
 

 

 

 

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!  

De Goede Week komt eraan. Laten we proberen de komende dagen intens te 

beleven, zodat we altijd opnieuw met sint Paulus kunnen zeggen: mihi vivere Christus 

est!, voor mij is leven Christus! (vgl. Fil 1,21). De Heer is voor ons niet slechts een 

voorbeeld. Ik moet nu aan een commentaar van de Paus denken: “Het is me altijd sterk 

opgevallen dat paus Benedictus zei, dat het geloof geen theorie, geen filosofie, geen idee 

is: het is een ontmoeting. Een ontmoeting met Jezus” [1]. Voor ons is leven Christus. 

En als wij soms uit zwakheid, vermoeidheid, of vanwege de vele omstandigheden van 

het leven deze realiteit uit het oog verliezen, is Hij altijd op ons aan het wachten, en zelfs 

zoekt Hij hen op die Hem niet zoeken [2].  

Het evangelie met liefde lezen helpt ons te groeien in de vriendschap met Jezus ‘van 

wie alles afhangt’ [3]:  ga Hem zoeken, Hem vinden, met Hem omgaan, Hem 

beminnen [4]. Wanneer wij het leven van de Heer beschouwen zal God ons altijd 

verrassen met nieuw licht. Hoewel het soms kan schijnen dat die lezing geen spoor 

achterlaat, komen de woorden van Jezus, zijn reacties en gebaren, ons daarna op de 

lippen of in gedachte. En ze werpen licht op de gewone of minder gewone situaties in 

ons leven. Het gaat erom – en het is een gave die ik de Heer voor iedereen vraag – dat 

wij ademen met het evangelie, het Woord van God. Hierbij worden wij geholpen door 

de vele goede commentaren op de Heilige Schrift, in de geschriften van de heilige 

Jozefmaria en ook in veel andere teksten: levens van Christus, geschriften van de 

kerkvaders enz. 

Het recente algemeen Congres heeft erop aangedrongen dat wij Jezus Christus 

centraal stellen: wij koesteren de verwachting dat in deze grote catechese die het Werk 

is, alles steeds meer om zijn Persoon draait [5]. Met dat verlangen om je diepgaand in 

te leven in het evangelie, zullen jullie bij het geven van voordrachten, lessen, meditaties, 

of wanneer jullie met je vrienden over het christelijk leven spreken, het grote nieuws 

van de liefde van God voor iedereen met meer glans doorgeven. De heilige Ambrosius 

heeft gezegd: “Verzamel het water van Christus. (…) Vul met dit water je innerlijk, 

opdat jouw aarde flink bevochtigd wordt. (…) En zodra dat zo is, zul je de anderen 

besproeien” [6]. Ik vraag de allerheiligste Maagd Maria ons te leren, alles wat met Jezus 

te maken heeft in ons hart te bewaren en te overwegen, net als zij deed (vgl. Lc 2,19) 

opdat wij voort kunnen gaan over wegen van beschouwing en de anderen, iedereen waar 

God hem of haar roept, kunnen helpen datzelfde te doen. 



Hoewel ik jullie pas kortgeleden een brief heb geschreven met daarin de conclusies 

van het algemeen Congres, zullen jullie misschien de vorige maand een brief van de 

Vader hebben gemist. Na er goed over nagedacht te hebben en na overleg met de 

Centrale Assesorie en de Generale Raad, lijkt het mij het beste om contact met jullie te 

houden door brieven afgewisseld met kortere berichten, die ik op de website van het 

Werk zal plaatsen, nu ook internet een middel is om met elkaar verbonden te zijn. 

In de week van Pasen zal ik een korte pastorale reis naar Ierland maken: begeleid 

me met jullie gebed. En ga door met bidden voor de 31 gelovigen van de Prelatuur die 

de 29e de priesterwijding zullen ontvangen. Tenslotte wil ik jullie bedanken dat jullie 

me met jullie brieven en gebed tonen dat wij nauw met elkaar verbonden zijn. Ook ik 

ben altijd met jullie verbonden. 

Ik wens jullie een zalig Pasen en met alle genegenheid zegent jullie, jullie Vader, 

   Fernando 

 

Rome, 5 april 2017. 
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