
Sint-Katelijnekerk 

 

Noveen tot het Onbevlekt hart van Maria 
Voor het bisdom Mechelen-Brussel, haar bisschoppen, priesters en seminaristen 

en in het bijzonder die van de Broederschap van de Heilige Apostelen. 

(Initiatief van de parochianen van Sint-Katelijne) 

Van dinsdag 21 tot woensdag 29 juni 2016 

 
Gebeden om elke dag te bidden: 

Ik geloof in God … 

Gebed tot de Heilige Geest.  
Kom Heilige Geest en zend vanuit de hemel een straal van uw licht. 
Kom Vader van de armen, kom gever van gaven, kom licht voor de 
harten. 
Beste Trooster, heerlijke Gast van de ziel, heerlijke verfrissing. 
In moeite rust, in stormen stilte, in tranen troost. 
O allermooist licht, vervul het binnenste van het hart van uw 
gelovigen. 
Zonder Uw kracht is er niets in de mens, is er geen onschuld. 
Was wat vuil is, besproei wat verdord is, genees wat gewond is. 
Maak soepel wat verstard is, verwarm wat verkild is, richt wat 
verdwaald is. 
Geef aan Uw gelovigen, aan hen die op U vertrouwen, de zeven 
heilige gaven. 
Geef de verdienste van deugd, geef een heilvol einde, geef eeuwige 
vreugde. Amen. 

O Heilige Geest, ziel van mijn ziel (aanpassing van het gebed 
van Kardinaal Mercier) 
O Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, ik aanbid U. Verlicht de herders 
van de Kerk in België, leid hen, versterk hen, troost hen. Zeg hen 
wat ze moeten doen; geef hen Uw bevelen. Maak hen volgzaam en 
onderworpen aan al wat U van hen wenst en bereid alles te 
accepteren wat u toelaat met hen te gebeuren. Maak hen Uw Wil 
bekend. 

Laat ons bidden. 
Maagd Maria, op het moment waarop de mensen hun ogen 
oprichtten naar uw doorboorde Zoon, werd u gekwetst door een 
zwaard van verdriet. Onbevlekt Hart van Maria, wees de toevlucht 
van al diegenen die wij u vandaag aanbevelen. 
De Bischoppen van Brussel, de Priesters en seminaristen van 

de Broederschap van de Heilige Apostelen. 
Opdat het Koninkrijk van Barmhartigheid van uw Zoon Jezus 
Christus zich uitstrekt over hen en over hen die ver afdwalen van 
de Heer, zoals ook over ons, armen en zondaars: wij wijden ons toe 
aan uw Hart : Met u, Maria, willen wij ons aanbieden aan Jezus 
opdat wij voortaan niets anders doen dan Zijn zeer heilige Wil. 
 

Een tientje van de rozenkrans (na de meditatie van de dag) : 

Dinsdag 21 juni 

Maria, Troosteres van de bedroefden 

Net zoals Christus als embryo volledig afhankelijk wilde zijn van de 
Allerheiligste Maagd Maria, zoals Hij ervoor koos om dertig jaar lang bij haar 
in Nazareth te leven, zoals Hij haar medewerking verlangde bij het eerste teken 
dat Zijn heerlijkheid openbaarde, zoals zij op een contemplatieve wijze 
aanwezig was gedurende Zijn hele openbare leven, Hem nooit verliet maar Hem 
overal volgde van de Kribbe tot het Kruis, zo ook hebben de priesters van de 
Broederschap van de Heilige Apostelen maar één verlangen: met haar, in haar 
en voor haar te leven. 
Moeder van Liefde, van pijn en van barmhartigheid, troost en 
toevlucht van al onze hoop; hoewel wij een gebroken hart hebben 
door de onverschilligheid en de beledigingen, bent u ons nog steeds 
gunstig.  Verkrijg voor ons, wij smeken het u met een groot geloof 
en een kinderlijk vertrouwen, de genade bevrijd te zijn van de zonde 
die zielen dood en de wereld leidt naar de ondergang. 

Woensdag 22 juni 

Maria, Koningin van de geestelijkheid 
De Allerheiligste Maagd Maria wordt in de Broederschap van de Heilige 
Apostelen aanroepen en vereerd als “Meesterwerk van de Schepping”, “Moeder 
van het menselijk geslacht”, “Middelares van alle genaden”. Veeleer dan de 
patrones of de bewaarster van de Broederschap willen wij dat Maria, en alleen 
Maria, er de ziel van is. 
O Maria, Koningin van hemel en aarde, Moeder van God, onze 
Moeder en Voorspreekster, u die almachtig bent bij God, wij 
smeken u in deze droevige en zware uren, het licht van uw 
moederlijke liefde te laten neerdalen over alle bisschoppen en 
priesters van ons bisdom, en in het bijzonder, in de ongelovige en 
door de zonde geharde harten, zodat wij, allen verenigd in de liefde 
van uw Onbevlekt Hart, de triomf van uw moederlijke 
barmhartigheid kunnen bezingen. 
Wij vertrouwen de parochianen van de Sint-Katelijnekerk te Brussel en de Sint-
Jozefkerk te Ukkel aan de Maagd Maria toe, opdat ze zich laten vormen, 
beminnen en troosten door haar. 

Donderdag 23 juni 

Maria, ciborie van de Eucharistie 
In haar Onbevlekt Hart en in haar maagdelijke handen hebben ze alles 
neergelegd als haar eigendom: lichaam, ziel, heiliging, ambt, handelingen, 
gedachten, leven en dood. 
Als de Eucharistie het hart is van God, dan is Maria de ciborie van 
dit hart. De geesten van Jezus en Maria waren altijd verenigd door 
de liefde. Eenheid van zeer intense liefde en eenheid van immens 
lijden bij het martelaarschap van Christus en de dagen van Zijn 
begrafenis. Vervolgens komt de Eucharistische Communie na de 
glorierijke Verrijzenis en de Hemelvaart, tot aan de 
Tenhemelopneming die de eeuwige Vereniging was van de Moeder 
en de Goddelijke Zoon. Maria was de perfecte Eucharistische Ziel. 
Op uw voorspraak Maagd Maria, open onze ogen voor de macht van dit 
mysterie van liefde, aangeboden om ons te redden en ons te verenigen in God. 

Vrijdag 24 juni 

Hoogfeest van de Geboorte van de Heilige Johannes de Doper  
Maria, Koningin van de profeten 

Door voortdurend te willen leven in een grote vriendschap met de Verlosser, door 
een oprecht innerlijk leven waarin de Goddelijke Personen, de Heilige Maagd, 
de engelen en de heiligen worden gecontempleerd en hun verlangens kunnen 
meedelen … 

Allerheiligste Maagd Maria, bemoedig uw kinderen trouw te zijn aan 
het geloof in Jezus Christus. Bemoedig ons om eerder te lijden, dan 
Hem te verlaten. Leer ons een gelijkaardig geloof aan het uwe; 
verlicht de blinden die eraan vasthouden uw Zoon links te laten 
liggen.  



Bewaar ons voor de lauwheid, behoed ons voor de zonde, wees 
onze toevlucht in de beproevingen, onze fakkel in de duisternis. 
Maagd Maria, wees ons voorbeeld om altijd meer te beminnen, begeesterd door 
een grote apostolische ziel en een onverzettelijk vertrouwen in de Goddelijke 
voorzienigheid behoudend. 

Zaterdag 25 juni 

Maria, deur van de Hemel 

Met pater Maximiliaan-Maria Kolbe in gedachten, en zijn ontembare wil om 
kost wat kost alle zielen naar Christus te brengen door Maria … 

Het oog van de ziel kan niet fixeren op de perfectie van God zoals 
die is. Maar het kan kijken naar de perfectie van Maria. Zij is zoals 
de maan ten opzichte van de zon. Zij is ervan verlicht en ze 
weerkaatst, verzachtend, op ons het licht dat haar verlichtte. Omdat 
Maria volmaakt is binnengekomen in het gezicht van God, heeft ze 
zich heel diep nederig gemaakt; ook heeft Hij de eenvoudigheid van 
Zijn dienares verheven (Lc 1: 48), door een uniek en meest 
glorievol voorrecht ooit, haar aanstellend tot de Moeder van de 
Redder. 
Vragen wij aan onze Moeder een bijzondere bescherming voor alle priesters en 
seminaristen van de Broederschap van de Heilige Apostelen, opdat ze hun 
apostolaten voortzetten. Leid hen op de weg van de heiligheid zoals het God 
behaagt voor de Redding van alle zielen. 

Zondag 26 juni 

Maria, Moeder van Barmhartigheid 

Zoals de apostel Johannes haar op uitdrukkelijke vraag van Christus « in 
sua » heeft opgenomen waardoor het mysterie van haar universeel moederschap 
aan de wereld werd geopenbaard, zoals de apostelen met haar in gebed 
volhardden en wachtten op de uitstorting van de Heilige Geest, zoals de Heilige 
Kerk haar bij monde van het leergezag heeft uitgeroepen tot Moeder en Koningin 
van de zichtbare en de onzichtbare wereld, zoals de heiligen haar tot op vandaag 
zonder ophouden hebben willen navolgen en zich door haar hebben willen laten 
vormen, zo zijn de Priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen 
vastbesloten zich te laten leiden, te laten inspireren, te laten verbeteren en 
boetseren door haar sterke en veeleisende liefde, tot zij volledig gelijkvormig zijn 
met haar goddelijke Zoon. 

Het hart is de zetel van de liefde en van de liefdadigheid. Het hart 
van de door de Hemelse Vader zeer geliefde Moeder van de 
Redder, van de Bruid van de Heilige Geest, is een brandend hart, 
brandend van liefdadigheid voor ons, haar kinderen. […] Hij is 
geheel liefde, want de Gezegende Maagd heeft altijd van God 
gehouden met geheel haar hart, met geheel haar ziel en met al haar 
krachten. (Mc 12, 30) (H. Johannes Eudes) 
Maagd Maria, wij vertrouwen Paus Franciscus en de gehele universele Kerk toe, 
opdat tijdens dit jaar van de Barmhartigheid, alle gewijden ernaar streven een 
hart te hebben, gelijkend op het uwe, Moeder van de Barmhartigheid. 

Maandag 27 juni 

Maria, Moeder van alle genade 
Er is geen enkele gebeurtenis meer bepalend geweest voor de geschiedenis van de 
mensheid dan de Menswording van het Woord in de maagdelijke schoot van 
Maria. Velen zijn in vervoering over de beschikbaarheid van onze Moeder die 
met haar vrijgevig “ja” de poort heeft geopend voor de Verlossing van de wereld. 
Weinigen echter voelen er zich door aangetrokken om zich te laten meevoeren, 
ver van hun persoonlijke smaak, hun voorliefdes en verlangens, hun plannen en 
prioriteiten. De Allerheiligste Drie-eenheid zoekt in elke tijd onvermoeibaar 
enkele mensen die bereid zijn om slechts instrument te zijn. Naar het voorbeeld 
van Maria die geheel gericht is op Gods welbehagen, zullen wij op onze beurt 
“ja” zeggen, altijd weer “ja”, aan engelen en aan mensen, zo concreet mogelijk, 
als haar zonen. 
Het hart van Maria is geheel liefde omdat ze niet alleen altijd gewild 
heeft wat God wilde en nooit iets heeft gewild wat Hij niet wilde, 
maar ook omdat ze altijd geheel haar vreugde heeft gelegd in de 
beminnelijke wil van God. (H. Johannes Eudes) 

Maagd Maria, wij leggen aan uw voeten onze smarten, ons lijden, onze vreugdes 
en onze strijd neer voor de heiliging van de priesters en voor de roepingen tot het 
priesterschap, in het bijzonder in de Broederschap van de Heilige Apostelen. 

Dinsdag 28 juni 

Maria, Oorzaak van onze vreugde 

Het dagelijkse rozenhoedje is een gebedsvorm waar de Heilige Maagd zeer naar 
verlangt. Het is een geducht wapen tegen de duivel en een unieke bron van 
apostolische vruchtbaarheid. 
Moeder van de Schone Liefde, Onze-Lieve-Vrouw van de smarten, 
Moeder van de barmhartigheid, Troosteres van de bedroefden en 
Toevlucht van de zondaars, verkrijg voor ons, wij bidden u met een 
groot geloof en een kinderlijk vertrouwen, de genade de zonde te 
haten en de genade van een grotere liefde voor de zondaars. 
Vertrouwend op uw Onbevlekt Hart, moederlijk en vorstelijk, en ondersteund 
door het gebed van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, vertrouwen wij u 
Maagd Maria de bisschoppen en de priesters toe van de hele wereld. Wij 
vertrouwen u in het bijzonder de gelovige zielen toe die zich ver bevinden van de 
Liefde en de Waarheid. 

Woensdag 29 juni 

Hoogfeest van de Heilige Petrus en de Heilige Paulus. 

Maria, Koningin van de Apostelen 
De Calvarieberg waar het werk van Christus en zijn Moeder werd voltrokken 
om de wereld vrij te kopen, zou voortdurend in de geest moeten worden bezocht, 
en het heilig Lichaam van de Redder met zijn bebloede wonden zou het 
voorwerp moeten zijn van een bijzondere verering. 
Heilige Petrus en Paulus, twee zuilen van de Kerk, met Maria, 
Koningin van de Apostelen, leid ons naar het martelaarschap van 
liefde die de getuigenis is van de perfecte liefde, voor de bekering 
van de vijanden van Christus en van de Kerk. 
 

Litanie : 

Heer, geef ons priesters, geef ons heilige priesters, geef ons veel heilige priesters 
van de Broederschap van de Heilige Apostelen. 
Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons. 
Heilige Jozef, patroon van de Heilige Kerk en van België, 
verkrijg voor ons heilige bisschoppen en heilige priesters. 
Heilige Aartsengel Michael, glorieuze vesting van de Kerk, 
verkrijg voor ons heilige bisschoppen en heilige priesters. 
Heilige Apostelen van de Heer, bid voor ons. 
Heilige Johannes de Doper, bid voor ons. 
Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. 
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons. 
Heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, bid voor ons. 
Heilige Don Bosco, bid voor ons. 
Heilige Maximiliaan-Maria Kolbe, bid voor ons. 
Heilige Jean-Marie Vianney, bid voor ons. 
Heilige Catharina van Alexandrië, bid voor ons. 
Onze heilige engelbewaarders, waak over ons en bewaar ons in de 
vreugde. 

 

 
 
 
 

Dank u zeer veel te Dietlinde De Smedt voor de vertaling ! 

 


