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Noveengebed tot O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille
Onbevlekte Maagd Maria - Moeder van Jezus Christus en Moeder van ons - wij hebben het grootste vertrouwen in uw
voorspraak. U kunt van uw Zoon alles verkrijgen, wat goed is voor ons.
Wij danken U, dat U ons daaraan herinnert - door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. U houdt van ons, wij
vertrouwen op U. Wil voor ons uw kinderen de genade verkrijgen, waarom wij nederig vragen.
(Hier maakt men zijn/haar intenties).
Moeder Maria - verkrijg voor ons niet alleen tijdelijke gunsten - maar vooral dat wij bereid mogen zijn tot gebed en offer.
Zo alleen zullen wij in staat zijn - tot ware liefde voor uw Zoon - en tot oprechte liefde voor de evenmens. Dan zullen wij
het geluk van de hemel verkrijgen - dat U reeds bezit als onze Koningin en Moeder. Amen.
Schietgebed:
O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. (3x)

DE WONDERDADIGE MEDAILLE
Verschijningen van Maria te Parijs
Rue du Bac 140

In de nacht van 18 op 19 juli 1830 verscheen de H. Maagd aan zuster Catharine Labouré, Dochter der Liefde van St.
Vincentius.
Om half twaalf 's nachts wordt Catharina wakker en hoort duidelijk tot driemaal roepen: "Zuster Labouré". Zij ziet in de
gedaante van een kind van vier of vijf jaar haar engelbewaarder, die zegt: "Kom mee naar de kapel; de H. maagd wacht
daar op u". Zij kleedt zich haastig aan en volgt de engel, die aan haar linkerzijde blijft en omgeven is door een helder
licht. In de kapel branden alle kaarsen en lichten. De engel brengt haar naar het priesterkoor. catharina wacht en bidt. Na
een half uur zegt de engel opeens: "Daar is de Heilige Maagd". Aan de Epistelzijde daalt Maria neer, knielt voor het
Allerheiligste en gaat zitten op een stoel in het priesterkoor. "In een ogenblik", zo vertelt de zienster later, "was ik bij haar
neergeknield, mijn handen gevouwen op de knieën van de H. Maagd. Dat was het mooiste ogenblik van mijn leven".
Twee uur lang heeft Maria daar met Catharina gesproken over een zending waarmee God haar wilde belasten, en over
de moeilijkheden die ze daarbij zou ondervinden. Dan gaat Maria weg als een licht dat langzaam uitdooft, en de engel
brengt haar weer terug naar de slaapzaal.

De tweede verschijning had plaats op 27 november 1830.
Catharina bevindt zich om half zes 's avonds in de kapel voor de meditatie. Na het voorlezen van het eerste gedeelte
verschijnt de H. Maagd, geheel in het wit. In haar handen draagt zij een gouden bol met een kruis erop. Haar ogen ten
hemel gericht, schijnt de H. maagd die wereldbol aan God op te dragen en er genaden over af te smeken. Onmiddellijk
wordt zij verhoord: aan haar vingers verschijnen ringen bezet met allerlei edelstenen, de ene nog schoner dan de
andere; deze schieten stralen uit, die breder worden naarmate ze omlaag vallen. Terwijl Maria omgeven is door een
helder licht, verdwijnt de bol uit haar handen. Zij ziet nu neer op Catharina, spreidt haar handen uit en , staande op een
grote wereldbol, overdekt met zij deze met stralen, symbolen van genaden. dan vormt zich een ovale omlijsting rondom
de H. Maagd met aan de rand deze woorden in goud: " O Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze
toevlucht tot U nemen." Dan geeft Maria haar de opdracht: "Dit is het symbool van de genaden die ik geef aan hen, die
er mij om vragen. Laat een medaille slaan volgens dit model; allen die ze dragen, zullen grote genaden ontvangen,
vooral als zij ze om de hals dragen; voor hen die ze met vertrouwen dragen, zullen de genaden overvloedig zijn". Het
geheel draait zich nu om, en Catharina ziet de achterkant van de medaille; de letter M, waarboven een kruis, en
daaronder de twee harten van Jezus en Maria. Het eerste is met doornen gekroond, het tweede met een zwaard
doorstoken. Het geheel is omgeven door twaalf sterren.
http://www.geestvangebed.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 16 February, 2019, 03:09

in de Geest van Gebed

Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat de biechtvader de medaille liet maken.
Pas later is deze medaille door de mensen de wonderdadige medaille genoemd; dit kwam doordat er zo bijzonder veel
gebedsverhoringen, bekeringen en genezingen verkregen werden door diegenen die ze droegen als teken van hun
verering voor Maria Onbevlekt Ontvangen. De oorspronkelijke naam is: Medaille van Maria's Onbevlekte Ontvangenis.
Dit grote voorrecht van de Heilige Maagd is ruim een eeuw geleden door de paus tot geloofspunt verklaard; dit was
gedurende 24 jaar voorbereid door de verspreiding van de wonderdadige medaille. Immers het dragen van de medaille
met het gebedje " O Maria zonder zonde ontvangen", door miljoenen gelovigen, heeft er veel toe bijgedragen, dat de
verering van Maria's Onbevlekte ontvangenis tot grote bloei kwam en dat de dogma-verklaring in 1854 door heel de Kerk
verlangd werd. Vier jaar later kwam Maria deze geloofswaarheid nog bevestigen door de verschijningen te Lourdes. "Ik
ben de Onbevlekte Ontvangenis", zo maakte zij zich bekend aan de kleine Bernadette, die de wonderdadige medaille op
zich droeg!

Dit alles gebeurde terwijl zuster Catharina nog leefde, maar tot vlak voor haar dood in 1876 heeft zij - overeenkomstig de
wens van Maria - er voor gezorgd dat ze onbekend bleef. Gedurende 46 jaren wist niemand behalve haar biechtvader,
pater Aladel, wie de zuster van de verschijningen was. Al die jaren heeft zij zich in stilte gewijd aan de opdracht te doen
kennen van de Moeder van God, har liefde voor alle mensen, goede of slechte, voor wie haar Zoon gestorven is.
Catharina is in 1933 zalig-, in 1947 heilig verklaard. Bij de zaligverklaring werd op last van de kardinaal-aartsbisschop
van Parijs, haar lichaam opgegraven. Men kwam toen tot de ontdekking dat het nog in ongeschonden staat verkeerde;
zelfs haar ogen waren nog gaaf. Daarna werd het in een glazen schrijn neergelegd op de plaats van de verschijningen.
Jaarlijks komen daar miljoenen pelgrims uit alle delen van de wereld de voorspraak inroepen van Maria en haar
vertrouwelinge, de heilige Catharina Labouré. Ook vanuit Susteren vertrekken ieder jaar in de zomermaanden
bedevaarten naar Parijs.
Ieder die de medaille draagt kan lid worden van de Vereniging van de Wonderdadige Medaille. Deze is opgericht door
Paus Pius X op 8 juli 1909.
Men kan dan deelachtig worden aan vele geestelijke gunsten.
Zie ook:

Bedevaarts impressies Parijs Rue du Bac

Info: (van het originele boekje met dit noveengebed)
Voor inlichtingen aangaande het lidmaatschap, uitgebreide lectuur, medailles en bedevaarten wende men zich tot:
CENTRUM NOVENE ACTIE
Postbus 35
6114 ZG Susteren NL
Of
Moederhuis van de Dochters der Liefde
140 Rue du Bac
Paris, France
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