
SEPARATIO  
(afscheid) 

Op Futuna was Pierre Chanel niet alleen. 
Hij woonde samen met broeder Marie-
Nizier Delorme en hij praatte met hem over 
de vooruitgang van de missie en over de 
moeilijkheden. Toen hij er de gelegenheid voor 
kreeg bezocht hij zijn medebroeders op Wallis.

Jezus neemt tijd om met zijn leerlingen te praten. 
Hij helpt hen te begrijpen wat gebeurd is en ook 
wat hij zegt. Op weg naar Emmaüs leest hij met 
zijn leerlingen de Schrift : ’Hij verklaarde hun 
wat er al in de Schriften over hem geschreven 
stond en hij begon bij Mozes en de Profeten’ 
(Lucas 24,27). Heer, help me uw woorden beter 
te begrijpen en ze te delen met mijn broeders en 
zusters.

Op 28 april 1841 komt Musumusu 
bij Pierre Chanel en vraagt om 
verzorging. Eenmaal binnen 
halen zijn medeplichtigen het 
hele huis leeg en slaat Musumusu 
Pierre Chanel dood. Diens laatste 
woorden zijn : ‘ Het is goed zo’. 

Jezus sprak : ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het 
één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt 
hij veel vrucht’ (Johannes 12, 27). Heer, help ons te 
accepteren dat wij u volgen in uw lijden zodat ons 
leven vruchten voort brengt. Geef dat jongeren 
zich aangetrokken voelen om u te volgen in de 
Sociëteit van Maria.

De koning van Futuna geeft de 
laatste eer aan het lichaam van 
Pierre Chanel. Zijn overblijfselen 
worden in 1842 overgebracht 

naar Nieuw-Zeeland en vervolgens naar Sainte 
Foy. In 1977 worden ze teruggebracht naar het 
Heiligdom in Poi op Futuna.

Gedurende zijn hele leven is Pierre Chanel vaak 
vertrokken en heeft vaak afscheid moeten nemen. 
Hij heeft zijn geboortedorp Cuet achtergelaten, 
vervolgens het bisdom Belley en ook Frankrijk om 
steeds verder te gaan. Heer, geef ons de moed om 
opnieuw te beginnen in deze tijd waarin de Kerk 
en de Sociëteit van Maria grote veranderingen 
ondergaan. Wij vragen U, op voorspraak van Pierre 
Chanel, ons geloof nog sterker te doen worden.

De glas-in-lood ramen van de grote kapel in La Neylière 
werden gemaakt door Raphaël Lardeur tussen 1931 en 
1935. Zij geven de momenten weer van het leven van 
Maria in Nazareth. Het team van ‘ Maristes en Education’ 
van Verpillière heeft,  op initiatief van Jean-Baptiste 
Frondas, een boekje uitgegeven over dit kunstwerk om 
de maristenspiritualiteit weer te geven. Ik heb me laten 
inspireren door deze noveen ter ere van de Heilige Petrus 
Chanel. Elk raam heeft een thema. Wij gaan ze volgen, dag 
na dag.

Noveen ter ere van de 
Heilige Petrus ChanelCOLLOQUIUM 

(gesprek)

26 april
27 april 

DORMITIO (sterven) 

28 april 

foto’s : Jean-Baptiste Frondas



21 april

20 april
Wij kennen het leven van Pierre Chanel. Zijn 
vroege verlangen om missionaris te zijn, zijn 
keuze voor het leven als marist, zijn vertrek naar 
de missie op Futuna en zijn brutale dood door de 
handen van Musumusu. Dat alles is ons gegeven.

Jezus zei : ’Er is geen grotere liefde dan je leven 
te geven voor je vrienden’ (Johannes 15,13). Heer, 
maak ons weer bewust dat wij ons leven hebben 
gegeven. Het leven als marist is een geschenk. 
Mogen jongeren de vreugde ontdekken van zo’n 
levensweg. Pierre Chanel gaat ons voor.

Pierre Chanel, leraar in Belley, kende het belang 
van spel en rust. De recreaties op het college waren 
lang en levendig. Tijdens de reis van Le Havre naar 
Futuna die meer dan 10 maanden duurde waren spel 
en ontspanning deel van het dagelijkse leven, maar 
we hebben daarover geen details. 

Jezus zei : ’Ga nu mee naar een eenzame plaats om 
alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’ (Marcus 6,31).  
Leer ons Heer te ontspannen. Breng in ons het kind 
weer naar boven en het plezier om te spelen.

25 april 

24 april 
Pierre Chanel heeft zich vol overgave gestort op 
zijn taken als priester, als leraar in het college 
van Belley en als missionaris op Futuna. Hij was 
een doorzetter, ook als de omstandigheden niet 
gunstig waren.

Jezus zei : ’Geef, dan zal je gegeven worden; een 
goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en 
overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want 
de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook 
voor jullie worden gebruikt’ (Lucas 6,38). Heer, 
geef ons dezelfde vrijgevigheid in ons werk, ons 
communiteitsleven en voor onze familie. 

Pierre Chanel heeft 
gedurende zijn hele leven 
gewerkt. Op Futuna 
heeft hij met moeite de 
plaatselijke taal geleerd om 
te kunnen communiceren 
met zijn nieuwe buren. 
Dagelijkse arbeid was een 
deel van zijn leven.

Paulus schreef aan de Tessalonicenzen : ‘ Wie niet 
wil werken, die zal ook niet eten’ ( 2 Tes.3,10). 
Geef Heer dat wij ons werk rustig en bewust 
uitvoeren. Bevrijd ons van slavernij. Dat ons werk 
U tot dienst mag zijn.

23 april

22 april

Pierre Chanel was niet bang 
voor lange monotone dagen. 
Niet op het schip op weg naar 
Oceanië en ook niet op Futuna 
waarvan hij de taal niet kende. 
Ondanks alles zette hij door.  

Jezus zei : ‘Red je leven door standvastigheid’ 
(lucas 21,19). Geef ons Heer dat wij, zoals 
Pierre Chanel, niet ontmoedigd worden door 
tegenspoed. Geef ons de kracht van uw Geest om 
u dag na dag te volgen.

Broeder Marie-Nizier vertelt 
dat de dag voor ze zich 
vestigden op Futuna, ze na 
middernacht op het schip 
waren teruggekomen. Pierre 
Chanel begon onmiddelijk 

het breviergebed te bidden. Zijn bisschop, Mgr. 
Pompallier drong er op aan dat hij zou gaan rusten.

Paulus schreef aan de Tessalonicenzen: 
‘Bid onophoudelijk, dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één 
bent met Christus Jezus, verlangt’ (1 Tes.5, 17-18) 
.  God, laat ons trouw blijven aan ons dageljkse 
gebed. Leer ons dankbaar te zijn.

OBLATIO  
(Jezelf geven)

QUIES ET LUDUS 
(rust en spel)

PIETAS 
(piëteit)

ORATIO (gebed)

ZELUS (ijver) 

LABOR (arbeid) 


