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Tweede Pinksterdag 

MARIA, MOEDER VAN DE KERK 
Aan de heilige Maagd Maria is de titel toegekend van Moeder van de Kerk,    
omdat Zij Christus, het Hoofd van de Kerk, heeft voortgebracht, en omdat Zij 
de Moeder van de verlosten is geworden, voordat haar Zoon op het kruis de 
geest gaf. De heilige paus Paulus VI bevestigde deze titel plechtig in de 
toespraak tot de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie op 21 november 
1964, en bepaalde dat "heel het christenvolk met deze allerzoetste naam 
voortaan aan de Moeder van God nog meer eer" moest brengen.  
Paus Franciscus zei dat dit moest worden gevierd op maandag na Pinksteren. 

 

Voor wie naar God zijn opgegaan 
straalt gij van liefde als een zon, 

en in dit sterfelijk bestaan 
biedt gij ons hoop uit rijke bron. 

Zoveel vermoogt gij, hoge Vrouw, 
bij uw geliefde Zoon, o Maagd, 
dat al wie bidt en op u bouwt, 

door u verkrijgt hetgeen hij vraagt. 

Uw mildheid is niet slechts bereid 
wie vraagt te helpen, altijd door, 

maar dikwijls is zij in de tijd 
de beden van de mensen voor. 

Gij zijt vrijgevig zonder maat, 
meedogenloosheid kent gij niet; 

ja, gij bezit in hoogste graad 
al wat aan goeds de schepping biedt. 

Aan die uit u geboren is, 
aan Vader, Geest zij lof gewijd 

om 't kleed dat u geschonken is, 
Maria, die vol gratie zijt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meesten onder ons hebben tijdens de 31 dagen van de voorbije meimaand 
de 31 lessen van Maria opnieuw overwogen (zie DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN 
DE GODDELIJKE WIL). Hoe mooi om dan nu onze menselijke wil aan te bieden aan 
de Koningin van de Hemel, onze Koningin van de Goddelijke Wil: 
 

 
 

Allerzoetste Mama, hier ben ik geknield aan de voeten van Uw troon. Ik ben 
Uw kleine dochter die U al haar kinderliefde wil geven. Als Uw kind wil ik alle 
kleine offers en uitroepen aaneenrijgen, samen met mijn beloften die ik zo 
dikwijls heb gemaakt in deze maand van genade: mijn eigen wil niet langer te 
doen. Ik wil deze kroon dan in Uw schoot leggen als bewijs van liefde en 
dankbaarheid voor mijn Mama.  
 
Maar dat is niet genoeg. Ik wil dat U ze in Uw handen neemt als een teken dat 
U mijn gave aanvaardt. De aanraking door Uw moederlijke vingers verandert 
ze voor mij in evenveel zonnen als de zovele keren dat ik heb geprobeerd mijn 
kleine akten te doen in de Wil van God.  
 
O ja, Moeder en Koningin, Uw dochter wil U eren met licht en schitterende 
zonnen. Ik weet dat U veel van deze zonnen hebt, maar het zijn niet die van 
Uw dochter. Natuurlijk wil ik U ook de mijne geven om U te vertellen dat ik van 
U hou en om U te doen beloven van mij te houden. Heilige Mama, U glimlacht 
naar mij en aanvaardt mijn gave vol goedheid waarvoor ik U hartelijk dank. 
Maar ik wil U zoveel zeggen. Ik wil heel mijn wezen met al zijn verdriet, 
angsten en zwakheden insluiten in Uw moederhart, als in een plaats van 
toevlucht. Mijn Mama, ik wens mijn wil aan U toe te wijden. Neem hem aan, 
maak hem tot een triomf van genade en een land waarop Gods Wil Zijn Rijk 
mag vestigen. Mijn wil, aan U toegewijd, zal ons dus onafscheidelijk maken en 
blijvend met elkaar verbinden. De deuren van de Hemel zullen zich voor mij 
niet sluiten, omdat U, in ruil voor mijn wil, de Uwe zult geven. Ofwel komt de 
Moeder dus hier op aarde om bij Haar dochter te zijn, ofwel zal de dochter bij 
haar Moeder in de Hemel gaan leven. O, hoe gelukkig zal ik zijn! 
 
Luister, allerliefste Mama, om de toewijding van mijn wil aan U plechtstatiger 
uit te voeren, aanroep ik de Allerheiligste Drie-eenheid, alle engelen, alle 
heiligen en ten overstaan van allen verklaar en bevestig ik met kracht mijn wil 
plechtig toe te wijden aan mijn hemelse Moeder. 
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En nu, Soevereine Koningin, vraag ik tot slot Uw heilige zegen, voor mij en voor 
iedereen. Mag Uw zegen de hemelse dauw zijn die neerdaalt over de zondaars 
en hen bekeert, over wie bedrukt is en hen troost, over de gehele wereld en 
haar omvormt tot het goede, over de zielen van het vagevuur en het vuur 
dooft waarin zij branden. Mag Uw moederlijke zegen een teken zijn van heil 
voor alle zielen. 

+ + + + + + +  
Vandaag 1 juni, is ook de sterfdag van de heilige ANNIBALE MARIA DI FRANCIA 
(Messina 1851-1927). Tussen hem en LUISA PICCARRETA bestond een zeer 
diepe spirituele relatie. Op het IVde Internationale Congres te Corato werd een 
lezing aan hem gewijd. Er werd verteld hoe beide heiligen elkaar ontmoetten in 
de straten van de Voorzienigheid. Hoe sterk ging deze priester, door wat hij 
van Luisa vernam, niet beseffen dat hij niets was geworden zonder de grote 
gave van de Goddelijke Wil. Luisa’s geschriften trokken hem zozeer aan dat ze 
voortdurend het voorwerp werden van zijn meditatie. Hij werd aangesteld tot 
de censor ervan. Hij was het ook die haar vroeg om ‘de Vierentwintig Uur van 
de Passie van Onze Heer Jezus Christus’ op te tekenen. Dit beschouwde hij als 
het gouden boek voor de huidige tijd, en hij trok er zelfs mee tot bij de paus. 
Van haar dagboek, het Boek van de Hemel, gaf hij de eerste negentien volumes 
uit (zijn dood verhinderde het uitgeven van de resterende delen). Hij besefte 
zeer goed dat hierin het ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel’ geheel 
centraal stond. Luisa was diep onder de indruk van de wijsheid, voorzichtigheid 
en heiligheid van deze priester en vertrouwde hem dan ook heel wat toe over 
haar spirituele leven. Hij, op zijn beurt, had voor haar een enorme waardering. 
Wellicht schreef deze heilige priester ‘het allermooiste portret van Luisa’, een 
tekst die het meest authentieke getuigenis blijft over zijn relatie met de 
mystica uit Corato.  
Deze tekst vind je in DE ZON VAN MIJN WIL - Luisa Piccarreta, een 
buitengewoon gewoon leven – uitgave LIBRERIA EDITRICE VATICANA, blz 127. 
 
Nog meer over deze heilige lees je op onze website www.luisapiccarreta-
goddelijkewil.org - onder de rubriek Luisa Piccarreta vind je de H.Annibale 
Maria Di Francia, heiligverklaard op 16 mei 2004. 
Uiteraard vind je ook nog meer in de hierboven al aangehaalde officiële 
biografie van Luisa Piccarreta, vanaf blz 110. 
 
Dit zijn woorden door hem opgetekend: 
“Langsheen de kleine zuster zonder klooster – zo door Jezus gewild – in een 
Zuid-Italiaans stadje, zendt God een boodschap die zoals Hij zelf zegt, indien 
ze wordt aangenomen, ‘de wereld zal veranderen’.” 


