LOURDES
De laatste week van de maand mei is aangebroken. Meimaand, Mariamaand. Deze week is onze
pastor met een aantal parochianen in Lourdes om te bidden bij Maria. Zij volgen hierbij een traditie
die al meer dan honderd jaar oud is. In 1858 verscheen Maria aan Bernadette en sindsdien hebben
miljoenen pelgrims Lourdes bezocht. Mensen die er geweest zijn, ook uit onze parochie, vertellen
over een bijzondere religieuze sfeer die men nergens anders in de wereld aantreft. Maria wordt in
Lourdes vereerd, maar ze wordt hier niet los gezien van haar zoon Jezus in wie God zelf zich heeft
geopenbaard. Dit blijkt uit de vele Eucharistievieringen, de dagelijkse Sacramentsprocessie en de
aanbidding in de Crypte en de kruisweg. Men bidt voor de intenties in het eigen hart, maar men bidt
vooral ook voor en met elkaar.
Maria wordt aanbeden om wat wel genoemd wordt de vijf blijde geheimen van Moeder Maria:
(1) Maria kon luisteren: luisteren met een groot hart naar vreugde en verdriet, naar verborgen
verlangens, luisteren naar Gods Woord in stilte tot haar gesproken; (2) Maria was dienstbaar:
ongevraagd ging ze helpen bij haar nicht Elisabeth; ze voelde de verlegenheid op de bruiloft te Kana
en riep de hulp in van Jezus; (3) Maria was zorgzaam: ze bracht Jezus ter wereld in een stal tussen de
dieren; ze koesterde en beminde Hem; ze werkte, zorgde voor Jezus dertig jaren lang; (4) Maria was
diep gelovig: ze droeg Jezus op aan God in de tempel te Jeruzalem; ze leerde hem bidden en
vertrouwen op God. Haar geloof was groot en sterk; (5) Maria zocht naar Jezus: drie dagen en
nachten lang bleven Maria en Jozef zoeken; met angst en vele vragen. Toen Jezus eigen wegen ging,
bleef Maria Hem steeds nabij. Om deze redenen wordt in onze pastorie (bijna) wekelijks op
woensdagmorgen de Rozenkrans gebeden.
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