
O Maria,  

Moeder van barmhartigheid,  

waak over allen, opdat het kruis van Christus  

niet zijn kracht wordt afgenomen,  

opdat de mens  

niet van de weg van het goede afkomt,  

niet het besef van de zonde verliest,  

opdat hij groeit in de hoop op God,  

"die vol barmhartigheid is",  

opdat hij uit vrije wil  

de goede werken doet,  

die door Hem van te voren bereid werden  

en opdat hij zo met zijn hele leven  

"tot lof van zijn heerlijkheid bestemd"(Ef.1,12) is. 
(Johannes Paulus PP II) 
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 DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST 

 VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 

Augustus 2016 
Beste vrienden, 

Laten wij ook nu, voor de Mariafeesten,  in de leer gaan 
bij onze Paus Franciscus. Hij schrijft: 
'Mijn gedachten gaan nu naar de Moeder van Barmhar-
tigheid. Moge de lieflijkheid van haar gelaat ons gelei-
den in dit Heilig Jaar, opdat wij allen de vreugde van de 
tederheid van God opnieuw kunnen ontdekken. 
Niemand heeft zoals Maria de diepte van het mysterie 
van God, die mens is geworden, gekend. Alles in haar 
leven krijgt vorm door de aanwezigheid van de barmhar-
tigheid die vlees is geworden. De Moeder van de gekrui-
sigde Verrezene is binnengegaan in het heiligdom van de 
goddelijke barmhartigheid, omdat zij ten diepste heeft 
deelgehad aan het mysterie van zijn liefde. 
Uitgekozen om de Moeder van de Zoon van God te zijn, 
is Maria van oudsher voorbereid door de liefde van de 
Vader om Ark van het Verbond te zijn tussen God en de 
mensen. Zij heeft in haar hart de goddelijke barmhartig-
heid bewaard in volmaakte harmonie met haar Zoon 
Jezus. Haar lofzang op de drempel van het huis van Eli-
sabeth was gewijd aan de barmhartigheid die zich uit-
strekt “van geslacht tot geslacht” (Lc. 1, 50). Ook wij 
waren aanwezig in die profetische woorden van de 
Maagd Maria. Dat zal ons tot troost en steun zijn, terwijl  
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wij door de Heilige Deur zullen gaan om de vruchten van 
de goddelijke barmhartigheid te ervaren. Bij het kruis is 
Maria samen met Johannes, de leerling van de liefde, 
getuige van de woorden van vergeving die komen van 
de lippen van Jezus. De hoogste vorm van vergeving die 
aan hen die Hem hebben gekruisigd, wordt geschonken, 
laat ons zien hoever de barmhartigheid van God kan 
gaan. Maria getuigt ervan dat de barmhartigheid van de 
Zoon van God geen grenzen kent en allen bereikt zonder 
iemand uit te sluiten. Laten wij tot haar het oude en 
steeds nieuwe gebed van het Salve Regina richten, dat 
zij nooit moe wordt haar barmhartige ogen op ons te 
richten en ons waardig maakt het gelaat van de barm-
hartigheid, haar Zoon Jezus, te aanschouwen. '(Paus 
Franciscus in het heilig jaar van de Barmhartigheid) 

Laten wij dus samen  in noveengebed naar Maria gaan, 
vooral nu wij weer haar feesten gaan vieren: 
15 augustus hoogfeest van Maria Tenhemelopneming; 
8 september Maria Geboorte; 15 september Maria, 
Moeder van Smarten. 
In oktober, de rozenkransmaand, gaan we daarmee ver-
der. Sluit u gerust al uw zorgen en intenties daarbij in.  
In vertrouwen op Maria's voorspraak wensen en bidden 
wij u haar zegen toe. 

Met hartelijke groet, 

De zusters van het Cenakel, Utrecht/ Uden 
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