
De Triomf van het Onbevlekte Hart 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, te Fatima heeft Maria 
beloofd: “Op het einde zal mijn Onbevlekte Hart triomferen.” Mogen wij 
met uw hulp deelnemen aan haar strijd door het bidden van onze 
rozenkrans en het uitspreken van onze toewijding, opdat Zij de 
uiteindelijke overwinning mag behalen. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Eerste Lezing (cf. Tous ces mystères…, p. 128-130) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 
ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 

Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit het boek Al de Mysteries in het 
Mysterie van Maria, van de heilige Raoul-Marie. 

 Er staat geschreven:  

 “De Maagd Maria vraagt in haar verschijningen met aandrang dat wij 
het rozenhoedje bidden. En de Paus, ging hij niet persoonlijk naar Fatima, 
precies vijftig jaar nadat Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans is 
verschenen?  

 De Rozenkrans is het Strijdwapen. En op welke manier komen de 
verdiensten van onze rozenhoedjes dan terecht in de handen van de 
Strijdvaardige Maagd? 

 Hoe? Wel, door de TOEWIJDING AAN HAAR ONBEVLEKTE HART. Een 
totale en integrale toewijding. Een toewijding die ons geheel ontledigt, 
aangezien wij ons aanbieden met alles wat we zijn en met alles wat we 
hebben. En wat als wij alleen maar onze ellende hebben om die aan te 
bieden? Maar wie heeft er eigenlijk iets anders dan zijn ellende? Welnu, 
als het waardeloze metaal van onze verdiensten terecht komt in de 
handen van de goddelijke Alchimiste, dan wordt het omgevormd in zuiver 
goud dat in staat is om de Gerechtigheid van God om te buigen en om van 
Hem de gave van zijn Barmhartigheid te verkrijgen. 



 Zo dient het Onbevlekte Hart geheel terecht als gewijde vaas voor het 
ontvangen van de ontelbare en bijna oneindige aantal kleine “ja’s”, al deze 
vrijwillig uitgesproken Weesgegroetjes! Deze helpen de VROUW om de 
overwinning te behalen die God vanaf het begin voor ons aan Haar heeft 
toevertrouwd, maar die Ze niet zonder ons kan behalen. “Op het EINDE, 
zei Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans te Fatima, zal mijn ONBEVLEKTE 
HART triomferen.” 

 - Dit was een fragment uit het boek Al de Mysteries in het Mysterie 
van Maria, van de heilige Raoul-Marie. Wij danken God. 

Tussenzang (Jes 12, 2-6) 

R./ De Heer deed voor mij wonderwerken, heilig is zijn naam! 

Mijn hart prijst hoog de Heer. 
Van vreugde juicht mijn geest om God, 
mijn redder, daar Hij welwillend neerzag 
op de geringheid van zijn dienstmaagd. R./ 

En zie, vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig 
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed. 
Heilig is zijn Naam, barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht, 
voor hen die Hem vrezen. R./ 

Hij toont de kracht van zijn arm; 
slaat trotsen van hart uiteen. 
Heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar Hij verheft de geringen. R./ 

Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, 
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig 
jegens Abraham en zijn geslacht, 
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen. R./ 

Tweede Lezing (Lc 2, 33-35) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In deze tijd van de eindoverwinning van de 
Vrouwe, zal de gezindheid van vele harten openbaar worden. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas. 



ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen ze Jezus in de Tempel opdroegen, stonden zijn vader en moeder 
verbaasd over wat over Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen 
een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: “Zie, dit kind is bestemd tot 
val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken 
wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en 
uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.” 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Witboek IV, p. 206-207; 210) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In 2009 schrijft Marie-Paule in het vierde Witboek: 

 “Fatima in Portugal is de plek die Maria gekozen heeft om 6 keer te 
verschijnen, van 13 mei tot 13 oktober 1917 aan 3 kinderen: Lucia, 
Jacintha en Francesco, die aan elkaar verwant waren. Het is daar dat 
Maria in haar laatste boodschappen beloofd heeft: “Op het einde zal mijn 
Onbevlekte Hart triomferen.” En het is op deze woorden dat het Leger van 
Maria – dat werd “aangekondigd” sinds 1954 – werd opgericht op 28 
augustus 1971. En dit zonder de tussenkomst van enige menselijke wil. 

 Mogen God de Vader en Maria de Onbevlekte dit nederige Leger 
aanvaarden, dat geleid wordt door een vrouw die zo uitgeput is door het 
werk en die op hoge leeftijd is! Moge de offergave van deze kroon Hun 
aangenaam zijn op deze vijftigste verjaardag van de keuze van de Vrouwe 
die de Vader heeft gemaakt om zijn Leger te leiden tot aan de triomf van 
het Onbevlekte Hart van Maria. 

 Dat is de reden waarom ik het bevel heb “ontvangen” om een kroon 
te dragen. Merk op dat deze schitterende kroon de afbeelding draagt van 
het Hart van het Hart van de Vader. Aan Hem alle eer en alle heerlijkheid!” 

  - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

 



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt het brood en de 
wijn die wij U aanbieden met het oog op de Eucharistie van de Zoon en de 
Dochter. Herinnert U de offerande van de gekroonde Vrouwe. Zij heeft 
zichzelf en haar doorboorde Hart aan U geschonken. Moge de wereld 
eindelijk hersteld worden door de kracht van haar Liefde en mogen wij 
Haar hierin bijstaan. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Lc 2, 19) 

LECTOR: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze 
bij zichzelf.”  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de communie die wij 
hebben ontvangen, ontsteek in ons hart de vlam van uw Liefde, zodat wij 
U volledig kunnen toebehoren. Moge de Geest van Heiligheid en 
Waarheid ons voorbereiden op de actie van Haar die onze ellende in 
zuiver goud kan omvormen in het vooruitzicht op de triomf van haar 
Onbevlekte Hart, voor de glorie van de Vader. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


