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20° ZONDAG NA PINKSTEREN, 1°kl, W.
Feest van de H.Rozenkrans
10:00 Hoogmis
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21° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 Hoogmis
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22° ZONDAG NA PINKSTEREN, 2°kl, G.
10:00 Hoogmis met kort lof
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28 FEEST van CHRISTUS KONING, 1°kl, W.
10:00 Hoogmis met kort lof

Verenigd door de Rozenkrans (Rozenkrans aan de grenzen)
15:00 uur Rozenkrans bidden voor België en de wereld.

7 oktober; O.L.V. van de Rozenkrans

Gebed en leer

De goed gebeden Rozenkrans is tegelijkertijd gebed en leer; zijn mysteriën tonen ons aan dat in het leven van de Moeder Gods
alles beschouwd wordt in verband met God: haar vreugden en voldoeningen zijn God aangenaam en haar smarten stemmen, bij
wijze van spreken, met de smarten overeen van Gods Zoon zelf die, mens geworden, voor de zonden van de mensheid heeft
willen lijden. Jezus is Maria's enige vreugde: zij is zijn Moeder, zij sluit Hem in haar armen; zij stelt hem de wereld ter
aanbidding voor; zij aanschouwt hem in de glorie van de verrijzenis; zij is met Hem in de hemel verenigd. Jezus' Passie is
Maria's enige smart: zij ziet Hem verraden, gegeseld, met doornen gekroond en voor onze zonden gekruisigd. En dit is de
eerste vrucht die wij uit het bidden van de rozenkrans moeten plukken: de gebeurtenissen in ons leven in verband met God
beoordelen, ons verheugen in wat Hem behaagt en ons met Hem verenigen, lijden om de zonde die ons van Hem verwijdert en
oorzaak is van Jezus' lijdensweg en dood.
De tweede vrucht die het dagelijks bidden van de rozenkrans ons schenkt is het doordringen van Christus' mysteriën; door
Maria's bemiddeling en met Maria, die ons de deur ertoe opent, helpt de Rozenkrans ons in de onuitspreekbare grootheid van
Jezus' menswording, lijden en glorie dieper in te gaan. Wie, beter dan Onze-Lieve-Vrouw, heeft deze mysteriën begrepen en
beleefd? Wie beter dan Onze-Lieve-Vrouw, kan er ons inzicht in verschaffen? Indien wij ons onder het bidden van de
rozenkrans werkelijk in geestelijke voeling met Maria kunnen brengen om haar door de verschillende gebeurtenissen van haar
leven te vergezellen, dan zullen wij iets kunnen meevoelen van hetgeen zij in haar hart voelde tegenover de grote mysteriën
waarvan zij getuige was, of waaraan zij zelf deelnam. En dit zal onze eigen geest wonderbaar voeden. Op die manier wordt
onze rozenkrans een kwartier meditatie, ik zou wel zeggen contemplatie, onder Maria's leiding. Dit is precies hetgeen Maria
wil: geen rozenkransen die men slechts met de lippen prevelt terwijl de gedachten in duizend richtingen uiteenlopen! De steeds
herhaalde ave's moeten het streven uitdrukken van de ziel, die zich tot de Maagd wil verheffen, die haar tegemoet wil rennen
om door haar opgenomen en in het begrip van de goddelijke mysteriën ingevoerd te worden. 'Wees gegroet, Maria!' zeggen de
lippen, en het hart prevelt: leer mij, Maria, Jezus kennen en beminnen, zoals gij Hem gekend en bemind hebt.
Om de rozenkrans zo te bidden is ingetogenheid vereist en moet, zoals de heilige Teresia van Jezus zegt; 'alvorens te beginnen,
men zichzelf afvragen met wie men gaat spreken en wie Hij is, met wie men spreekt, om beter te weten hoe men zich moet
gedragen.'
De scherpzinnige heilige drijft de spot met die personen ,die zo graag bidden en haastig zoveel mondgebeden zeggen dat zij
wel doen geloven dat zij verplicht zijn, er elke dag een bepaald aantal te zeggen en zich inspannen om hun taak vlug af te
hebben' . De op die wijze afgedreunde rozenkransen kunnen heus niet het geestelijk leven voeden. Zij strekken de ziel tot
weinig nut en de Maagd tot weinig glorie. Daarentegen is de godvruchtig gebeden rozenkrans een uitstekend middel om de
Mariaverering te beoefenen en tot groter intimiteit met de Allerheiligste Moeder en haar goddelijke Zoon te komen.
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