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 Beste broeders en zusters, 

De maand mei nadert, waarin het volk van God zijn liefde en verering voor de Maagd Maria 

uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden. De 

beperkingen van de pandemie hebben ons "gedwongen" om het huiselijke aspect tot uitdruk-

king te brengen, ook vanuit spiritueel oogpunt. 

Daarom wil ik iedereen uitnodigen om opnieuw te ontdekken hoe geweldig het is om in mei 

thuis de rozenkrans te bidden. Je kunt dit samen of voor jezelf doen; houdt rekening met beide 

opties en beslist wat beter is in uw omgeving. Er is in ieder geval een geheim hoe het moet: in 

eenvoud. En het is gemakkelijk om goede gebedssjablonen te vinden die u kunt volgen, zelfs 

op internet. 

Ik bied u ook de teksten van twee gebeden aan de Heilige Moeder aan, die u aan het einde van 

de rozenkrans kunt bidden en die ik zelf in mei in de geest met u zal bidden. Ik voeg ze toe 

aan deze brief zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn. 

Beste broeders en zusters, als we samen met het hart van Maria, onze moeder, naar het aange-

zicht van Christus kijken, zal dit ons steeds meer als een geestelijk gezin verenigen en ons 

helpen deze beproeving te overwinnen. Ik zal voor u bidden, vooral voor degenen die het 

meest lijden, en bid alstublieft voor mij. Ik dank u en zegen u uit de grond van mijn hart. 

Rome in Sint-Jan van Lateranen,               

op 25 april 2020, het feest van St. Marcus de evangelist  
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O Maria,  

 

je schijnt altijd op onze weg  

als een teken van redding en hoop.  

Wij vertrouwen op u, redding van de zieken,  

die u verenigd hebt onder het kruis met de pijn van Jezus  

en die uw geloof stevig hebt bewaard. 

Jij, redding van het Romeinse volk,  

weet wat we nodig hebben.  

We zijn er zeker van  

dat u ervoor zult zorgen  

dat vreugde en blijdschap  

na deze tijd van beproeving terugkeren, 

zoals te Kana in Galilea. 

Help ons, moeder van goddelijke liefde,  

om ons af te stemmen op de wil van de Vader  

en te doen wat Jezus ons wil vertellen,  

die ons lijden heeft doorstaan  

en onze pijn heeft geleden  

om ons door het kruis  

te leiden  

naar de vreugde van de opstanding.  

Amen. 

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht, 

o heilige Moeder van God. 

Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn 

maar verlos ons van alle gevaren, 

Gij, glorierijke en gezegende Maagd. 

 

(gebed paus Franciscus meimaand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht, 

o heilige Moeder van God. 

 
In deze dramatische situatie, vol lijden en angsten die de hele wereld treffen, wenden we ons 

tot u, o Moeder van God en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming en 

bescherming. 

O Maagd Maria, richt in deze pandemie van het Coronavirus uw barmhartige ogen naar ons 

en troost degenen die rouwen en huilen om hun geliefden die soms begraven zijn op een 

manier die de ziel pijn doet. Steun iedereen die zich zorgen maakt over de zieken, bij wie ze 

niet in de buurt kunnen zijn vanwege het risico op infectie. Geef vertrouwen aan degenen die 

bezorgd zijn over de onzekere toekomst en de impact ervan op de economie en het werk. 

Moeder van God en onze moeder, verkrijg voor ons van God, de barmhartige Vader, dat deze 

zware beproeving ten einde komt en dat hoop en vrede weer aan de horizon verschijnen. Kom 

voor ons tussenbeide bij Uw goddelijke Zoon zoals in Kana, zodat de families van de zieken 

en de overledenen getroost kunnen worden en dat ze het vertrouwen in hun hart kunnen terug-

krijgen. 

Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en vrijwilligers die voorop lopen 

in deze noodsituatie en hun leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heroïsche in-

spanningen en geef ze kracht, vriendelijkheid en gezondheid. 

Wees bij degenen die dag en nacht voor de zieken zorgen en help de priesters die, met pasto-

rale ijver en toewijding aan het evangelie, proberen iedereen te helpen en een steun te zijn. 

Heilige Maagd Maria, verlicht de geest van wetenschappers om passende oplossingen te vin-

den om het virus te bestrijden. 

Help degenen die de leiding hebben over de naties om wijsheid, zorg en vrijgevigheid uit te 

oefenen, en met vooruitziende blik en in de geest van solidariteit door middel van sociale en 

economische programma's al diegenen te helpen die de essentiële zaken missen om te leven. 

Heilige Maria, raak de gewetens aan zodat de enorme geldbedragen die nu voor de uitbreiding 

en vervolmaking van steeds geavanceerdere wapensystemen worden gebruikt in plaats daar-

van worden aangewend voor adequaat onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te 

voorkomen. 

O geliefde moeder, laat het gevoel bij een grote familie te horen in de wereld groeien, in het 

besef van de band die ons allemaal verenigt, zodat we zoveel armoede en ellendige situaties 

kunnen verhelpen in een geest van broederlijkheid en solidariteit. Sterk ons zodat we 

standvastig kunnen blijven in ons geloof, doorzettingsvermogen hebben en volharden in 

gebed. 

O Maria, trooster van de bedroefden, houd al uw kinderen in moeilijkheden in uw armen en 

verkrijg van God dat Hij ingrijpt in zijn almacht om ons te bevrijden van deze vreselijke 

epidemie, zodat het leven weer vredig en normaal kan worden. 

We vertrouwen ons aan u toe, die op onze weg schittert als een teken van redding en hoop. O 

goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.  

Amen. 

(gebed paus Franciscus meimaand) 


