EEN NIEUW MARIAFEEST

DE KERK KRIJGT EEN NIEUW MARIAFEEST
Op Tweede Pinksterdag wordt voortaan het feest van ‘Maria, Moeder van de
Kerk’ gevierd. Paus Franciscus heeft het nieuwe feest officieel op de liturgische kalender laten plaatsen, zo heeft het Vaticaan op zaterdag 3 maart laten
weten.
Het nieuwe Mariafeest wordt ingevoerd als een jaarlijks verplichte gedachtenis voor de hele Kerk. Het decreet waarin dit wordt bepaald is gedateerd op 11
februari 2018, de dag waarop de 160ste verjaardag van de verschijningen van
Maria in Lourdes werd herdacht.

De titel ‘Moeder van de Kerk’ werd al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
aan Maria toegekend, maar er was geen aparte dag om dat te vieren. De paus
heeft hiervoor nu de maandag na het hoogfeest van Pinksteren aangewezen:
in Nederland is dat Tweede Pinksterdag, een dag die niet overal in de wereld
als feestdag geldt. In sommige landen, zoals Polen en Argentinië, was Tweede
Pinksterdag al aan Maria gewijd. Vanaf nu geldt het dus voor de gehele Kerk.

Dat het feest van Maria als Moeder van de Kerk aan Pinksteren gekoppeld
wordt, heeft te maken met de rol die Maria speelde bij de geboorte van de
Kerk. Zij was bij de apostelen toen die met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Het decreet waarmee het feest bekend is gemaakt wijst erop dat, bij
de overweging van de mysteries van Christus en van het wezen van de Kerk,
Maria niet buiten beschouwing kan blijven, omdat zij zowel de Moeder van
Christus als van de Kerk is.

Het is duidelijk dat paus Franciscus een Mariavereerder is. ‘Onze’ Franciscus
van Assisi was dat ook en hij schreef ter ere van haar twee mooie Mariagebeden. Het ene heet ‘Begroeting van Maria’ (*Lofzang op de zalige maagd
Maria), het andere is de Antifoon in het ‘Officie van de mysteries van de Heer’
(*Officie van het lijden van de Heer). Voor Franciscus was Maria de Maagd die
kerk is geworden.
Naast de instelling van dit nieuwe Mariafeest, vraagt paus Franciscus dit jaar
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ook speciale aandacht voor twee Mariagebeden, te weten: het Magnificat en
het Weesgegroet.

Daar dit nummer van Doortocht uitkomt in de Mariamaand mei, waarin op de
20ste het Pinksterfeest, en op de 21ste voor het eerst het nieuwe feest van
‘Maria, Moeder van de Kerk’ gevierd wordt, voldoen wij graag aan de oproep
van de paus door Maria te eren met een bezinning op het Weesgegroet.

U vindt een bezinning op het Weesgegroet op onze website:
www.ofsnederland.nl > doortocht > artikelen.
* In de vertaling van 1982
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