De Brandende Bede
Voor april stellen wij u voor het gebed te bidden dat paus
Franciscus schreef voor de Maagd Maria
Maagd en Moeder Maria,
gij die, door de Geest bewogen,
het Woord van het leven hebt ontvangen
in de diepte van uw nederig geloof,
geheel gegeven aan de Eeuwige, help ons “ja” te zeggen
in de meer dan ooit dwingende noodzaak
de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken.
Gij hebt vol van de tegenwoordigheid van Christus,
hebt Johannes de Doper vreugde gebracht,
en hem doen opspringen in de schoot van zijn moeder.
Gij hebt, opspringend van vreugde,
de wonderwerken van de Heer bezongen.
Gij die bij het kruis bleef staan
met een onwankelbaar geloof,
en de vreugdevolle troost van de verrijzenis ontving,
gij hebt de leerlingen verzameld in afwachting van de Geest,
opdat de evangeliserende Kerk geboren zou worden.
Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen
om aan allen het Evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.
Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken,
opdat de gave van de schoonheid die niet dooft, allen bereikt.
Gij, Maagd van het luisteren en van de contemplatie,
moeder van liefde, bruid van de eeuwige bruiloft,
spreek ten beste voor de Kerk, waarvan gij de aller puurste icoon zijt,
opdat zij zich nooit in zichzelf opsluit
en haar hartstocht verliest om het Rijk te stichten.
Ster van de nieuwe evangelisatie,
help ons te stralen in het getuigenis van gemeenschap,
dienstbaarheid, brandend en edelmoedig geloof,
gerechtigheid en liefde voor de armen,
opdat de vreugde van het Evangelie
de uiteinden der aarde bereikt
en geen enkel randgebied verstoken is van zijn licht.
Moeder van het levend Evangelie,
bron van vreugde voor de kleinen,
bid voor ons.
Amen, Alleluia.
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Uit de Handelingen van de apostelen:
“De mensen die daar bij Hem waren, vroegen Hem: "Heer, gaat U er nú voor zorgen
dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?” Hij antwoordde: "Het gaat jullie niet aan
wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal
zijn. Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen
jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord.
Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld."
Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze
zagen Hem niet meer.
Ze liepen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Ze kwamen terug in de stad. Daar
gingen ze naar de bovenzaal waar ze logeerden. Het waren Petrus, Johannes,
Jakobus, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeüs, Matteüs, Jakobus, de zoon van
Alfeüs, Simon de Zeloot, en Judas, de zoon van Jakobus. Ze bleven eensgezind met
elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder Maria en Jezus'
broers waren daar. (Handelingen 1, 6-14)
Vrijdag 6 mei 2016
Op Hemelvaart trokken de leerlingen zich terug om na te denken en samen te bidden
tot Pinksteren aanbrak. Het is de eerste grote noveen waaruit de Kerk geboren is, in
eenheid met Maria en andere gelovigen.
Naar aanleiding van de Pinksternoveen, komen wij op onze beurt samen in
Oostakker bij de Maagd Maria om onze gebedsnoveen die we bezig zijn sedert
augustus 2015 te versterken. Wij vragen de Heer om het hart van jonge mensen en
minder jonge mensen te raken voor het dienstwerk van de Kerk.
Kom samen met ons bidden van 14 tot 17 uur.
Welkom!

We geven hierbij nog enkele praktische informaties:





Met de auto neemt u de Ring rond Gent (R4) en u neemt afslag 3. U volgt de
kleinere wegwijzers ‘Lourdes Oostakker’.
Met de trein hebt u een halte in Gent St.-Pieters of Gent Dampoort. Vandaar
kan u gebruik maken van de bussen van De Lijn, vooral de lijnen 70, 71, 72,
73 die op frequente tijdstippen rijden.
Via internet kan u alles nog eens raadplegen via ‘montfortblog’.

Tot dan?!
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