
OKTOBER: TWEEDE MARIAMAAND 
 
Deze maand, de maand oktober, wordt in de Kerk beschouwd als de tweede Maria-maand. Hierbij 
gaat het om het feest van Maria-van-de-Rozenkrans. Het bidden van de Rozenkrans is een vorm van 
meditatie aan de hand van een gebedsnoer, een traditie die ook voorkomt bij de oosterse volken. 
Door de sterke Maria-verering in de Middeleeuwen werd het rozenkransgebed zeer populair. 
Volgens de legende neemt Maria de Weesgegroeten uit de mond van de gelovige aan om ze als 
rozen aan een snoer te rijgen. Het gebedssnoer bestaat uit 5 groepen van elk 10 kleine kralen, de 
zogenaamde 'tientjes'. Deze worden van elkaar gescheiden door 5 grote kralen. Op elke grote kraal 
wordt een Onze Vader gebeden en op elke kleine kraal een Weesgegroet. Bij het begin van elk tientje 
wordt een geloofsgeheim overwogen. Dit zijn gebeurtenissen uit het leven van Maria en Jezus. Deze 
zijn in drie groepen verdeeld: de vijf blijde geheimen, de vijf droevige geheimen en de vijf glorievolle 
geheimen. Zo bestaan de vijf blijde geheimen uit de volgende overwegingen: 
- De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. 
- Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 
- Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem. 
- Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 
- Jezus wordt in de tempel teruggevonden. 
Omdat het gebruik van het bidden van de rozenkrans in onbruik dreigde te raken (veel jongeren 
kennen dit gebed niet meer), wilde de kerk dit gebed graag behouden en heeft het bidden ervan 
bevorderd. Het bidden van de rozenkrans wordt gezien als een krachtig middel tegen onrecht en 
oorlog en het stimuleert op actieve wijze het gebed. In onze parochie is het bidden van de 
rozenkrans in ere hersteld en wordt gebeden op de woensdagmorgen (9.15 uur in de pastorie). 
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