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Beste lezer,
Graag willen we u laten kennismaken met de persoon en
het leven van pater Gabriël Jacquier sv, jonge religieus
van Sint-Vincentius de Paul te Parijs, uit vorige eeuw.
Voor de levensschets in deel één hebben we geput uit
de biografie die geschreven werd door zijn medebroeder
pater Robert Doury sv.
In het tweede deel van deze uitgave vindt u de volledige vertaling van La vie mariale zoals dit werd
uitgegeven door de Congregatie van de Religieuzen van
Sint-Vincentius de Paul. De geestelijke notities zelf uit De
Zwarte Notitieboekjes van pater Gabriël Jacquier worden
voorafgegaan door een inleiding van pater Mura sv op
de mariale spiritualiteit van pater Jacquier en door een
voorwoord van pater Doury sv.
Wat eigen is aan deze Nederlandse uitgave:
▪ Enkele aanvullende aantekeningen, aangeduid met
noot van de vertaler (n.v.d.v.) en goedgekeurd door
de Franse uitgever.
▪ Een bijlage met Bijbelcitaten (letterlijk of als allusie) uit de inleiding van pater Mura en De Zwarte
Notitieboekjes, in de tekst zelf aangeduid met
.
De referenties uit de Franse uitgave werden door
ons aanzienlijk aangevuld. Ook de Latijnse citaten van pater Jacquier die in de tekst zelf naar het
Nederlands vertaald zijn, werden hier opgenomen.
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▪ Een lijst met enkele trefwoorden, die van nut kan
zijn bij het verdiepen en het zich eigen maken van
een of ander aspect van het ‘leven in Maria’.
Moge de Heilige Maagd Maria, op voorspraak van haar
vurige apostel pater Gabriël Jacquier, de weg vinden tot
ons hart, en heel ons leven naar de Allerheiligste Drieeenheid leiden! Amen.
Op het feest van het
Onbevlekt Hart van Maria, 20 juni 2020
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