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Januari
1. ‘Hoe men het beste met alles begint:
In de Naam van de VADER en de
ZOON en de HEILIGE GEEST. Amen!’
2. ‘Niet opgeven wint. – Wees iemand
die niet klein te krijgen is.’
3. ‘We moeten ervoor zorgen, dat we de
ander enthousiast kunnen maken.’
4. ‘“HEER, vergeef het hun, want ze weten
niet, wat ze doen.” Dat zou onze reactie op beledigingen moeten zijn.’
5. ‘De Naam JEZUS zij jullie kracht en
hulp!’
6. ‘Alles, wat van GOD komt, is genade!’
7. ‘Wat hier op aarde van harte wordt gedaan, heeft zo‘n grote waarde, omdat
het vrijwillig wordt gedaan.’
8. ‘Liefde is de sterkste kracht, die een
mens kan krijgen.’

9. ‘Aan ergernis kun je kapotgaan of heilig worden.’
10. ‘Je zult de duivel nooit overwinnen,
zelfs wanneer je Priester, Bisschop of
Paus bent, als je niet allereerst je “Ik”
hebt overwonnen.’
11. ‘Alles moet je tot vreugde van GOD
doen – dat is gebed.’
12. ‘De kronkelige levenswegen van de
aarde zijn voor ons de weg naar de
Hemel.’
13. ‘Profetieën zijn goddelijk, maar wij
kunnen ze alleen aards begrijpen.’
14. ‘GOD vraagt ons Zijn helpers te zijn,
om zielen te redden.’
15. ‘Het tijdperk van de HEILIGE GEEST
brengt een totale vernieuwing.’
16. ‘Alleen hij kan nederig zijn, die de
ware liefde bezit.’
17. ‘Ieder mens moet er rekening mee
houden, dat hij tot zonde kan vervallen – ieder mens!’

18.

‘Fantasie – de grote kleurdoos, die
GOD ons schenkt!’

19.

‘Onbezorgd is men, zodra men een
kind voor GOD is.’

20.

‘Geloof niet, dat je iets slechts kunt afleggen, voordat GOD je niet heeft laten zien, hoe verschrikkelijk je gedrag
is.’

21.

‘De leer moet duidelijk zijn, maar hoe
ieder afzonderlijk deze leer leeft is verschillend.’

22.

‘Wie zich in kleine dingen laat gaan,
zal ook het grote niet klaarspelen.’

23.

‘Bekommeren jullie je meer om het
leed van GOD!’

24.

‘Alles, wat er is en leven heeft, heeft
het leven van de existentie van GOD.’

25.

‘Hoe meer je het leed kunt dragen,
des te groter zal ook de vreugde zijn.’

26. ‘Wil je weten hoe je GOD liefhebt?
Kijk, hoe je de naaste, die je op je zenuwen werkt, liefhebt.’

27. ‘De eeuwigheid behoort GOD – mij
behoort het Nu.’
28. ‘Iedereen heeft iets, waaraan hij moet
werken.’
29. ‘Je ziet iedereen zo, zoals je het uit de
innerlijke gezindheid waarneemt.’
30. ‘Twee strijden om jou met een absolute macht: GOD en Satan.’
31. ‘Bemint GOD en jullie krijgen alles
wat jullie goeddoet.’

Februari
1. Probeer niet, zo over de naaste te denken, zoals jij denkt, maar zoals de
HEILAND denkt.’
2. ‘Ik kan helemaal niets – maar in GOD
kan ik alles.’
3. ‘Vroom is: pijn en verdriet met vrolijkheid dragen.’
4. ‘Als men gevoelens zoekt, dan zoekt
men zichzelf, niet ONZE-LIEVE-HEER!’
5. ‘Eeuwige zaligheid – alles wat men
daarvoor doet is lonend!’
6. ‘Waarom beoordelen de mensen GOD
altijd op de manier, zoals ze zelf zijn?’
7. ‘Kijk vaker op naar GOD.’
8. ‘Jullie kunnen GOD vragen wat jullie
maar willen: Hij maakt er het beste
van.’

9. ‘Ware liefde tot GOD is; als je wilt huilen omdat het je voorkomt, dat je liefde maar al te armoedig is.’
10. ‘Als ik weet, dat ik niets weet, dan
open ik me voor Hem, die alles weet:
de HEILIGE GEEST.’
11. ‘De Bozen zijn één in het collectief, in
de haat tegen ons.’
12. ‘Een charisma is beslist een geschenk,
maar er worden ook offers verlangd.’
13. ‘GOD heeft een sterk verlangen naar
jou – en jij?’
14. ‘Het speelt toch geen rol als men verkeerd wordt beoordeeld. – GOD weet
het.’
15. ‘Hoe hoger het ambt van iemand is,
des te meer moet hij rekening houden
met aanvallen van het kwade.’
16. ‘Alles is zo waardevol – de vreugden
alsook het leed …’
17. ‘Als we ons eerlijk inspannen, dan
helpt GOD ons.’

18.

‘Voor het kleinste goede, dat ik kon
doen, dank ik GOD.’

19.

‘Teleurstellingen hebben bij GOD veel
waarde. Dit rijpt je in hoge mate, als
nauwelijks iets anders en het brengt je
nader en inniger tot GOD.’

20.

‘Een slecht humeur bestrijden is ook
strijd tegen het “Ik” of het Boze.’

21.

‘Als iets je diep krenkt en je neemt het
in nederigheid aan, dan katapulteert
het je dichter bij de Hemel.’

22.

‘Niets op de aarde kan zo erg zijn, dat
het zich niet loont voor de Hemel.’

23.

‘Bij ONZE-LIEVE-HEER
nooit te kort. – Nooit!’

24.

‘We moeten voor GOD als zachte was
zijn en voor de duivel als scherpe kiezelstenen.’

25.

‘Een ziel die in GOD tevreden is ziet
alles, wat ze krijgt, als toereikend aan.’
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26. ‘Bij de H. Aartsengel Michaël heb ik
geleerd, dat naast de liefde de nederigheid het grootste is.’
27. ‘Als het goed met me gaat, kan ik mezelf niet meten, of ik GOD liefheb; pas
als het slecht met me gaat …'
28. ‘In jezelf moet branden, wat je in de
ander wilt ontsteken.’
29. ‘Als GOD me een wens niet vervult,
dan juich ik, want dan weet ik heel
precies dat Hij mij iets beters geeft.’

Maart
1. ‘Als jullie Maria willen verblijden, dan
eer haar Bruidegom.’
2. ‘GOD heeft aan het kruis iedereen de
vergeving gegeven, men moet ze alleen halen!’
3. ‘Ik houd van vrome, strijdende christenen, omdat ze GOD daarmee verblijden.’
4. ‘Alles moet men weer eens reinigen.
Waarom niet het belangrijkste: het
hart, de ziel?’
5. ‘Het is belangrijk, dat men alles in de
liefde doet voor de HEER.’
6. ‘Elk goed werk, wat je doet, wordt in
de Hemel gedeponeerd.’
7. ‘Als jullie niet zo nu en dan innerlijke
tegenstand hebben, dan kunnen jullie
niet groeien.’
8. ‘GOD interesseert wat je wilde.’

9. ‘Vergooi je kracht niet bij iemand, die
niet wil.’
10. ‘We vasten, omdat de HEILAND Zijn
leven voor onze redding heeft gegeven en zo willen ook wij laten zien, dat
we bereid zijn, van de genoegens af te
zien.’
11. ‘We krijgen de genade om te strijden
pas, als we beginnen te strijden.’
12. ‘JEZUS nam alle zonden van de hele
mensheid op zich.’
13. ‘De ware grote mensen zijn zij, die het
kinderlijk hart hebben bewaard.’
14. ‘Het meest luid is het stille voorbeeld.’
15. ‘We zijn nooit volmaakt – we moeten
steeds aan onszelf werken.’
16. ‘Als je GOD in de stilte zoekt en Hem
aankijkt, dan krijg je wijsheid.’
17. ‘De wereld lokt veelvuldig, dat is de
macht van de Boze.’

18.

‘Wie heilig wil worden, zal woelige gebeurtenissen beleven!’

19.

‘De H. Jozef geeft jullie kracht om vol
te houden; niet van GOD weg te
gaan.’

20.

‘Beschouw in de Goede Week de
Woorden van JEZUS: “Dat deed Ik
voor jou, wat doe jij voor Mij?”’

21.

‘Doe al wat mogelijk is en vertrouw op
GOD.’

22.

‘Wisten jullie maar: Niets is voor
niets!’

23.

‘De netten van de onkuisheid zijn
overal.’

24.

‘Wie de Moeder van GOD niet wil vereren, negeert GODS verhevenste
schepsel.’

25.

‘Ik houd van zulke offertjes, die de
mensen niet zien.’

26.‘Bij GOD is er niets, wat niet mogelijk is.’

27. ‘Er is niets, wat te gering zou zijn, om
het GOD te schenken en Hem daarmee te verblijden.’
28. ‘Heb je GOD als vader – wie moet je
dan vrezen?’
29. ‘GOD doet alles goed, alleen wij begrijpen het niet.’
30. ‘Voor GOD te werken is het mooiste
wat er is!’
31. ‘Als je vóór GOD bent, is GOD in je en
straalt uit je.’

April
1. ‘Denk een beetje meer met het hart
dan met het verstand.’
2. ‘De liefde van GOD is oneindig – de
liefde van de mensen is eindig.’
3. ‘Het verdriet in mij is zo groot, omdat
GOD door de meeste Priesters van de
heilige Kerk niet wordt bemind.’
4. ‘Het hoofdgebod is het fundament van
de 10 geboden.’
5. ‘Als je gebed niet meer helpt, leg er
een aalmoes bij en je zult bij GOD verhoring vinden.’
6. ‘Niemand van jullie heeft de een of
andere aanvechting, die ik niet heb
gehad. Zo kan ik iedereen begrijpen.’
7. ‘Allen, die aan mij toevertrouwd zijn,
wil ik in de Hemel brengen.’
8. ‘Als een mens zich veredelt, wordt de
ander ernaast ook fijner; indien hij
van goede wil is.’

9. ‘In de duisternis blind op GOD vertrouwen maakt sterk en geeft grote verdiensten!’
10. ‘De HEILIGE GEEST is oppermachtig
en toch zo liefdevol en zachtmoedig.’
11. ‘Elk leed is toelating van GOD, opdat
wij daardoor sterker worden.’
12. ‘In de Hemel is alles muziek.’
13. ‘Wee degene, die een verontschuldiging niet aanneemt; hij kan nog honderd keer naar de biechtstoel gaan, hij
zal geen vergeving krijgen.’
14. ‘Nu in de lente ziet men, als men de
ogen opent, in de natuur de wonderen
van GOD. Ieder bloempje een gedachte van GOD!’
15. ‘Als je gelooft dat je ellendig bent, dan
ben je op de goede weg.’
16. ‘Blijf trouw tot in de dood.’
17. ‘In GOD kan niets onreins binnengaan.’

18.

‘De mens heeft de chip niet, om te begrijpen, hoe de Hemel is.’

19.

‘Laten we ervoor zorgen, dat we de
kleinste dingen geweldig doen, want
bij GOD is het kleine groot.’

20.

‘Het lichaam is het omhulsel van de
ziel.’

21.

‘Alles kan door de kracht van GOD
veranderd worden!’

22.

‘Men kan bij GOD nooit teveel vragen.
De koenheid overwint.’

23.

‘Lauwheid is tegenwoordig de grote
ziekte van het volk van GOD.’

24.

‘Hoezeer bemint GOD je? Zozeer als
zichzelf! Zijn adem in ons bemint Hij.’

25.

‘Ik vind het jammer, dat ik jullie niet
kan laten zien, wat voor een loon er op
jullie wacht in de eeuwigheid.’

26.

‘We hebben een tijd, waarin Satan
met zijn aanhang macht heeft zoals
nog nooit!’

27. ‘GOD is met jou genadig, als jij ook
genadig bent – GOD is met jou barmhartig, als jij ook barmhartig bent.’
28. ‘Het martelaarschap in het leven is
vaak groter dan gedood te worden.’
29. ‘Als je gelooft, GOD lief te hebben,
dan kijk hoe je de naaste liefhebt.’
30. ‘Begeef je niet in het gevaar van een
bekoring, die je niet kunt weerstaan.’

Mei
1. ‘Mannen van de aarde: gaat naar de
H. Jozef!’
2. ‘Alleen hij die strijdt kan heilig worden.’
3. ‘Barmhartigheid is een schouwspel
voor de Engelen.’
4. ‘Als maar één hart het ware geloof in
zich heeft, is daar de Kerk.’
5. ‘Geloof is genade, die men van GOD
kan afsmeken.’
6. ‘Bij iedereen staat JEZUS voor de kamer van het hart en wacht om binnengelaten te worden.’
7. ‘Zeg me waar je vreugde is en ik zeg je
waar je liefde is!‘
8. ‘Ga naar GOD als een kind en niet als
een volwassene.’
9. ‘Alleen hij kan beschouwen, die de
HEILIGE GEEST in zijn binnenste heeft.’

10. ‘Er is temperament voor nodig om heilig te worden.’
11. ‘Men zou in iedere moeder een weerspiegeling van de Moeder van GOD
moeten herkennen.’
12. ‘GOD geeft je de hand door mensen
en de heilige Sacramenten.’
13. ‘Verstervingen brengen heel veel, de
ongewilde verstervingen dubbel zoveel.’
14. ‘De Kerk is overal daar, waar mensen
zijn, die naar het geloof leven, zoals
het CHRISTUS en de Apostelen hebben geleerd.’
15. ‘Is men een Mariavereerder, dan eert
men ook de vrouwen.’
16. ‘De ziel heeft meer gevoelens dan het
lichaam, ze is zuivere adem van GOD.’
17. ‘Het Evangelie is levend en maakt levend.’
18. ‘We hebben beslist geestelijke helden
nodig tegen het Boze!’

19. ‘In de Hemel is geluksgevoel, als de
ander een geschenk krijgt.’
20.

‘GOD geeft veel terug, als men Ja
zegt, maar het grote diadeem geeft Hij
pas Hierboven.’

21.

‘Alles, wat GOD mishaagt, zou men
moeten mijden.’

22.

‘Ook het mystieke moet men eerst leren en moet rijpen.’

23.

‘Men moet zijn best doen, het leven
van de ander aangenaam te maken.’

24.

‘De grootste zonde is en blijft de zonde
tegen de liefde. Want de liefde is het
hoofdgebod!’

25.

‘Wat zou het voor een GOD zijn, als ik
Hem precies zou kunnen verklaren?’

26.

‘Dat is onze GOD: zoekend naar ons,
mensen, zolang wij leven.’

27.

‘Het hemels licht is een substantie.’

28. ‘Handel, zoals JEZUS zou handelen –
handel, zoals de Moeder van GOD
zou handelen, dan ben je in evenwicht.’
29. ‘De VADER heeft ons geschapen, de
ZOON verlost en de HEILIGE GEEST
maakt ons heilig, als we willen.’
30. ‘In het Heilig Misoffer gebeurt het geweldigste wonder van de wereldgeschiedenis.’
31. ‘Iedereen heeft iets, wat de HEILAND
zou kunnen dienen.’

Juni
1. ‘De daden moeten op het gebed volgen. Gebed, waarop geen daden volgen, is beuzelpraat.’
2. ‘Bij de HEILIGE GEEST kunnen we onze accu opladen.’
3. ‘Om het even, hoe het met me gaat,
als de ander door mij maar gelukkig
is.’
4. ‘Humor is een deugd, die men moet
afbidden.’
5. ‘Als je het heilig Vormsel ontvangt,
word je voor GOD meerderjarig.’
6. ‘Wie niet ook een kinderlijk hart heeft,
zal mij niet begrijpen!’
7. ‘Als iemand werkelijk vroom is dan zal
hij het verstoppen, tenzij GOD laat het
toe, dat het zichtbaar wordt.’
8. ‘Zonder gehoorzaamheid is er chaos!’

9. ‘Ik zie het Nu en werk naar het doel
toe.’
10. ‘Onze kapellen zijn met genaden gevuld, dat zou iedereen moeten voelen.’
11. ‘Gebruik de hulp van de H. Jozef bij
huwelijksproblemen!’
12. ‘Tranen maken rijp en wassen de ziel.’
13. ‘Wij zijn niets; pas als GOD in ons
woont, zijn we iets.’
14. ‘Als men over GOD spreekt heeft men
het meeste succes, als men eenvoudige woorden gebruikt.’
15. ‘Toen JEZUS aan het kruis hing, heeft
Hij zich in ieder toekomstig Misoffer
verplaatst.’
16. ‘Verricht jullie taak ter wille van GOD
en jullie helpen mij.’
17. GOD tegen de Zwaard-Bisschop: ‘als
jij spreekt, werk Ik door jou.’

18. ‘Wij moeten leren, met het Hart van
JEZUS te denken en te zien.’
19.

‘De Majesteit van GOD in een beetje
meel en water – dat is absolute liefde
voor ons.’

20.

‘Ik werk niet in het zweet des aanschijns, maar in het zweet des harten.’

21.

‘Lachen is een vitaminestoot tegen de
Boze.’

22.

‘Er is niet beters, dan zich aan GOD te
hebben geschonken.’

23.

‘Degene die strijdt, is een goede soldaat.’

24.

‘Traagheid is in het hoofd – moeheid
in het lichaam.’

25.

‘Een voornemen zonder daden is
GOD belogen.’

26.

‘Belangrijk zijn de daden van liefde,
niet gevoelens!’

27.

‘Leed ondergaan maakt je mooi, als je
juist lijdt.’

28. ‘Vooruitgang maakt men alleen, als
men steeds weer door GOD wordt beproefd.’
29. ‘Anderen tot het zielenheil geholpen
en GOD verblijdt te hebben, is voor
mij genoeg.’
30. ‘Gedachten zijn veel krachtiger dan
woorden die over de lippen komen.’

Juli
1. ‘Zonder het Kostbaar Bloed van JEZUS
CHRISTUS zouden wij allen verdoemd
zijn, voor altijd en eeuwig.’
2. ‘GOD geeft voornamelijk aan de dapperen strijd.’
3. ‘Heiligen zijn met humor veel dingen
te boven gekomen.’
4. ‘De ware deemoedige mens heeft een
open hart.’
5. ‘De mensheid kan alleen nog door
Één bekeerd worden – en dat is de
HEILIGE GEEST!’
6. ‘Juist op het ogenblik als je in opstand
wilt komen, kun je de deugd beoefenen: doordat je bedaart.’
7. ‘Een opmonterende glimlach kan de
ander vleugels geven, als hij fouten
heeft gemaakt.’

8. ‘Bij een “Ik”-mens is het voor de Boze
gemakkelijk, voortdurend aan te vallen.’
9. ‘In de liefde tot GOD vraag ik GOD
om de naastenliefde.’
10. ‘Alleen hij mag zich vader noemen,
die ook kan doen wat de moeder elke
dag voor de kleinere en grotere kinderen doet, anders is hij alleen kostwinner.’
11. ‘Van fouten wordt men wijs, maar alleen de deemoedige mens.’
12. ‘Niet morgen – nu beginnen.’
13. ‘Als je goede werken hebt gedaan en
daarvoor kritiek en spot oogst, kan dit
je goede werken nog vervolmaken.’
14. ‘Laat gewoon GOD doen, Hij doet het
altijd goed. GODS wegen zijn ondoorgrondelijk, maar steeds het beste.’
15. ‘Hij geeft en neemt – dat is de aard
van GOD.’

16. ‘Alles, wat je spreekt, denkt of doet,
kan een uitdrukking van je bidden zijn.’
17. ‘Gewoontes raakt men helaas moeilijk
kwijt.’
18.

‘Er is niets wat gelukkiger maakt op
aarde, dan GOD blij te maken.’

19.

‘Als het goed met jullie gaat, dan let
op, dat jullie niet verslappen.’

20.

‘Één goed mens weegt bij GOD zwaarder dan 10.000 slechte mensen.’

21.

‘In de Hemel is leven – meer dan op
aarde.’

22.

‘Bij GOD is alles tegelijkertijd nu!’

23.

‘Iedere keer, als je in de verzoeking
Neen zegt, begint het gelaat van GOD
te stralen.’

24.

‘GODS woorden hebben grote waarde
– hebben leven. Elk woord van GOD is
een korrel goud.’

25. ‘GOD verlangt van je, dat je op dit moment al het mogelijke geeft.’

26. ‘De heilige Engelen scheppen en werken, zonder dat wij het gewaarworden.’
27. ‘Vergeet nooit, iedereen wordt anders
heilig.’
28. ‘Liefde is, als ik GOD wil blij maken.’
29. ‘Al het goede, dat we kunnen doen, is
steeds genade.’
30. ‘Schenk GOD vreugde en Hij geeft ze
aan jullie.’
31. ‘Als jullie blij willen zijn, zelfs in verdriet, dan bemint GOD.’

Augustus
1. ‘Wie niet meer bidt, verliest GOD uit
het oog, uit de gedachten, uit het hart.’
2. ‘Een Priester moet zo zijn, dat niemand voor hem de achting verliest.’
3. ‘Niet de kennis maakt heilig, maar het
kruis-dragen.’
4. ‘Waar de GEEST is, is de VADER en de
ZOON.’
5. ‘GOD ziet nooit wat je was, Hij ziet wat
je bent.’
6. ‘Esoterie leid je voor 85% van het ware
geloof weg en kan voor jou een groot
gevaar worden.’
7. ‘Een fout is altijd ook een kans er iets
van te leren.’
8. ‘GOD is onuitputtelijk. Hoe meer men
van Hem haalt, des te meer geeft Hij.’
9. ‘Waar geen vrede is, daar danst de
duivel!’

10. ‘GOD voedt op, rijpt en loutert de
mens ook door leed.’
11. ‘Beoefen de naastenliefde eerst aan
de vijanden.’
12. ‘Geloven jullie, dat de wereld jullie
meer vreugde kan geven dan de Almachtige GOD, die de liefde is?’
13. ‘Met opzet een offer brengen, opdat
allen het zien, is voor GOD een gruwel.’
14. ‘Iedereen is zelf de smid van zijn eigen
fortuin voor het leven na de dood.’
15. ‘Deemoed en verachting zijn de weg,
waarop de HEER Zijn uitverkorenen
leidt.’
16. ‘Onze hele Godsdienst gaat over de
liefde tot GOD en de naaste.’
17. ‘Het mooiste geluk van de wereld is tegenover de Hemel nog altijd iets gruwelijks.’
18. ‘GOD is liefde, liefde, liefde – maar
ook gerechtigheid!’

19. ‘Door de ZOON moeten we de VADER
om de HEILIGE GEEST vragen.’
20.

‘Heb jij niet vergeven, zal ook jou niet
vergeven worden.’

21.

‘Een zucht van JEZUS CHRISTUS tot
Zijn VADER zou genoeg geweest zijn,
om 100 werelden te verlossen.’

22.

‘Het wordt pas avontuurlijk, als men
tegen zichzelf strijdt.’

23.

‘Het zekerste middel, om in de Hemel
te komen is: GOD lief te hebben.’

24.

‘Voor deze en de komende tijd is de
Zwaard-Bisschop nodig.’

25.

‘De Nieuwe Christenen zijn er, om het
persoonlijk Werktuig van JEZUS
CHRISTUS te ondersteunen. Maar het
Werktuig is er voor de hele Kerk.’

26.

‘Eenvoudiger kan men alleen worden
als men liefheeft.’

27.

‘Laten we nooit vergeten: wij moeten
alleen ons best doen, de successen
geeft GOD.’

28. ‘Weten jullie wie gezond is? Hij, die
met zijn ziekte gelukkig is!’
29. ‘In de Biecht toont GOD absoluut Zijn
hele barmhartigheid.’
30. ‘Als de kinderen naar huis komen,
moeten ze voelen dat de ouders daarover blij zijn. Dat is een heel belangrijke factor!’
31. ‘Als je met GOD oud en grijs wordt,
dan heb je altijd een jeugdig elan in je
binnenste.’

September
1. ‘Als ik mijn fouten inzie, is dat een genade van GOD.’
2. ‘Het “Onze Vader” en “Wees gegroet”
zijn de belangrijkste gebeden die wij,
christenen, hebben.’
3. ‘De Naam, waaruit alle namen hun
kracht ontvangen, is JEZUS.’
4. ‘Wanneer je uit je hart spreekt, spreekt
je stem steeds met liefde.’
5. ‘Wie met de HEILAND geleden en gestreden heeft, zal met Hem ook eenmaal regeren.’
6. ‘Het zwaard van de Zwaard-Bisschop
is het woord en het woord beproeft
met het hoofdgebod.’
7. ‘Te weten dat de VADER in de Hemel
me altijd in Zijn liefde ziet, maakt me
blij.’
8. ‘Jozef zag de heiligheid van Maria.’

9. ‘Bij een geestelijke persoon is de
HEILIGE GEEST niet aan de mens gebonden, maar aan de wijding.’
10. ‘Als men GOD een snoepje geeft, geeft
Hij een hele treinlading terug.’
11. ‘Tegenwoordig hoeven jullie niet buiten de deur te preken, alleen christelijk
leven, dan vallen jullie vanzelf op.’
12. ‘Iedereen, die wordt geboren, heeft
een door GOD bestemde plaats en
een opdracht.’
13. ‘Zoekt jullie bevrediging niet hier op
aarde.’
14. ‘Arm is de mens, als hij niet meer kan
opbloeien bij het gekwetter van een
vogel.’
15. ‘Zonder HEILIGE GEEST kunnen jullie
helemaal niets.’
16. ‘Neem de H. Jozef als voorspreker bij
zorgen in de familie, het zoeken naar
een baan enz.’

17.

‘Kleine deugden zijn scherpe wapens
tegen de Boze.’

18.

‘Angst is een machine die baart; ze
baart waarvoor je angst hebt!’

19.

‘GOD geeft niet altijd een antwoord,
maar een verheldering.’

20.

‘Heilig zijn is, als ik net dat goed doe,
wat voor mij is.’

21.

‘GOD hebben en je hebt alles.’

22.

‘Vergeet niet, waar de HEILAND in de
Hostie is, is tegelijkertijd ook de hele
Hemel.’

23.

‘Om te erkennen, hoe nederig GOD
is, moeten we eerst erkennen hoe almachtig GOD is.’

24.

‘Er gebeurt niets, wat GOD niet weet.’

25.

‘Voordat je je mond opendoet, weet
GOD al wat je wilt zeggen.’

26. ‘In de Hemel zijn onafgebroken nieuwe vreugden, ze blijven existent.’

27. ‘Bedachtzame mensen zijn meestal zij,
die zwaar door het leven moesten
gaan.’
28. ‘Om het even, of je gelijk of ongelijk
hebt: sluit vrede en je hebt vrede.’
29. ‘Het alleen-zijn kan zwaarder te verdragen zijn dan het leven in een gemeenschap.’
30. ‘Ware liefde kan niet oneerbiedig
zijn.’

Oktober
1. ‘Zo vaak je de gewijde rozenkrans ter
hand neemt krijg je kracht!’
2. ‘Alleen aan degene die sterk is geeft
GOD strijd.’
3. ‘De Kerk moet deze liefde van GOD
op aarde uitstralen.’
4. ‘Een Priester moet de HEILAND niet
alleen vertegenwoordigen, maar hij
moet Zijn spiegelbeeld zijn.’
5. ‘Zonder het hoofdgebod kan men de
10 geboden niet leven.‘
6. ‘Verzoeking is nooit zonde. Pas als de
mens er Ja tegen zegt zondigt hij!‘
7. ‘Bijzonder mooi is het glimlachen van
iemand die lijdt.’
8. ‘Het is voor mij een diepe wens, dat
jullie de Engelen liefhebben.’
9. ‘Wees blij over het mooie – GOD wil
met ons blij zijn.’

10. ‘Gehoorzaamheid vind ik het zekerste
middel, om in de volmaaktheid vorderingen te maken.’
11. ‘Laat je besnoeien, anders moet het
vuur het doen, als je sterft.’
12. ‘GOD dwingt niemand, Hij lokt alleen.’
13. ‘Men kan GOD niet verklaren!’
14. ‘Als GOD mijn VADER is, wat heb ik
dan te vrezen?’
15. ‘Alles heeft zijn reden, ook als het
slecht met je gaat. In de Hemel zal je
het zien.’
16. ‘Geef het goede verder!’
17. ‘Als ik met hardheid optreed, dan bereik ik hardheid.’
18. ‘Opgelet voor haatgevoelens. Ze verduisteren je binnenste en maken je
blind!’
19. ‘Geen vuiltje valt van het plafond en
op je hoofd, zonder dat GOD het weet.’

20.

‘GOD houdt niet van het ambt, maar
wat de mens doet. Naar het ambt
wordt de mens alleen geoordeeld.’

21.

‘We mogen ons niet naar het succes
boordelen, maar GOD beoordeelt ons
naar onze inspanningen.’

22.

‘Hoe minder men zich met GOD bezighoudt, des te minder hoort men
Hem nog.’

23.

‘Maak het werk tot gebed, dan zal de
treurigheid weggaan.’

24.

‘Als we alles doen, wat GOD blij
maakt, dan moeten we niet voor onszelf zorg dragen.’

25.

‘Er zijn in het leven moeilijkheden voor
goeden en slechten.’

26.

‘GOD zoekt je een leven lang!’

27.

‘Om de liefde moet men iedere dag
vragen met heel normale, kinderlijke
woorden.’

28. ‘De wegen van GOD kan men nooit
berekenen, maar ze zijn steeds de beste, ook als we ze niet begrijpen.’
29. ‘Alleen wat uit het hart komt, gaat in
het hart, als de mens er voor open
staat.’
30. ‘Hoe meer wij van GOD halen, des te
meer kan Hij geven.’
31. ‘Alles, wat is, wordt door GODS adem
gedragen.’

November
1. ‘Dood is de overgang in het leven dat
nooit eindigt.’
2. ‘Help de arme zielen! Een vonk in het
vagevuur brandt meer dan alle pijnen
hier op aarde.’
3. ‘Als iemand werkelijk vroom is en veel
heeft geleden, dan heeft hij humor.’
4. ‘GOD is je vader, jij Zijn kind.’
5. ‘De eerste liefdes-plicht is het luisteren.’
6. ‘We zouden te weinig papier op aarde
hebben, om een Heilige Mis te beschrijven.’
7. ‘Iedere arme ziel heeft een ander vagevuur.’
8. ‘Maria gaat niet voor GOD staan,
maar zij leidt naar GOD.’
9. ‘Alleen de liefde krijgt onmogelijke dingen voor elkaar.’

10. ‘Kinderen hebben bij GOD een ongelofelijke kracht.’
11. ‘Leer toch met de Hemelse VADER te
praten.’
12. ‘Zie af van reacties, die onaardig en
liefdeloos zijn – en jullie zullen in de
volmaaktheid snelle vorderingen maken.’
13. ‘De vreugde van de ander is mijn
vreugde.’
14. ‘GOD bemint niemand hetzelfde! Iedereen wordt door GOD bemind op
de manier, zoals hij is.’
15. ‘Je gaat met de naaste om, zoals je
met GOD omgaat, en je gaat met
GOD om, zoals je met de naaste omgaat.’
16. ‘Je weet niet, hoeveel haren er per dag
bij je uitvallen, maar GOD heeft ze geteld.’

17.

‘Des te welgevalliger we aan GOD zijn,
des te meer zullen we van de HEER krijgen om verder te geven.’

18.

‘Kon ik jullie toch zeggen, hoe de
HEILAND jullie bemint.’

19.

‘Hoe reiner je hart, hoe meer kun je bij
GOD bereiken.’

20.

‘Als iets zwaar valt, kijkt men naar
GOD en zegt: “Je weet het! – Dat is genoeg!”’

21.

‘Ik beschouw GOD, hoe Hij is, waarheen Hij kijkt, wat Hij doet – wat Hem
beweegt.’

22.

‘Geef jij aan GOD en Hij geeft aan
jou!’

23.

‘GODS lachen vult het hele universum,
de hele schepping, van eeuwigheid tot
eeuwigheid. Zijn lachen is diep en fantastisch.’

24.

‘Wat GOD doet, is altijd juist, maar wij
beseffen het pas, als we in de Hemel
zijn.’

25. ‘Bij GOD is geen ding onmogelijk! –
Deze zin moet men onthouden.’
26. ‘Ik ben er niet alleen voor de Nieuwe
Christenen. Ik ben er voor iedereen
die GOD zoekt.’
27. ‘Een gift, die je schenkt, geeft je de genade, christelijker te worden.’
28. ‘De HEILIGE GEEST werkt in ieder
mens, als de mens wil.’
29. ‘GOD wil zich gewoon schenken, dat
is Zijn wens. Nemen wij Hem aan?’
30. ‘Niemand is heilig geworden, die niet
gestreden heeft tot aan het graf.’

December
1. ‘Wat strijd kost, staat hoog aangeschreven bij GOD.’
2. ‘Des te welgevalliger de Priester aan
GOD is, des te meer genaden krijgt hij
van GOD voor zichzelf en zijn gelovigen.’
3. ‘Leer met geestelijke ogen te zien.
Overal zijn er dingen, die over GOD
spreken.’
4. ‘Gemeenschap sterkt altijd, als ze één
van geest is, wanneer ook verschillend
van karakter.’
5. ‘Vraag GOD steeds weer om de juiste
gezindheid.’
6. ‘Met “kleinen” worden die mensen bedoeld, die een kinderlijk geloof tot
GOD hebben.’
7. ‘Ik kan met mezelf maar zoveel geduld
hebben, als ik met de naaste heb.’
8. ‘De Boze siddert al bij de Naam Maria.’

9. ‘Alles, wat in mijn binnenste schreeuwt,
heeft met het gekwetst “Ik” te maken.’
10. ‘Moeilijkheden of ontnemen van liefde
maken het hart groot.’
11. ‘Met ontevredenheid en ondeugden
maakt men zich het leven zwaar.’
12. ‘Er is geen diepere en innigere vereniging met JEZUS dan de Heilige Communie.’
13. ‘Iedere kloosterlinge, die ooit door
GOD werd geroepen, werd anders geroepen.’
14. ‘Je sterfdag is je belangrijkste dag!’
15. ‘Er is geen groter geluk, dan GOD gelukkig te maken.’
16. ‘Wat CHRISTUS en de Apostelen ons
leren, dat is de garant.’
17. ‘Bidden helpt alleen, als we ook zo leven, dat GOD het bevalt.’
18. ‘Zodra je een geestelijk mens bent,
kun je ook geestelijk helpen.’

19.

‘Hoe vaak denkt GOD aan je? – Altijd!’

20.

‘De mens, die gelooft als een kind, kan
de Boze bedwingen.’

21.

‘Geheimen van GOD hoeven we niet
te begrijpen en uit te leggen – gewoon
geloven!’

22.

‘Hoe meer ik van GOD begrijp, des te
ellendiger zie ik mezelf.‘

23.

‘GOD waardeert zeer, wat vrijwillig
wordt gedaan.‘

24.

‘Het grootste, wat van GOD uitgaat, is
de liefde.’

25.

‘Liefde betekent schenken – geven.’

26.

‘Overgave is de berusting in GODS heiligste Wil.’

27. ‘De naaste moet men niet bekritiseren,
maar men zou met hem moeten discussiëren.’
28. ‘Verwacht toch doornen, want alleen
daaraan zijn de rozen te vinden.’

29. ‘Het Doorgaan en Doorstaan tellen bij
GOD meer dan dat men groot succes
zou hebben.’
30. ‘GOD heeft je geschapen voor zichzelf!’
31. ‘Voornemens zijn goed – ten uitvoer
brengen nog beter.’

