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De Stichters spreken...
Marcellin Champagnat: "Mijn ervaring maakte me overtuigd van de
behoefte aan leraren die op een christelijke manier leefden zoals Maria.
Dat is wat me naar het plan van een Sociëteit van Maria trok, en er
was niets dat ik niet wilde opofferen voor dat plan.... Maar, weet je, het
is allemaal het werk van Onze Lieve Vrouw...."
~~~
Jean-Claude Colin: "Alleen zijn met God was belangrijker voor mij
dan wat dan ook. Maar er was nog een ander idee dat steeds bij me
terugkwam als een meesterlijke gedachte. Wat deed Maria in de kerk
na de Hemelvaart?"
~~~
Jeanne-Marie Chavoin: "De wereld was voor mij een vriendelijke
plek waar je op een eenvoudige en feitelijke manier voor de Heer
leefde en werkte. Het navolgen van de familie van Nazareth betekende
niet in het huis blijven met Jezus, Maria en Jozef. Nazareth was de
hele stad, waar Maria gewoon het leven van de mensen leefde ... en
ging dus over het doen van het goede."
~~~
Françoise Perroton: "De congregatie begon als een duidelijke oproep
van een groep vrouwen.... Kun je je voorstellen wat een sprong in het
duister het was voor een vrouw van mijn leeftijd om naar het einde
van de aarde te gaan omwille van een missie? God alleen weet hoe ik
worstelde met ontmoediging en zelfs wanhoop."

Fourvière Liturgie
23 juli
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Op de dag na hun priesterijding, 23 juli 1816, bestegen twaalf aspirant
Maristen, waaronder de H. Marcellinus Champagnat en de Eerbiedwaardige
Jean-Claude Colin, de steile trappen naar de top van de heuvel van Fourvière,
Lyon, en daar, in de kleine kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, beloofden
ze te werken aan de stichting van een nieuwe religieuze beweging: een groep
genaamd Maristen, wier werk in de kerk zou lijken op dat van de Jezuïeten,
maar wier leven en werken gebaseerd zouden zijn op de wijze waarop Maria
trouw was aan onze Heer, van Nazareth tot Pinksteren.
Maristen beschouwen deze gebeurtenis als het stichtings-moment in het
ontstaan van de Sociëteit van Maria in zijn vele gestalten - broeders, zusters,
leken en priesters.
~~~
Openingslied of intrede antifoon:
Gezegend bent u, o Maagd Maria, door de Heer onze God, het meest
Verheven, boven alle vrouwen op aarde; want Hij heeft uw naam zo verheven
dat uw lof op onze lippen niet zal verstommen.

Plechtige zegen
God, onze almachtige Vader heeft ons de naam Van Maria geschonken. In
overeenstemming met haar voorbeeld in Nazaret, mogen we met aandacht
naar zijn Woord luisteren en tot vervulling brengen in alles wat we doen. R.
Amen.
Hij heeft ons de Vroege Kerk gegeven als het enige model van ons
gmeenschapsleven : moge Hij ons één maken in hart en geest met onze
broeders en zusters. R. Amen,
En zo mogen we vreugdevol de wil van de Vader doen, en vertrouwend op
de kracht van Christus alleen, de weg bereiden voor de komst van het
Koninkrijk. R. Amen.
En moge de zegen van de almachtige God, de Vader, en de Zoon, en de
Heilige Geest, op ons neerdalen en voor altijd bij ons blijven. R. Amen.
Slotlied

Openingsgebed

Gun ons, zo bidden wij, almachtige God, dat u omziet naar de nederigheid
van uw dienaren die leven en werken onder de naam van Maria; laat ons grote
dingen doen, vervul ons met de geest van onze Moeder, zodat we niet onze
eigen belangen zoeken, maar alleen die van Christus, opdat wij mannen en
vrouwen mogen leiden naar het licht van het Evangelie . Door onze Heer
Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de
Heilige Geest, één God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste Lezing: Handelingen 1:12-14.
Nadat Jezus ten hemel was opgnomen keerden de apostelen van de Olijfberg
terug. Deze berg ligt dichtbij Jerusalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen
gingen zij naar de Bovenzaal waar ze verblijf hielden : Petrus, Johannes,
Jakobus en Andreas; Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matteüs; Jakobus
zoon van Alfeus ,en Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij
allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen,met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer.
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Prefatie
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.
En nu verheerlijken wij U bij deze viering ter ere van de Allerheiligste Naam
van Maria met passende woorden van lof en dank. In haar onbevlekte hart
heeft zij uw Woord opgenomen en Hem in haar maagdelijke schoot mogen
ontvangen; haar Schepper heeft zij ter wereld gebracht en in Hem het eerste
begin van de Kerk met haar zorg omringd. Zij heeft onder het kruis het
testament aanvaard van Gods liefde en alle mensen aangenomen als haar
kinderen die door de dood van Christus tot het goddelijk leven zijn herboren.
Zij heeft zich met de leerlingen in gebed verenigd, toen de apostelen wachtten
op de komst van de Beloofde, en zo is zij het voorbeeld geworden van de
biddende Kerk. Verheven tot de hemelse glorie, begeleidt zij met moederlijke
liefde de Kerk op haar pelgrimstocht en waakt zij vol goedheid over haar
voortgang naar het vaderland, totdat het licht aanbreekt van de glorievolle dag
des Heren.
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol
vreugde: Heilig
Communielied of Antifoon:

Alle generaties zullen mij zalig prijzen, want God heeft omgezien naar zijn
nederige dienstmaagd .
Gebed na de communie
O Heer, U hebt ons aan de tafel van uw Woord en Sacrament versterkt,
verleen ons dat wij in de voetsporen van Maria verborgen en onbekend zijn in
deze wereld, zodat Christus in ons zich aan anderen kan openbaren. Door
Christus, onze Heer.
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Antwoordpsalm Ps 112: 1-6
Refrein: Prijs de naam van de Heer van het opgaan van de zon tot zijn ondergang .
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land.
Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Refr.
Welvaart en rijkdom sieren zijn huis
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
Hij is voor de vromen een licht in de nacht,
Weldadig,barmhartig, rechtvaardig. Refr...
Alleluia Vers
Alleluia, alleluia. Gezegend zij die geloofde dat de belofte van de Heer aan
haar vervuld zou worden; Alleluia.
Evangelie Johannes 19: 25-27
In die tijd stonden bij Jezus’ kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder,
Maria ,de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot
zijn moeder: "Vrouw, zie daar uw zoon". Vervolgens zei Hij tot de leerling:
"Zie daar uw moeder." En vanaf dat ogenblik nam de leerling haar bij zich
huis. Woord van de Heer.
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Voorbede
1. We danken voor de genadevolle uitverkiezing die we hebben ontvangen
om de naam van Maria te mogen dragen, en we vragen haar om haar leiding
terwijl we voortgaan om onze Maristenfamilie gestalte te geven. We bidden tot
de Heer...
2. We bidden om vertrouwen, enthousiasme en edelmoedigheid bij het
aandeel dat wij hebben in de zending van onze kerk. We bidden tot de Heer...
3. We gedenken degenen die voor ons een steun zijn in ons leven als Maristen.
Moge al onze weldoeners en al degenen met wie wij het leven delen Gods
vreugde ervaren. We bidden tot de Heer...
4. Wij bevelen bij u aan de jonge leden van onze congregaties die in hun jaren
van vorming zijn. Vervul hen met de geest van het Evangelie en de geest van
Maria en geef ieder een waar missionair hart. We bidden tot de Heer...
5. We bidden voor hen die leiding geven in onze congregaties. Geef hun ware
wijsheid, vertrouwen en kracht. We bidden tot de Heer...
6. We zeggen dank voor het grote getuigenis van onze heilige Stichters, JeanClaude Colin, Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin Champagnat, Françoise
Perroton en allen wier leven ons heeft geraakt en geïnspireerd. Mogen zij zich
verheugen in uw eeuwige en liefdevolle aanwezigheid . We bidden tot de
Heer...
Voorganger: Zoals de eerste Maristen van Fourvière beloofden de wil van God
te doen in de geest van Maria, zo bieden we U deze gebeden aan met
vertrouwen in haar in wier geest we willen leven en werken, door Christus,
Onze Heer. Amen.
Gebed over de Offergaven
Aanvaard onze gaven, Heer, en verlicht ons hart en verstand met uw Geest,
zodat we ons net als Maria aan Christus, uw Zoon, kunnen hechten, alleen
voor hem leven en hem in alles behagen. Door Christus, onze Heer. amen.
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