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EERSTE DAG

De heilige Jozefmaria verkondigde voortdurend, met het
voorbeeld van zijn hele leven maar ook met woorden, dat
de beste weg naar de heiligheid voor mannen en vrou-
wen bestaat in de vervulling van hun dagelijks werk zoals
Jezus Christus het deed.

De heiliging van het werk is een kerngedachte van de geest
van het Opus Dei. De stichter herhaalde dat men het werk
moest heiligen, zichzelf in het werk moest heiligen en
anderen door het werk moest heiligen.

Hij verlangde er vurig naar dat alle christenen Jezus Chris-
tus zouden navolgen, die een arbeidzaam leven had: de
eerste jaren in Nazareth, in de werkplaats van Jozef, daarna
tijdens zijn openbaar leven, in de onvermoeibare ijver om
het evangelie te verkondigen, en tot op de hoogte van het
Kruis, waar Hij zijn Geest overleverde, nadat Hij volledig
in vervulling had gebracht wat de Vader Hem had opge-
dragen.

De heilige Jozefmaria beschouwde de arbeid en liet het
ook zien aan anderen als een grote zegen van God, als de
opdracht reeds in het Paradijs door de mens ontvangen,
die hem tot de volmaaktheid moet brengen en hem ge-
lukkig op aarde en in de hemel zal maken.
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De arbeid, volkomen geheiligd door Jezus, blijft voor allen
een geweldig instrument tot heiliging: in de arbeid vol-
brengen we onze eigen roeping, we vervullen de wil van
God en we hebben de gelegenheid om alle deugden te
beoefenen, onze verschillende talenten te ontplooien en
dienstbaar te zijn aan onze medemensen.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Al veertig jaar lang verkondig ik steeds weer dat een chris-
ten elk eerlijk menselijk werk, of het nu intellectuele ar-
beid of handwerk is, op een zo volmaakt mogelijke wijze
dient te verrichten. Menselijk volmaakt, dat betekent met
vakbekwaamheid, en christelijk volmaakt, dat wil zeggen
uit liefde tot de goddelijke wil en ten dienste van de me-
demens. Want als het zo gedaan wordt, draagt de mense-
lijke arbeid, hoe schijnbaar nederig en onbeduidend ook,
ertoe bij de tijdelijke realiteit op christelijke wijze vorm
te geven en de goddelijke dimensie ervan te openbaren.
Zo wordt het werk opgenomen en geïntegreerd in het
wonderbare werk van de schepping en verlossing van de
wereld. Zo wordt het verheven tot het bovennatuurlijke
niveau van de genade, het wordt geheiligd en het veran-
dert in het werk van God…
GESPREKKEN MET MGR. ESCRIVÁ, nr. 10
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GEBED

Geef ons Heer, op voorspraak van de heilige Jozefmaria,
dat we ons werk doen in de geest van Jezus, ons ermee
heiligen, en als instrument dienen om anderen te heili-
gen, terwijl we in alles zo volmaakt mogelijk en met de
hulp van uw genade, uw heilige wil vervullen. Door Je-
zus Christus Onze Heer. Amen.

SCHIETGEBED

Cor Iesu Sacratíssimum et Miséricors,
dona nobis pacem!

Allerheiligst en barmhartig Hart van Jezus,
geef ons de vrede!
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TWEEDE DAG

Het apostolaat en het onderricht van de heilige Jozefmaria
waren voortdurend gericht op het verbeteren van de om-
standigheden van de gezinnen, om ze te beleven in de
geest van Jezus Christus en dat ze, zoals hij gewoonlijk
zei, vervuld zouden zijn van licht en vreugde.

Op dezelfde wijze als hij de heiliging van het werk be-
schouwde als een primaire plicht, zo zag hij ook in de
vervulling van de plichten tegenover het gezin een zeer
belangrijk middel om zich met God te verenigen.

Aangezien God Zijn wil voornamelijk kenbaar maakt in
onze verplichtingen ten opzichte van ons beroep en onze
familie, beantwoorden we ook aan onze roeping van man-
nen en vrouwen midden in de wereld als we onze plich-
ten vervullen in ons werk en in onze familie.

De heilige Jozefmaria verkondigde zeker al vanaf 1928
dat het huwelijk voor velen een eigen roeping is. En dat dit
voor hen een echte weg naar heiligheid is. Toch gaven
deze stellingen, die deel uitmaken van de onveranderde
leer van de Kerk, en die vele jaren later door het Oecume-
nisch Concilie Vaticanum II in herinnering werden ge-
bracht, aanleiding tot misverstanden, beschuldigingen en
zelfs tot een pijnlijke vervolging. De heilige priester bleef
met absolute overtuiging bevestigen dat het voor de meeste
mensen niet nodig is om van plaats te veranderen om heilig
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te worden maar dat men integendeel moet volharden in de
vervulling van de eigen plichten in de wereld, te beginnen
in het eigen gezin.

Hij leed veel bij het zien van de aanvallen op het gezin, de
heiligheid, de eenheid en de onontbindbaarheid van het
huwelijk, en bij de campagnes tegen het leven en de waar-
digheid van de menselijke liefde. Hij drong er bij zijn kinde-
ren en veel andere personen op aan om eerherstel te bieden
voor deze zonden en dit kwaad de kop in te drukken door
het kwaad te overspoelen door overvloed van het goede.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Ik vind het ontroerend dat de apostel het christelijk huwe-
lijk een “sacramentum magnum” noemt, een groot sacrament.
Ook daar leid ik uit af dat de taak van ouders buitengewoon
belangrijk is.

Jullie delen in de scheppende macht van God, waardoor de
menselijke liefde heilig, edel, goed en een vreugde voor het
hart is. Wie - zoals ik en andere mensen - van het huwelijk
afzien, doen dat in alle vrijheid, omdat God dat in zijn lief-
devolle voorzienigheid zo wil.

Elk kind dat God jullie toevertrouwt is een grote goddelijke
zegen: wees niet bang om meer kinderen te krijgen!
DE SMIDSE, 69
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GEBED

Wij danken U, Heer, omdat U het gezinsleven hebt ge-
heiligd door uw geboorte en uw leven in de kring van de
Heilige Familie; en omdat U aan de christenen het sacra-
ment van het huwelijk gegeven hebt als echte weg tot
heiligheid en bron van genade en geluk. Verleen ons de
genade om te kunnen beantwoorden aan zulke hoge ga-
ven en de schat van de menselijke liefde trouw mogen
bewaren. Amen.

SCHIETGEBED

Jezus, Jozef en Maria, bescherm onze gezinnen.
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DERDE DAG

Jezus Christus, onze Heer, zei dat zijn volgelingen licht der
wereld en zout der aarde moesten zijn en verwoordde met
deze vergelijking de dynamische, actieve, eigen houding van
zijn leerlingen. We hebben dus als taak de waarheid van het
Evangelie aan alle volkeren door te geven en de dagelijkse
gebeurtenissen in dit licht te bekijken.

De eerste christenen hebben deze opdracht van de Heer
op bewonderenswaardige wijze vervuld en ze slaagden erin
om het licht van het geloof door te laten dringen in de
cultuur, de sociale, politieke, economische, artistieke, pro-
fessionele… structuren van een heidense maatschappij.

Deze opdracht om de wereld van binnenuit te herordenen,
door gist te zijn in de massa, zout dat smaak geeft aan de
cultuur, licht dat de meest verschillende omstandigheden
van de mensen verheldert, is nu de onze. De heilige
Jozefmaria heeft zijn leven lang zijn uiterste best gedaan om
ons te overtuigen van de ernst van deze verantwoordelijk-
heid. We moeten als christenen het verlossingswerk van Je-
zus Christus voortzetten door de wereld waarin we leven te
veranderen vanuit de oprechte bekering van onze harten.

Als ieder mens handelt als kind van God, als navolger van
Jezus Christus, dan zal hij een effectieve invloed kunnen uit-
oefenen om de meest heidens geworden milieus te verande-
ren in volwaardig menselijke en christelijke omgevingen,
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waarin rechtvaardigheid, liefde, vrede en, tenslotte, het ge-
luk waarneembaar zullen zijn die God voor zijn kinderen
bestemd heeft. Als ieder van ons in volle vrijheid en met
verantwoordelijkheid gaat handelen, allen geleid door de
grote christelijke idealen en beginselen, dan zullen we het
Rijk der hemelen op aarde vestigen, telkens steunend op God
onze Vader, die vruchten laat dragen aan de werkzaamhe-
den van de mensen. Als we ons zo gedragen, met volledige
eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, zullen we de Kerk
niet in verlegenheid brengen; en we zullen integendeel onze
eigen verantwoordelijkheid dragen en ons heiligen met de
genade van God, als zout en licht, zonder onze plaats in de
wereld te verlaten.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Ik droom –en de droom is werkelijkheid geworden– van tal-
loze kinderen van God die hun leven van gewone mensen
heiligen, en die de zorgen, verwachtingen en inspanningen
van hun medemensen delen. Aan hen wil ik deze goddelijke
waarheid toeroepen: Als u midden in de wereld blijft, dan is
dat niet omdat God u zou hebben vergeten of niet geroepen!
Neen. Hij heeft u uitgenodigd om door te gaan met uw aardse
werk en uw aardse zorgen niet te ontvluchten. Hij heeft u
laten weten dat uw menselijke roeping, uw beroep en uw
vermogens niet alleen overeenkomen met zijn goddelijke
plannen, maar dat Hij ze zelfs geheiligd heeft, als welgeval-
lige offergaven aan zijn Vader.
ALS CHRISTUS NU LANGS KOMT, nr. 20
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GEBED

Verleen ons, Heer, de genade om in de wereld uw getui-
gen te zijn; dat we ons in navolging van uw heilig leven,
inspannen om alle milieus te vullen met uw licht en uw
waarheid terwijl ieder van ons zijn eigen verantwoorde-
lijkheid draagt en handelt met de vrijheid en de glorie
van de kinderen Gods. Amen.

SCHIETGEBED

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
(cf. Mt. 6,10)
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VIERDE DAG

De beschouwing dat we aangenomen kinderen zijn van
God, was voor de heilige Jozefmaria het fundament van
zijn inwendig leven en dat gaf hij door aan degenen die
bij hem kwamen.

De Voorzienigheid gaf hem een diepe overtuiging dat God
onze Vader is. Hij heeft meerdere malen bovennatuur-
lijke ervaringen gehad waardoor het leven als een kind
van God de kern van zijn manier van voelen, denken en
handelen werd. Van zijn kant beantwoordde hij aan deze
buitengewone genaden met een voortdurende inzet om
zijn leven lang het bewustzijn van het goddelijk kindschap
te ontwikkelen.

Hij gebruikte kleine “menselijke hulpmiddeltjes” om tel-
kens weer terug te keren naar de aanschouwing van de
sublieme en fascinerende waarheid: Ik ben een kind van
God! Ook drong hij er bij de zielen aan wie hij leiding gaf
op aan, om voortdurend in gesprek te blijven met de Heer,
met het vertrouwen van een kind dat alles doet onder de
liefdevolle blik van zijn Vader God.

De beschouwing van het aangenomen kindschap in Chris-
tus gaf hem een serene vreugde zelfs te midden van de
beproevingen en het lijden, een sterke vastberadenheid
om de wil van God te vervullen, een tedere en sterke liefde
om Jezus Christus zonder terughoudendheid na te volgen
en een onvergelijkbare ijver voor de glorie van de Vader.
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   UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Wij moeten ervan overtuigd raken dat God voortdurend
dicht bij ons is. – Wij leven alsof de Heer ver weg zou
zijn, daarboven, waar de sterren schitteren, en wij den-
ken er niet aan dat Hij óók altijd naast ons staat.

En Hij is er als een liefhebbende Vader die ons helpt, ons
inspireert, zegent... en vergeeft, want Hij houdt van ieder
van ons meer dan alle moeders ter wereld hun kinderen
kunnen liefhebben.

Hoe dikwijls heeft de strenge blik van onze ouders zich
niet verzacht, als we hen na het uithalen van een
kwajongensstreek zeiden: “Ik zal het nóóit meer doen!” -
Wie weet deden we het diezelfde dag opnieuw... En onze
vader berispte ons met voorgewende barsheid in de stem
en een ernstig gezicht..., terwijl zijn hart op hetzelfde
moment vertederd werd omdat hij onze zwakheid kende
en dacht: arm kind, wat doet het zijn best om zich goed te
gedragen!

We moeten het tot ons laten doordringen en helemaal
vervuld raken van de gedachte dat de Heer, die bij ons is
en in de hemel, Vader is, geheel en al onze Vader.
(DE WEG, 267)
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GEBED

Heer, U die ons geleerd heeft om U ‘Vader’ te noemen en
die gewild heeft dat wij uw kinderen zouden zijn, ver-
leen dat wij op voorspraak van de heilige Jozefmaria het
bewustzijn van ons goddelijk kindschap ontwikkelen en
dat we ons gedragen als trouwe kinderen. Amen

SCHIETGEBED

 ’n Hartewens: dat ik goed ben en alle anderen beter dan ik.
DE WEG, 284
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VIJFDE DAG

De voortdurende innerlijke overtuiging dat wij kinderen
van God zijn, moet ons leiden tot een ongekunstelde en
sterke eenheid van leven. En als schepselen die ons be-
mind weten door God onze Vader, moeten we ons op ie-
der moment gedragen als goede en trouwe kinderen.

De heilige Jozefmaria wees er voortdurend op, in woord
en daad, dat de christen, die kind van God is, zich nooit
kan gedragen alsof hij dat niet was. Hij was ervan over-
tuigd dat het grote kwaad van de huidige wereld lag in de
breuk tussen geloof en leven, en hij riep met optimisme
op om deze werkelijk verlossende eenheid te herstellen.
Hij stelde als ideaal voor om al ons werk met de genade
van God te verheffen tot een bovennatuurlijk niveau, en
het op zo’n manier om te zetten in een instrument van
heiliging en apostolaat.

Het gezinsleven, het vervullen van de professionele, bur-
gerlijke, vaderlandslievende en sociale plichten, zijn voor
een christen uitgelezen middelen om de wil van God te
doen, en hierdoor zichzelf te heiligen en God en de naaste
te dienen.

Voor de heilige Jozefmaria konden en moesten de meest
diverse bezigheden op dezelfde wijze omgezet worden in
gelegenheden om tot God te bidden, Hem te ontmoeten,
Hem te aanbidden, Hem te dienen en Hem lief te hebben.
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Wanneer hij sprak over de gewone bezigheid van een stu-
dent, namelijk studeren, zei hij vaak: Een uur van studie
is voor een moderne apostel een uur van gebed (DE WEG,
nr. 335). En het huishoudelijk werk, het werk van een
boer, van een intellectueel of wie dan ook, uitgevoerd met
zuivere intentie en ten dienste van God, wordt op dezelfde
manier een prachtig middel om zich met Hem te verenigen.

Deze eenheid van leven, die de heilige Jozefmaria onop-
houdelijk onderwees, zorgt er ook voor dat mensen echt
eerlijk worden: Ze hebben in zich niets van de schone schijn
maar hun hele gedrag weerspiegelt op ieder moment hun
diepe overtuigingen.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Laten we er daarom voor zorgen ons bovennatuurlijk ge-
zichtspunt nooit kwijt te raken en God te zien achter alles
wat ons overkomt: achter aangename dingen, onaange-
name dingen, achter troostrijke dingen... en achter de
ontroostbaarheid om de dood van een geliefde. Eerst en
vooral spreek met God, uw Vader. Zoek de Heer in het
centrum van uw ziel. Dat is geen onbelangrijke zaak. Het
is juist een duidelijke blijk van een duurzaam innerlijk
leven, van een authentieke samenspraak in liefde. Deze
levenswijze zal ons geen enkele psychische misvorming
opleveren, omdat ze –voor een christen– even natuurlijk
is als het kloppen van zijn hart.
(VRIENDEN VAN GOD, nr. 247)
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GEBED

Heer, geef ons de genade te handelen zoals uw gezegende
Moeder, terwijl we uw woorden en het voorbeeld van uw
leven altijd met liefde en aandacht in ons hart bewaren
om hiermee licht te geven aan ons bestaan van kinderen
die, uit liefde, trouw willen zijn in het kleine en het grote.
Amen.

SCHIETGEBED

Cor Maríae dulcíssimum, iter para tutum!
Allerzoetst hart van Maria, geef ons kracht en

bescherming op onze aardse weg.
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ZESDE DAG

Om consequent als kinderen van God te leven en de een-
heid van leven te beleven die hierbij hoort, moeten we
ons best doen om alle deugden te beoefenen, zowel de
zuiver natuurlijke (zoals de orde, de discipline, de trouw,
de ijver, de eerlijkheid) als de bovennatuurlijke; en daar-
onder is de liefde de voornaamste. Zij vervolmaakt de
andere deugden en vormt als het ware de ziel van de hei-
ligheid. Onze Heer vatte de hele Wet en de Profeten sa-
men in de liefde tot God en de naaste; en bij het Laatste
Avondmaal wees Hij de liefde aan als het herkenningste-
ken van zijn leerlingen.

De heilige Jozefmaria legde altijd de nadruk op de liefde
en vond dat rechtvaardigheid, kuisheid en alle andere
deugden nergens toe dienden als zij niet vervuld waren
van de liefde. Het eerste en voornaamste waar we in ons
gebed aan God om moeten vragen is daarom, Hem te be-
minnen boven alles, en de naaste –uit liefde tot Hem– als
onszelf.

Hij leerde ons dat de naastenliefde universeel moet zijn,
zonder iemand uit te sluiten, zonder onderscheid en zon-
der vooroordeel. De christen dient armen en rijken, men-
sen veraf en dichtbij, gelovigen en niet gelovigen lief te
hebben. Bij een volgeling van Jezus past geen rancune,
haat, wrok of welk ander gedrag tegenstrijdig met de naas-
tenliefde.
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Anderzijds begint de juiste naastenliefde bij de mensen
die het meest nabij zijn, met wie het uitgerekend moeilij-
ker kan zijn om attenties te hebben van begrip, fijn-
gevoeligheid, tolerantie, dienstbaarheid, actieve en troos-
tende aanwezigheid in moeilijke omstandigheden. Dáár
moet men de naastenliefde met daden bewijzen, in de
duizend kleine dingen van elke dag.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Al bemin je nog zoveel, nooit zul je voldoende beminnen.
Het menselijk hart heeft een enorm expansievermogen.
Wanneer het bemint, dan breidt het zich uit in een cres-
cendo van genegenheid dat alle hindernissen overwint.
Indien je de Heer bemint, dan zal er geen schepsel zijn
dat geen plaats vindt in jouw hart.
DE KRUISWEG, Achtste  statie, nr. 5
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GEBED

Op voorspraak van de heilige Jozefmaria vragen wij U
Heer: Geef ons een groot en edelmoedig hart om onze
naaste met daden en oprecht te beminnen, en onszelf te
geven om de ander gelukkig te maken, totdat we met al
onze broeders het onmetelijke geluk verkrijgen om U te
aanschouwen en U in alle volmaaktheid lief te hebben in
de hemel, in gezelschap van de Allerheiligste Maagd Maria
en alle engelen en heiligen. Amen.

SCHIETGEBED

Jezus, maak mijn hart gelijkvormig aan het Uwe.
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ZEVENDE DAG

Om te bereiken dat alle mensen gered worden –zoals God
het wil en zoals wij het moeten verlangen– is het nodig
om de leer van Christus te laten schijnen, haar door te
geven met het voorbeeld van ons eigen leven en met het
gesproken of geschreven woord.

Een christen is drager van Jezus Christus. En gezien de
goddelijke Verlosser zelf gekomen is om vuur te brengen
op aarde en graag wil dat het brandt, moeten we in ons
hart de vurige ijver ontwikkelen om de geopenbaarde
waarheid te verspreiden.

De heilige Jozefmaria ging ervan uit dat het grootste deel
van de kwalen in de wereld voortkomt uit onwetendheid,
vooral de onwetendheid op godsdienstig gebied. Inder-
daad, velen doen geen zonden uit slechtheid maar eerder
uit dwaling of bij vergissing. Kortom, uit onwetendheid
over de Waarheid die Jezus Christus is.

Het belangrijkste werk van barmhartigheid zal dikwijls
bestaan in het onderwijzen van de waarheden die verlos-
sing brengen. De heilige Jozefmaria zei dat het Werk van
God één grote katechese is en hij bleef onvermoeibaar
aandringen op de noodzaak om alle geoorloofde midde-
len te gebruiken om de waarheden van het Evangelie naar
de mensen te brengen. Hij zei vaak: van de honderd inte-
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resseren ons honderd; en hij moedigde steeds aan om zich
met geen enkel reeds behaald apostolisch resultaat tevre-
den te stellen, maar om steeds te verlangen naar meer en
meer in deze dienst aan de waarheid en aan de redding
van de zielen.

Als we deze plicht vervullen om de waarheden van ons
heilige Geloof te onderwijzen, geven we gehoor aan een
dwingende opdracht van Christus. We hebben als chris-
tenen de zeer mooie en noodzakelijke taak licht der we-
reld te zijn. Ieder van ons moet zich in geweten afvragen
hoe hij deze verheven plicht vervult.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Laten we dus vroom zijn als kinderen, maar niet onwe-
tend. Ieder van ons moet zich naar best vermogen inspan-
nen om zijn geloof serieus te bestuderen. Dat is theologie.
Wij moeten een kinderlijke vroomheid verenigen met de
gefundeerde leer van een theoloog.

Onze ijver om deze theologische kennis te verwerven, de
goede en veilige christelijke leer, komt op de eerste plaats
voort uit het verlangen God te kennen en van Hem te
houden. Die ijver is tevens het gevolg van de zorg van
elke gelovige mens om de diepste zin te achterhalen van
deze wereld, het werk van de Schepper. Telkens weer pro-
beren sommigen het valse twistpunt op te rakelen dat ge-
loof en wetenschap, menselijk verstand en goddelijke
Openbaring niet met elkaar te verenigen zijn. Deze polen
lijken elkaar uit te sluiten alleen als men de gegevens van
het probleem niet goed heeft begrepen.
ALS CHRISTUS NU LANGS KOMT, nr. 10
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GEBED

Wij zeggen U dank, Heer, want U hebt de volheid van de
genade en de waarheid naar de wereld gebracht en U wilt
dat wij het zijn die de waarheden van de verlossing aan
onze broeders doorgeven. Help ons de gelukkige opdracht
te vervullen om licht van de wereld te zijn. Amen

SCHIETGEBED

Domine, ut videam!
Heer, maak dat ik zien kan!

 (Mc 10,51)
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ACHTSTE DAG

We zijn in staat om ons leven van kinderen van God trouw
te beleven midden in de wereld als we de geschikte mid-
delen gebruiken: een voortdurende vorming om de leer
van Jezus Christus beter te leren kennen en in praktijk te
brengen, de vroomheid die het innerlijk leven voedt; en
de apostolische inzet om het leven van anderen te verbe-
teren. En dit alles in perfecte harmonie, dwars door de
vervulling van de plichten van de eigen staat.

Zo beleven wij de roeping tot heiligheid die we ontvangen
hebben in het doopsel, toen wij, volgens het onderricht
van de heilige Johannes, met de Heer uit de dood zijn
opgewekt, en waarin wij volgens de woorden van de hei-
lige Paulus opnieuw bekleed werden met onze Heer Jezus
Christus. De heilige Jozefmaria bleef die praktische waarhe-
den op het hart drukken: met de goede leer en met vroom-
heid kunnen we midden in de wereld apostelen zijn van de
Heer, onszelf en vele anderen heiligen, zoals gist in de massa.

De heilige Jozefmaria zei dat het leven van gebed ons niet
vervreemdt van de dagelijkse werkelijkheden maar ons
er integendeel toe moet brengen de wereld hartstochte-
lijk te beminnen; zonder werelds te leven; vastbesloten
om zowel de structuren als de personen te verbeteren; door
ons met overgave in te zetten voor onze verschillende
plichten als burgers, als leden van een familie, als beroeps-
mensen, als vrienden...
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De vroomheid komt tot uiting en wordt gevoed door het
gebed, de versterving en de sacramenten, die vruchten
voortbrengen van goede werken, naastenliefde en dienst-
baarheid aan anderen. Het gaat niet om het verzamelen
van uiterlijke praktijken, maar om te zorgen dat we alles
wat we doen met een geest van gebed vervullen; dat we
de aanwezigheid van God met genegenheid onderhouden
en met vreugde de schitterende werkelijkheid beleven van
ons kindschap Gods. Daarvoor dient men een concreet
plan te hebben voor het geestelijk leven, en geestelijke
leiding te ontvangen die ons aanmoedigt om dit standvas-
tig na te komen en te verbeteren.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Klein zijn vereist geloven zoals kinderen geloven, liefheb-
ben zoals kinderen liefhebben, zich overgeven zoals kin-
deren zich overgeven... bidden zoals kinderen bidden.

Dit alles heb je nodig om wat ik je in deze regels ga ont-
hullen, in praktijk te brengen.

Het begin van de weg, die eindigt in een volkomen gek
zijn op Jezus, is een liefdevol vertrouwen in de heilige
Maria.

–Wil jij de heilige Maagd beminnen? –Ga dan met Haar
om! Hoe? –Door de rozenkrans goed te bidden.
DE HEILIGE ROZENKRANS, voorwoord
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GEBED

God heilige Geest, wij smeken U: stort in ons de gave van
vroomheid, dat we mogen luisteren naar Uw stem en met
onze gebeden en onze werken mogen beantwoorden aan
uw ingevingen. Dat het gebed en de versterving ons hart
openstellen om de sacramenten met de grootste godsvrucht
te ontvangen; en dat ons hele leven doordrongen mag zijn
van het bewustzijn van ons goddelijk kindschap. Amen.

SCHIETGEBED

Spreek, Heer, Uw dienaar luistert.
 (1Sam 3,9)
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NEGENDE DAG

Samengevat waren de grote liefdes van het hart van de
heilige Jozefmaria, en de grote liefde die hij vurig ver-
langde te delen met allen: Christus, Maria en de Kerk.

Jezus Christus, met zijn allerheiligste mensheid, is de Weg,
de Waarheid en het Leven, zoals Hij zelf aangaf. De over-
weging van de heilige mensheid van Christus is voor ons
aanleiding om zijn godheid te aanbidden; en verenigd met
Hem, bewogen door de Heilige Geest, gaan we de Vader
tegemoet.
De christen, gedoopt in de naam van de drie goddelijke
Personen, moet Hen in de loop van zijn leven blijven zoe-
ken, met Hen omgaan als één ondeelbare God in de Drie-
eenheid van de Personen.

De heilige Maria, Moeder van Christus en onze Moeder,
brengt ons bij Jezus, leert ons telkens te doen wat Hij ons
zegt. Zij is het volmaakte voorbeeld van de leerling van
de Verlosser, ze gaat ons voor op de pelgrimstocht van het
geloof. Daarom schreef de heilige Jozefmaria: Door Maria
gaan we naar Jezus en keren we naar Hem terug, altijd
(DE WEG, 495).

De ware devotie tot de allerheiligste Maagd bestaat er
vooral in dat we haar proberen te kennen; en daarom moet
men overwegen wat de Heilige Schrift, de Traditie en het
Leergezag van de Kerk ons over haar zeggen. Als we haar
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kennen, zullen we haar beminnen als de meest voorbeel-
dige Moeder en we zullen haar proberen na te volgen.
We moeten ook een volledig vertrouwen stellen in haar
zeer milde bescherming en steun, een beroep op haar doen
in onze noden, en vertrouwen op haar machtige voor-
spraak. Jezus verrichtte het eerste wonder in Kana op voor-
spraak van Onze Lieve Vrouw en Hij zal blijven luisteren
naar de smeekbeden van de allerheiligste Maagd ten gun-
ste van haar kinderen.

De liefde tot de Kerk moet ons ertoe bewegen haar te die-
nen zoals zij gediend wil worden, zei de heilige Jozefmaria.
Zijn hele leven was een heldhaftige overgave om de Kerk
in alle nederigheid te dienen. Deze liefde voor de Kerk
komt vooral tot uitdrukking in de devotie, de volgzaam-
heid en genegenheid tot de Heilige Vader, Plaatsvervan-
ger van Christus, enige universele Herder.

UIT ZIJN GESCHRIFTEN

Moeder! - Roep haar aan, luid, zeer luid. - Zij luistert naar
je, zij ziet je misschien in gevaar, en de heilige Maria, –je
Moeder–, biedt je met de genade van haar Zoon haar moe-
derlijke troost en haar tedere liefkozingen aan: dan zul je
gesterkt zijn voor de nieuwe strijd.
DE WEG, 516

GEBED

Wij vragen U, Heer, dat we in navolging van de heilige
Jozefmaria en door zijn voorspraak, de heilige mensheid
van Christus steeds beter zouden leren kennen; dat we de
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Heilige Maria, de Kerk en de Paus steeds meer mogen be-
minnen; en dat we ons, dankzij de moederlijke bescher-
ming van de heilige Maagd, mogen gedragen als trouwe
kinderen van de Kerk. Amen.

SCHIETGEBED

Dank U, mijn God, voor de liefde tot de Paus, die U in
mijn hart gelegd hebt.

DE WEG, 573
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WONDEREN EN
GUNSTEN
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Op voorspraak van de heilige Jozefmaria hebben veel
mensen, nog vóór zijn heiligverklaring, wonderen en gun-
sten van God ontvangen. Voor het canonieke proces van
zijn zaligverklaring werd onder de verschillende boven-
natuurlijke gebeurtenissen één geval gedocumenteerd en
voorgesteld: de bijna onmiddellijke genezing van een zieke
die ernstige kankergezwellen had. En voor zijn heilig-
verklaring, die van een radioloog die door zijn beroeps-
werk leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker.

Na zijn heiligverklaring zijn ook betrouwbare berichten
ontvangen van ontelbare gunsten verkregen van God door
mensen die de heilige Jozefmaria met geloof aanroepen.
Enkele van deze gunsten zouden gekwalificeerd kunnen
worden als echte wonderen.

Maar in de geest van de heilige Jozefmaria zelf moeten
we vooral hulp vragen voor onze persoonlijke heiliging
en die van andere mensen: voor de trouwe vervulling van
onze plichten en verantwoordelijkheden,,ieder van ons
in zijn eigen staat. Daarom is het aantal mensen opmer-
kelijk die gunsten meedelen als de volgende:

• Verzoening in gebroken huwelijken.
• Hereniging van gezinsleden.
• Vrede in gezinnen die gevaar liepen door tweedracht.
• Ontdekking van de eigen roeping.
• Bekering van personen die niet geloofden of verwij-
derd waren van de Kerk.
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• Biecht van zondaars die zich verzetten tegen het
ontvangen van het sacrament van de verzoening.
• Het vinden van werk.
• Overwinning van hindernissen bij de uitvoering van
werken van barmhartigheid.
• Verzoening van elkaar vijandige personen.
• Herstel van gezondheid.
• Troost bij groot verdriet en kleine tegenslagen.
• Bevrijding van slechte gewoonten, zoals alcoholisme,
drugsverslaving, enz.

Laten we met vertrouwen beroep doen op deze machtige
voorspreker en hem zeggen:

Heilige Jozefmaria, bid voor ons.

+Juan Larrea Holguìn
EMERITUS AARTSBISSCHOP VAN GUAYAQUIL
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De heilige Jozefmaría in Rome, in1951, samen met twee
van zijn geestelijke zonen, uit Ierland en Ecuador (Cormac
Burke en  Juan Larrea Holguín, de auteur van deze noveen)
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