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Gebed
O God, die in uw voorzienigheid voortdurend
arbeiders zendt in uw oogst, U inspireerde Marcellinus
Champagnat, Jean-Claude Colin, Étienne Déclas,
Étienne Terraillon en hun metgezellen om zich te
binden aan de oprichting van een nieuwe congregatie
met de geest en de naam van Maria. Mogen wij, hun
erfgenamen, mannen en vrouwen van de
Maristenfamilie, bewogen worden door hun voorbeeld.
Geef ons de genade...
… om beter te begrijpen wat het betekent dat wij
geroepen zijn om hun bedoelingen in onze huidige
wereld voort te zetten;
… om opnieuw het werk van Maria te omarmen dat
ons ook voor vandaag is gegeven voor de opbouw van
uw Kerk van morgen, in eenvoud, nederigheid en
barmhartige solidariteit;
… en op weg te gaan voor onze zending, open te staan
voor de ingevingen van de Geest, in te spelen op de
behoeften van Gods volk, klaar om onszelf en alles wat
we hebben beschikbaar te stellen, vertrouwend op de
hulp van Maria, onze Goede Moeder en onze Eerste en
Eeuwige Overste.
Ervan overtuigd dat we alles kunnen doen in Hem die
ons kracht geeft, bidden we door Jezus Christus, onze
Heer, Amen.
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