Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
Dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand,
die tot U zijn toevlucht nam,
die om Uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot U
o Maagd der Maagden,
en sta hier voor U
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord
versmaad mijn woorden niet
maar in uw goedheid luister
en wil mij verhoren. Amen.
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Beste vrienden,
Jezus, omhoog geheven aan het kruis, sprak tot Zijn
moeder Maria en tot Johannes: ‘Zie daar uw zoon ... Zie
daar uw moeder'. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis’ (Joh. 19, 26-27).
De woorden van Jezus staan vóór alles aan de oorsprong van de moederlijke roeping van Maria ten opzichte van heel de mensheid. Zij zal in het bijzonder de
moeder zijn van de leerlingen van haar Zoon en zorgen
voor hen en hun weg. En wij weten dat de moederlijke
zorg voor een zoon of een dochter zowel de materiële
als de geestelijke aspecten van zijn of haar opvoeding
omvat.
Voor Maria begint als Moeder van de Heer een nieuwe
weg van geven. Op het kruis is Jezus bekommerd om
de Kerk en de gehele mensheid en wordt Maria geroepen deze zelfde bezorgdheid te delen. De Handelingen
van de Apostelen laten ons bij de beschrijving van de
grote uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren
zien dat Maria haar taak begint te vervullen in de eerste gemeenschap van de Kerk. Een taak die geen einde
heeft. De leerling Johannes, de beminde, verpersoonlijkt de Kerk, het messiaanse volk. Hij moet Maria

Maria,
Moeder van de Kerk,
bid voor ons.
als zijn eigen moeder erkennen. En in deze erkenning
wordt hij geroepen haar op te nemen, in haar het model van het leerling-zijn te zien, evenals de moederlijke
roeping die Jezus haar heeft toevertrouwd, inclusief de
zorgen en de plannen die dit met zich meebrengt: de
Moeder die liefheeft en kinderen voortbrengt, die in
staat zijn lief te hebben overeenkomstig het gebod van
Jezus. Daarom gaat de moederlijke roeping van Maria,
de roeping tot zorg voor haar kinderen over op Johannes en op heel de Kerk. Heel de gemeenschap van de
leerlingen is betrokken bij de moederlijke roeping van
Maria.
Uit een toespraak van Paus Franciscus op 26 november 2017

Beste Vrienden
In ons noveengebed rond de komende Mariafeesten,
15 augustus: Maria Tenhemelopneming,
22 augustus: Maria Koningin,
8 september: Maria Geboorte,
15 september: Maria van smarten,
de rozenkransmaand oktober,
bidden wij ook voor u en al uw intenties. U mag ze ons
ook gerust laten weten.
Van harte wensen wij u een goede en gezegende vakantietijd. Wij wensen en bidden u vooral gezondheid
toe. Met hartelijke groet,
de zusters van het Cenakel in Utrecht

