
Week 49 

‘We moeten vasthouden aan de geest die voorzat bij de geboorte van de Sociëteit. Zorg 

dat u er van dag tot dag dieper in doordringt. U zult alleen goede Maristen worden, 

wanneer u deze geest echt in praktijk brengt. En wat is deze geest? Het is de geest van 

Onze Lieve Vrouw, een geest van bescheidenheid, nederigheid, voorzichtigheid, 

eenvoud en respectvolle terughoudendheid. ‘ (Jean-Claude Colin aan het word, 190, 1) 

 

Week 50 

‘Dierbare medebroeders, nu is het tijd om orde op zaken te stellen… en in welke zin? 

Het is tijd onze ziel op orde te brengen, en een lijn uit te zetten. De lijn die we moeten 

volgen behelst niet veel dingen. Het is een eenvoudige lijn, niet moeilijk. Ik kan het in 

drie woorden samenvatten: meditatie, bijzonder gewetensonderzoek, geestelijke lezing. 

Ik sta in voor het heil van iedereen die elke dag trouw zijn meditatie, zijn bijzonder 

gewetensonderzoek en zijn geestelijke lezing doet. Wie deze dingen verwaarloost, gaat 

verloren.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 182,2)  

 

Week 51 

‘U bent jonge priesters en u hebt een mooie loopbaan vóór u, niet alleen in Oceanië, 

maar in Frankrijk en de ons omringende landen, want de Sociëteit is aan geen enkele 

bijzondere plaats gebonden. Moge God uit ons midden apostolisch bezielde mensen 

doen opstaan die gestorven zijn aan zichzelf en vol zijn van Gods geest, en die in ware 

zelfverachting alleen zijn glorie voor ogen hebben.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 

110,2) 

 

Week 52 

‘Het is nu de eeuw van Maria. Jawel, want deze eeuw is een eeuw van onverschilligheid, 

van ongeloof, een eeuw van misdaden, van valse wetenschap, de eeuw van de aarde…

Daarom is zij in deze laatste tijden verschenen met haar handen uitgestrekt naar de 

aarde, handen vol stralen die de genaden aanduiden die over de mensen worden 

uitgestort. Hoe dankbaar moeten we Maria zijn dat zij ons heeft uitgekozen om haar 

Sociëteit te verspreiden, de Sociëteit die drie takken omvat, omdat Maria heel de aarde 

onder haar mantel wil bedekken.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 78,2) 


