
Retraite Banneux 2019 

Dag Lieve mensen en deelnemers aan de retraite
 
We mogen tot op dit moment 70 deelnemers begroeten: 41 mensen uit België,
24 uit Nederland, 4 uit Duitsland en 1 Fransman. Bij de deelnemers zijn 5
priesters, 2 broeders en 2 zusters.
 
Voor diegene die zich nog niet heeft ingeschreven: U kunt zich nog inschrijven
tot en met woensdag 20-11-2019
 
 
Er zijn een aantal kleine dingen waar we aan moeten denken:
 
*Om zeker mee te nemen: bijbel, medicijnen, tandenborstel
*Woensdag is vastendag
*Voor de deelnemende priesters: Denkt u eraan om uw Albe mee te nemen
 
U ontvangt bij aankomst een map met:
Schrijfblok, pen, biechtfolder, gebeden in Nederlands en Duits, Bidadvies van
Priester Huber
 
Op maandag 25-11-19 kunt u al vanaf 13.00 uur terecht in Banneux.
16.30 uur: aanvang retraite
18.00 uur: maaltijd
Voor de rest van het programma die week kunt u op de site kijken of op
onderstaande link klikken.
https://retraitezustermargaritha.org/programma-banneux/
 
Tijdens de retraite wordt u begeleid door:

https://retraitezustermargaritha.org/programma-banneux/?pk_campaign=banneux2019-informatie&pk_source=mail


Ine Stassen (vertaling: Duits-Nederlands)
Mia Stassen
Joep Habets
 
Team Haus Raphael:
Zuster Margaritha Valappila
Priester Manfred H. Huber
Alma (begeleiding muziek)
 
Weet ook dat het een stilte retraite is. Dit is zeer belangrijk voor één ieder van
ons.
U komt nu geheel voor u zelf, om uw eigen verbinding te maken met onze lieve
Jezus en Maria. Misschien hoopt u ook op genezing of een andere genade. We
weten nu uit ervaring dat de zuster zegt: “het is niet stil genoeg, waarom is het
niet stil?  Jezus kan zo niet bij je doen wat Hij wil!”  Waarom? Omdat we te veel
afgeleid zijn en niet ons hart volledig kunnen openzetten om Jezus zijn werk te
laten doen. Het gaat erom dat u genade ontvangt, u alleen. En gun uw
buurvrouw of buurman deze genade en hoop op genezing, u hoeft maar 4
daagjes volledig te zwijgen
In de lezingen van de zuster en preken van Priester Huber zitten een opbouw
en uitleg waarom we als mens soms beschadigd zijn in het verleden door
ouders of omgeving of omstandigheden en hoe we door middel van vergeving
geven en vragen weer genezen kunnen worden van onze kwetsuren.
Daarbij is een goede biecht onontbeerlijk.
En wellicht krijgen we een beter inzicht in onze zonden en leefgewoontes. En
worden we ons bewuster ervan hoe Jezus ons eigenlijk bedoeld heeft als
mens.
 
Pas als u zelf anderen kunt vergeven kan Jezus u ook vergeven.We zeggen
het dagelijks in het onze vader: vergeef ons onze schulden zoals ook wij
anderen hun schulden vergeven. Dit kan echt zeer moeilijk zijn voor velen.
Maar denk er vast eens over ter voorbereiding op de retraite.
 
Onderstaand gebed hebben we van Patty de Vos ontvangen eerder dit jaar
voor de retraite in Medjugorje. Zo mooi dat we het nu weer plaatsen, zeer aan
te bevelen ter voorbereiding.



Noveen tot Onze Lieve Vrouw, ter voorbereiding van
de retraite
 
Heilige Maagd Maria, U hebt in mij het verlangen gelegd om naar Banneux te
gaan. Ik wil uw oproep beantwoorden, en ik vraag U mijn hart voor te bereiden,
om alle genaden te ontvangen, die U mij op deze gezegende plaats wil
schenken.
Het spijt mij dat ik zo zwak ben en steeds weer zondig, ook dat ik niet liefheb
zoals ook Jezus het steeds vraagt.
Verander mijn hart, Heilige Maagd, opdat ik op zoek ga naar de echte waarden
in mijn leven.
Verwijder uit mijn hart al wat niet van uw zoon komt. Ik betreur elke bewuste
samenwerking met het kwaad.
Geef mij alles wat mij dichter bij God en bij zijn Liefdesplan voor mij brengt.
Verlos mij van alle hindernissen, opdat ik een volledig jawoord kan geven aan
wat U van mij verlangd
Dank U Maria. Amen
1 onze Vader – 3 Weesgegroeten
 
 
Toewijdingsgebed aan Onze Lieve Vrouw
 

O Maria, In aanwezigheid van geheel het hemelse hof,
kies ik U vandaag tot  Moeder en Koningin
In volledige overgave, geef ik U en wijd ik U toe,
mijn lichaam en mijn ziel,
Mijn innerlijke en uiterlijke goederen
En de waarde zelf van mijn goede daden:
verleden, tegenwoordige en toekomstige
Ik geef U zonder voorbehoud, het volledige
beschikkingsrecht over mij en over alles wat mij



toebehoort, naar uw welbehagen  en tot de
grootste glorie van God In tijd en eeuwigheid.
Amen
 
 
 
U kunt zich nog inschrijven tot en met woensdag 20-11-2019
 
 
Een lieve groet aan u allen
Mia, Ine, Joep

 

inschrijformulier

https://retraitezustermargaritha.org/inschrijven/?pk_campaign=banneux2019-informatie&pk_source=mail



