
Een bekering (maart 1864)
Een dronkaard bekeerde zich in maart 1864 na een stop van een  

missionaris van het Heilig Hart: ‘zijn hart, ooit ontoegankelijk voor  
gevoelens, was sinds de bekering zo gevoelig geworden dat hij het niet 

kon verdragen om over Gods liefde en de ondankbaarheid van de 
zondaars te horen zonder een overvloed aan tranen te vergieten.’

‘Conversion et sainte morte d’un intempérant’, Le Messager 
du Sacré Coeur de Jésus, 10 (1866), 259-263, 260. 

A conversion (March 1864)
After a visit from a missionary of the Sacred Heart in March 
1864, a drunkard converted: ‘His heart, once inaccessible 

to emotion, had since his conversion become so sensi-
tive that he could not stand to hear talk about God’s 

love and the ingratitude of sinners without shed-
ding an abundance of tears’. ‘Conversion et 

sainte morte d’un intempérant’,  
Le Messager du Sacré Coeur  

de Jésus, 10 (1866),  
259-263, 260. 

Een bekeerde pater familias 
(mei 1869) 

Een ‘vader van een familie’ weigerde te luisteren naar een reeks preken die in zijn  
parochie werden georganiseerd. Op de laatste dag kon zijn vrouw hem overtuigen toch 

eens naar het beeld van het Heilig Hart te gaan kijken aangezien het algemeen erg mooi 
werd bevonden. Hij vertrok alsof hij een galerij ging bezoeken. Toen hij voor het beeld 

stond ‘keek hij naar de wonde van het Hart en die lippen van liefde spraken tot zijn 
hart. Tranen stroomden langs zijn wangen, hij passeerde via het heilige  

tribunaal en verliet het gelouterd. De volgende dag sloeg het hart van Jezus 
in zijn borst. En dat ongevoelige hart van de zondaar was veranderd in 

het hart van een kind van God, het hart van een trouw toegewijde 
echtgenoot, en het hart van een stichtende en  

liefhebbende vader.’
Leuven, Kadoc, Archives of the Belgian South-

ern Province of the Jesuit Order, Apos-
tolat de la Prière, I.1: Reports of 

the monthly meetings of the 
central council, 26 May 

1869. 

A converted pater familias  
(May 1869)

A ‘father of the family’ (pater familias) refused to listen to a series of sermons organ-
ised in his parish. On the last day of the series, his wife was able to convince him to go 

and take a closer look at the statue of the Sacred Heart, as it was generally consid-
ered quite beautiful. He set off to look at it as if he were visiting a gallery. Standing 

in front of the image, ‘he looks at the wound of the Heart, and those lips of love 
speak to his heart. Tears run down his cheeks, he passes the divine tribu-

nal and leaves it purified. The next day, the Heart of Jesus beat in his 
chest, and that unfeeling heart of a sinner was changed into a 

heart of child of God, the heart of loyally devoted husband 
and the heart of an edifying and loving father’.

Leuven, Kadoc, Archives of the Belgian  
Southern Province of the Jesuit Order, 

Apostolat de la Prière, I.1: Reports 
of the monthly meetings of 

the central council,  
26 May 1869. 

Wijding (december 1868)
De wijding van België aan het Heilig Hart inspireerde heel wat vieringen op 

parochieniveau. Ook in Acren, waar een parochiane heel wat moeite had  
gestoken in het decoreren van een Heilig Hart beeld: ‘Onze pastoor was ook  
ontroerd toen hij de kerk binnenkwam voor de zegening; eerst wijdde hij de  
parochie aan het Heilig Hart; hij huilde en liet ook alle toehoorders huilen; 

in zijn preek, voor de wijding, vertelde de pastoor ons dat we het feit dat 
het geloof zo goed bewaard was in Acren, te danken hadden aan de 

devotie tot het Heilig Hart.’ 
Leuven, Kadoc, Archives of the Flemish Jesuits, Leagues of 

the Sacred Heart/‘Kerk en Wereld’, III.1: Apostleship 
of Prayer, Report book, December 1868.

Consecration (December 1868)
The consecration of Belgium to the Sacred Heart inspired many celebrations 

in the country’s parishes. For example, in Acren, a female parishioner invest-
ed considerable effort in the decoration of the Sacred Heart statue: ‘Our pas-
tor was also touched when he entered the church for the benediction. First, 
he consecrated the parish to the Sacred Heart. He cried, and he made the 

whole auditorium cry. In the sermon, before the act of consecration, 
our pastor told us that, if the faith was preserved so well in Acren, 

we owed this to the devotion of the Sacred Heart...’ Leuven, 
Kadoc, Archives of the Flemish Jesuits, Leagues of the 

Sacred Heart/‘Kerk en Wereld’, III.1: Apostleship 
of Prayer, Report book, December 1868.




