
Przesłanie Maryi…  
♥ „Nawrócę grzeszników” 
♥ „Ja jestem Niepokalaną Panną” 
♥ „Chcę, aby został tutaj wybudowany kościół, aby ludzie mogli tutaj pielgrzymować.” 
♥ „Módl się, módl się dużo!” 
♥ „Ja jestem Królową nieba i Matką Boga; módl się zawsze.” 
♥ „Czy kochasz Mojego Syna? Czy kochasz mnie? Poświęć się dla mnie!.” 

Ciekawostki… 
► Podczas objawień, które wydarzyły się po 29 
grudnia, dzieci cały czas widziały "Serce 
otoczone przez promienie światła". Dlatego ludzie 
nazywają Maryję "Matką ze Złotym Sercem". 
► Wkrótce po objawieniach rozpoczęły się piel-
grzymki do tego miejsca, a wraz z nimi cudowne 
uzdrowienia i nawrócenia. Dwanaście dni po 
ostatnim objawieniu w Beauraing, Matka Boża 
zaczęła się pojawiać w położonym 90 km dalej 
Banneux (również w Belgii). 
► W 1935 roku powołano specjalną komisję do 
zbadania objawień. 2 lutego 1943 roku biskup 
André Marie Charue poparł kult Matki Bożej z Be-
auraing. 22 sierpnia 1946 r. uroczyście poświęco-
no statuę Matki Bożej. W 1949 roku biskup wydał 
ostateczne oficjalnie oświadczenie, uznające ob-
jawienia w Beauraing i Banneux. Od tego czasu 
do Beauraing przybywa 200 tysięcy pielgrzymów 
rocznie. 18 maja 1985 roku, w dniu swoich 65 
urodzin, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Beau-
raing. 
► Beauraing znajduje sie w prowincji Namur, tuż 
przy granicy z Francją. Główne zgromadzenia 

pielgrzymów odbywają się 15 oraz 21-22 sierpnia. Do sanktuarium prowadzi 19 dróg 
pątniczych. Do 2007 r. do sanktuarium przybywają grupy Odnowy w Duchu Świętym, 
organizowane są tu tridua modlitewne i rekolekcje. Gromadzą się tam m.in. grupy chorych  
i rodziny ze wspólnoty Emmanuel. Zdarzają się również cudowne uzdrowienia za przyczyną 
Matki Bożej. 
► W życiu dorosłym wszystkie dzieci wstąpiły w związki małżeńskie i wiodły spokojne, 
normalne życie. 
Modlitwa… 
Serce Maryi, najgodniejszy przedmiocie łask uwielbionej Trójcy i czci Aniołów i ludzi! Serce 
tak bardzo podobne do Serca Jezusa, którego jesteś najdoskonalszym obrazem. Serce pełne 
dobroci i współczucia dla wielkiej nędzy naszej, rozbudź najszlachetniejsze uczucia  
w sercach naszych i skieruj je ku Zbawicielowi naszemu. Czuwaj nad świętym Kościołem, 
wspieraj go i bądź dla niego tarczą ochronną. Ukaż nam drogę wiodącą do Boga, ratuj nas  
w doświadczeniach, pocieszaj nas w smutkach, wspieraj w pokusach. Nie odstępuj nas 
nigdy, a szczególnie w chwili śmierci, gdy będą się ważyć losy naszego zbawienia. Daj nam 
wtedy odczuć całą potęgę Twej władzy nad Boskim Sercem Jezusa, osłaniając nas Jego 
miłosierdziem. Niech zawsze i wszędzie Boskie Serce Jezusa i Serce Maryi będą znane, 
chwalone, kochane i uwielbione. Amen. 
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Beauraing 
Historia… 
Koniec 1932 roku w ogóle nie był dla 
Europy optymistyczny. Kontynent od 
trzech lat był pogrążony w głębokim 
kryzysie ekonomicznym. We Wło-
szech rządzili już faszyści, w ZSRR 
Stalin zaostrzał represje. W innych 
krajach demokracja była coraz słab-
sza, malała też religijność. Górę brały 
antydemokratyczne i antyreligijne 
partie komunistyczne i faszystowskie.  
W najbliższych latach miało być coraz 
gorzej, mimo że kryzys ekonomiczny 
został przezwyciężony. W tym kon-
tekście można rozumieć objawienia  
w Belgii jako swoistą kontynuację Fa-
timy. Piętnaście lat po objawieniach  
w Fatimie Matka Boża ukazała się 33 
razy pięciorgu dzieciom w Beauraing, 
małej wiosce w Belgii, 120 km od 
Brukseli, blisko granicy francuskiej. 
29 listopada 1932 roku Fernanda, Gil-
Gilberta y Alberto Voisin (w wieku – 
odpowiednio – 15, 13 i 11 lat) oraz 
Andrea y Gilberta Degeimbre (14 i 9 
lat) wychodząc ze szkoły zobaczyli  
w szkolnym ogrodzie piękną kobietę 
w wieku ok. 18-20 lat, ubraną w białą, 
długą, promieniejącą światłem suk-
nię. Poruszała się nad ziemią, oczy 
miała skierowane ku niebu, a w zło-
żonych dłoniach trzymała różaniec. 
Tego dnia nie podeszła do dzieci. Następnego dnia pojawiła się gdy odmawiały różaniec. Od 
tego czasu objawiała się codziennie aż do 3 stycznia 1933 roku. Wówczas rozłożyła ręce  
i dzieci zobaczyły promieniejące światłem złote serce. Matka Boża kilka razy rozmawiała z 
dziećmi. Prosiła je, by były posłuszne i modliły się. 21 grudnia przedstawiła się dzieciom jako 
Dziewica Niepokalanie Poczęta. 23 grudnia powiedziała, że chciałaby by w to miejsce przy-
bywali w przyszłości pielgrzymi i by zbudowano kaplicę. 2 stycznia zapowiedziała dzieciom, 
że powie każdemu coś na osobności. Niektóre z tych sekretów nie zostały nigdy wyjawione.  

 


