch 

cate.lu 

 

http://www.kad.lu/

