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Goede vrienden en weldoeners in 't Neder
lands taalgebied, 

Sinds de zondeval van onze stamouders 
is het leven van de ziel die God zoekt een 
strijd, een strijd tegen de eigen slechte nei
gingen waarmee we ook na het Doopsel 
nog sterk ·behept zijn; maar ook een strijd 
tegen de vijanden van het geloof die van 
buiten komen, tegen dwaling en zedeloos
heid in 't persoonlijk leven en in het leven 
der volkeren. Deze door God gewilde strijd 
aanvaarden betekent, werken aan onze 
eigen heiliging. Het betekent dat wij bij het 
verlossingswerk van onze Heer en Zalig
maker Jezus Christus ingeschakeld worden. 

Zoals U allen weet en maar al te vaak 
aan den lijve ondervonden hebt, leven we· 
tegenwoordig in een bijzonder smartelijke, 
dreigende en woelige periode van de ge
schiedenis. Het lijkt wel of alles tegen ons 
samenspant. De vijanden van God zijn, om 
de woorden van de H. Pius X te gebruiken, 
doorgedrongen tot binnen in de Kerk. Daar 
hebben ze door hun nieuwe leerstellingen 
en nieuwe katechismussen, door een 
nieuwe opvatting over de H. Mis en het 
priesterschap, door onware voorstellingen 
over de Kerk en de noodzaak om daartoe 
te behoren als men zalig wil worden, voor 
alle mensen het zaad van het verderf uitge
strooid. Wij katholieken kunnen en mogen 
niet werkeloos blijven toezien bij dat bedrijf 
van hem die vanaf 't eerste begin al Gods 
tegenstander was. Wij zijn geroepen om 
zowel door gebed, boete en offers als door 
apostolaat en misieijver de versplintering 
en het verval te bestrijden en ons, geholpen 
door de H. Geest, met alle kracht in te 
zetten voor een echte vernieuwing van Kerk 
en maatschappij in hoofd en ledematen. 
En omdat die twee elementen - de oproep 
tot voortdurende innerlijke bekering en de 
opdracht om te verkondigen die Christus 

tot iedere gedoopte richt - zo uniek tot 
uitdrukking komen in het H. Misoffer, 
daarom is dit geloofsgeheim in zijn over
geleverde vorm voor ons de diepste grond 
en de hoogste vervulling van het bestaan. 

Dit grote doel: alles vernieuwen in Chri
stus, wil de door Aartsbisschop Lefebvre 
gestichte Priesterbroederschap van de H. 
Pius X nastreven volgens het devies van 
die grote Paus: »lnstaurare omnia in 
Christo«. Daarom, goede vrienden, hebben 
wij na aandachtig gebed en rijp beraad 
besloten om (wat al drie en een half jaar 
in 't Duits sprekend gebied gebeurt) een 
tijdschrift in Uw moedertaal te laten ver
schijnen. De artikelen zullen in de Duitse 
en de Nederlandse uitgave in hoofdzaak 
dezelfde zijn . . Maar door onze beper~te 
hulpmiddelen kunnen wij nog niet garan
deren dat de Nederlandstalige uitgave 
regelmatig verschijnt. 

Dit tijdschrift moet U inlichten over de 
ontwikkelingen in de Kerk en over de 
ontplooiing van ons eigen werk. Wij willen 
Uw aandacht vestigen op belangrijke ge
beurtenissen en data; op eenvoudige wijze 
zal het katholiek geloof weer in zijn volle 
rijkdom en in heel zijn schoonheid en diepte 
voor onze lezers worden ontvouwd; wij 
zullen ons best doen om Uw naar hemelse 
waarheid hongerende en dorstende zielen 
te voeden met de christelijke ascese en 
mystiek; ons Informatieblad wil U telkens 
opnieuw in Uw eenzaamheid troosten en 
U aanmoedigen om trouw vast te houden 
aan het overgeleverde christelijk erfgoed 
van onze voorvaderen. Ook zullen wij 
streven naar nauwer kontakt met U. Zo 
trachten wij langzaamaan een vestiging van 
de Priesterbroederschap St. Pius X in Ne
derland voor te bereiden. 

Tot onze grote vreugde zijn de vorige 
herfst twee jongemannen uit Nederland 
naar ons in Zaitzkofen gekomen, de een 



als seminarist, de ander als lekebroeder. 
Nog hebben wij geen secretariaat· voor 't 
Nederlandstalig gebied opgericht. Daar 
door zal de correspondentie met U wel 
moeilijk zijn. Maar wij hopen ook hier op 
de hulp van onze Lieve Vrouw en haar 
zuivere bruidegom de H. Jozef; aan 
beiden vertrouwen wij ons werk voor U en 
onze samenwerking met U toe! 

Weest allen overtuigd van mijn zeer 
toegenegen gevoelens in de lijdende Chri
stus, die op de Paasmorgen zegevierend uit 
Zijn graf opstaat en na de vreselijke Goede 
Vrijdag ook aan Zijn Kerk een heerlijke 
Verrijzenismorgen zal bereiden. 

Regina Coeli laetare, alleluja. 
Quia quem meruisti portare, alleluja, 
Resurrexit sicut dixit, alleluja . 
Ora pro nobis Deum, alleluja. 

Koningin van de hemel, verheug U, 
alleluja. 

Omdat Hij, die ge waardig geweest zijt 
te dragen, alleluja, 

Verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alle
luja. 

Bid God voor ons, alleluja. 

Saarbrücken, 1 april 1982 

P. Franz Schmidberger 

Preek van Aartsbisschop Mgr. Marcel Lefebvre 
op Paasmaandag 15 april 1979 in Ecöne 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 
H. Geest. Amen. 

Geliefde broeders, Goede vrienden, 

In deze tijd van verwarring in de leer van 
de Kerk zou men geneigd zijn om het Paas
feest op te vatten als het feest dat een defi
nitieve oplossing brengt voor het probleem 
van onze zaligheid. Voortaan is 't zo, dat 
Onze Heer ons door Zijn Verrijzenis allen 
heeft meegenomen voor de zaligheid in het 
eeuwig leven. Voortaan behoeven wij ons 
geen zorgen meer te maken: Jezus is ver
rezen. Jezus is in de hemel. Wij zijn met Hem 
en wij zijn zeker van het eeuwig leven. Dat 
is een opvatting die heel veel op die van de 
protestanten lijkt, maar helemaal niet 
evereenkomt met de katholieke leer. 

Het Paasfeest is ongetwijfeld het hoogte
punt van het liturgisch leven van de Kerk. 
Het is hét grote feest. Maar laten wie pro
beren om wat meer licht te werpen op wat 
de Kerk ons over Pasen leert. Daartoe 
hoeven we maar terug te grijpen op de 
prachtige bladzijden van het Concilie van 
Trente over het Sakrament van de Euchari-
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stie en het H. Misoffer, op alles wat we in 
heel onze katechismus hebben geleerd, en 
op de liturgie van vandaag, die wij zingen en 
die ons vast geloof ih de ware betekenis van 
het katholieke Paasfeest uitdrukt. 

Pasen, wat betekent dat? Dat betekent 
»transitus«. »Transitus« betekent »over
gang«. Als we Pasen vieren, dan vieren we 
de herinnering aan een overgang. Welke 
overgang? De uittocht van de Israelieten uit 
Egypte naar het Beloofde Land. Deze over
gang werd gekenmerkt door gebeurtenissen 
die allemaal door Onze Heer, door God 
gewilde symbolen van een veel belangrijker 
overgang waren. De uittocht van de 
Israelieten werd eerst gekenmerkt door een 
offer . Alle Isrealieten moesten een lam 
offeren en hun deuren met het bloed van 
dat lam kenmerken. Ze moesten het staande 
eten, met een s.tok in de hand, klaar om op 
bevel van Mozes te vertrekken. Op een 
absoluut buitengewone, wonderbaarlijke 
wijze door God beschermd zijn ze ver
trokken. Een lichtende wolk ging hun voor. 
God hielp hen ook nog door hun manna 
te geven in de woestijn. Ze hadden dus 
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voedsel en kregen overvloedig water dat 
God uit de rots liet slaan. Het ontbrak hun 
aan niets. En toch waren velen in de veer
tig jaar die ze op hun weg naar het Beloofde 
Land in de woestijn moesten doorbrengen 
van slechte wil. Ze begonnen zich tegen 
Gods wil te verzetten. Ze begonnen te twij
felen aan Zijn beloften. Zelfs Mozes en 
Aaron twijfelden, zodat God hun zei dat ze 
het Beloofde Land niet zouden binnengaan. 
Niet zij zouden het volk van Israel het 
Beloofde Land binnenvoeren, maar Josua. 

Dat is het symbool, dat als gebeurtenis 
in de geschiedenis opgetekend is. De eigen
lijke betekenis is echter die van een andere 
overgang, van een ander Paser}. Dat andere 
Pasen is dat van onze Heer Jezus Christus 
zelf. Het paaslam was niets anders dan het 
symbool voor onze Heer. »Ziedaar het Lam 
Gods, dat de zonden der wereld weg
neemt«, zegt de H. Johannes de Doper. 
»Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi.« 
Ja, Onze Heer is waarachtig het Lam. Hij 
zal worden geslachtofferd en daarvoor juist 
de dag van Pasen kiezen, de dag van het feest 
dat herinnert aan de overgang van de Israe
lieten uit Egypte naar het Beloofde Land . 

Onze Heer wilde dus aangeven dat het 
bij dit door Hem uitgekozen feest ook om 
een »overgang« ging. Om welke overgang? 
Hij zegt 't zelf en ook de H. Schrift zegt 
het: » ... want Hij wist dat Hij uit deze 
wereld naar Zijn Vader moest gaan«. Het is 
de grote overgang van Onze Heer uit deze 
wereld naar Zijn Vader, uit deze wereld 
van zonde en duisternis. en boosheid, waar
van de Egyptenaren, die het volk Israel in 
slavernij hielden, het symbool waren. Ook 
deze wereld leeft in de knechtschap van de 
duivel. Uit deze wereld moeten wij uit
trekken naar het Beloofde Land, moeten wij 
overgaan naar de hemel. Onze Heer wist 
dat Hij uit deze wereld naar het Beloofde 
Land moest gaan, daarom stelde Hij het 
Sakrament van de Eucharistie in, het eucha
ristisch Offer . In die geest heeft Onze Heer 
dus tevens het priesterschap ingesteld, het 
Misoffer en het Sakrament der Eucharistie. 
Dat deed Hij op een wijze die helemaal 
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overeenstemt met het symbool dat wordt 
uitgebeeld door de overgang van het volk 
Israel naar het Beloofde Land. Een slacht
offer, even waarachtig als dat van het lam. 
Een slachtoffer dat het teken zal zijn van 
onze zaligheid en dat onze zaligheid voort
brengt. En welk zal dat teken zijn? En wat 
voor slachtoffer zal 't zijn? Dat slachtoffer 
zal Onze Heer zelf zijn. Hijzelf, die zich op 
het Krms zal offeren. 

In deze dagen hebben wij onder de 
matutinen en de lauden en alle officies die 
we vanaf de woensdag in de Goede Week 
tot vanmorgen toe hebben gezongen, heel 
vaak de roep gehoord van Onze Heer tot 
Zijn volk, Zijn wijngaard, Zijn kudde. Wij 
hebben Onze Heer gehoord, die zich tot 
Jerusalem wendt, tot Zijn wijngaard, Zijn 
volk, en die zegt: »Wat heb Ik u toch 
gedaan? - Quid feci tibi?« Wat heb ik mis
daan om zo verstoten en gekruisigd te wor
den? En toch wilde Onze Heer gekruisigd 
worden, juist om ons bij Zijn overgang mee 
te nemen, mee te nemen uit deze wereld 
naar het Beloofde Land, de hemel. Zo moe
ten wij ons afvragen: Wat is ons punt van 
vertrek? Wat is ons doel? Waar komen we 
aan? En welk middel hebben we om vanaf 
het vertrekpunt tot ons reisdoel te geraken, 
het doel van onze pelgrimstocht? 

Het uitgangspunt voor ieder van ons, 
voor iedere ziel, is de toestand van vóór het 
Doopsel, een toestand waarin de duivel ons 
nog beheerst. Dat is 't begin. Wij verkeren 
in slavernij zoals de Israelieten bij de Egyp
tenaren: de slavernij van de duivel. Uit die 
slavernij nu heeft Onze Heer Jezus Christus 
ons willen bevrijden. Door het Doopsel 
heeft Hij er ons van vrijgemaakt. Getekend 
door het Doopsel, door het Bloed van Onze 
Heer Jezus Christus, zijn we vrijgekocht in 
Zijn Bloed. Maar we weten heel goed dat 
we daarom nog niet gered zijn, dat we het 
doel waar we naar streven en waarvoor we 
zijn bestemd, het Beloofde Land, nog niet 
hebben bereikt. Wij zijn hier pelgrims zoals 
de Israelieten in de woestijn. Met veel lijden 
en moeilijkheden hebben ze veertig jaar in 
de woestijn doorgebracht. Maar ze werden 
gevoed door het manna en gelaafd door het 



wonderbare water dat God hun gaf. 
Wij echter hebben veel meer dan dat 

manna, veel meer dan dat wonderbare 
water. Wij hebben het Bloed van Onze He.er 
Jezus Christus. Wij hebben de H. Euchari
stie. Dat is ons manna, onze lafenis, ons 
voedsel op onze pelgrimstocht. Of we nu 
veertig of tachtig jaar hier beneden door
brengen, wat doet 't ertoe? Wij zijn in de 
woestijn en steeds zullen we gevaar lopen 
om terug te vallen in de slavernij van de 
duivel. We moeten ons dus beschermen. 
God geeft ook ons een lichtende zuil die ons 
de weg wijst. Dat is ons geloof. Dat is de 
Kerk, die ons door het geloof leert, waar we 
moeten lopen; die ons de weg wijst. 

Maar ik zou vooral een ogenblik willen 
blijven staan bij het middel dat voor ons 
het voorwerp van onze devotie, het hart 
van ons leven, het motief van onze hoop en 
vooral de bron van onze liefde moet zijn: 
het Heilig Misoffer. »Cum pascha nostrum 
immolatus est Christus« - We hebben het pas 
gezongen en zullen 't opnieuw zingen. 
Onze Heer Jezus Christus heeft zich geof
ferd als ons Paaslam, voor .deze doorgang. 
Wij hebben niet het recht te ignoreren, 
dat Onze Heer aan het Kruis gestorven is 
om ons te redden en zich als voedsel aan 
ons te geven, opdat wij niet omkomen. Dat 
is ons geestelijk voedsel. Zonder dat geeste
lijk voedsel, zonder dat H. Misoffer gaan 
wij te gronde. »Wie Mijn Vlees niet eet en 
Mijn Bloed niet drinkt zal het eeuwing leven 
niet bezitten«, heeft Onze Heer gezegd. 
Voor dat H. Misoffer moeten we dus een 
grote devotie hebben. Daar is ons Pasen. 
Daar is onze doortocht, onze weg. Een 
andere is er niet! Voor niemand in deze 
wereld is er een andere. Niet alleen voor de 
katholieken, maar voor alle mensen van de 
wereld is er geen andere weg dan de weg 
van het Kruis, da.n de weg van Onze Heer 
Jezus Christus, dan het Bloed van Onze Heer 
Jezus Christus, dan de Eucharistie die ons 
redt. Daarom moeten wij, die het geloof 
hebben, die vasthouden aan het geloof, ons 
innig hechten aan dat heilig Misoffer, aan 
die mysterievolle werkelijkheid van het hei
lig Offer van de Mis. Wij vergeten dat maar 
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al te vaak. We moeten mediteren over die 
buitengewone werkelijkheid, die dood van 
Onze Heer Jezus Christus die op onze alta
ren wordt hernieuwd. En op onze altaren 
is 't geen symboolmeer, maar de werke
lijkheid van het Misoffer zelf. Lees opnieuw 
de prachtige bladzijden van het Concilie van 
Trente, dat ons zegt: »Het is dezelfde Prie
ster, het is dezelfde slachtoffer.« Tussen 
Calvarie en de Mis, zo zegt 't Concilie van 
Trente, is er alleen maar verschil in de wijze 
van het offer aanbieden. De ene wijze was 
een bloedige, de andere is een onbloedige. 
Maar het Offer is hetzelfde, precies het
zelfde. 't Is dezelfde priester, Onze Heer 
Jezus Christus, die offert. Het is hetzelfde 
slachtoffer dat zich offert. Onze Heer Jezus 
Christus. Wij priesters zijn slechts de werk
tuigen waarvan Onze Heer Jezus Christus 
zich bedient. Wij handelen »in persona 
Christi«, in de persoon van Christus, om 
het drama dat zich op Calvarië heeft afge
speeld en dat ons allen aangaat waarachtig 
te herhalen. Wij kennen maar half de rijk
dommen die de · goede God ons heeft 
geschonken, de liefde diè Hij ons bewezen 
heeft en die toont wat Hij voor ons heeft 
gedaan, en waar wij naar toe moeten. Waar 
moeten wij naar toe? Onze doel is, binnen 
te. gaan in de H. Drieëenheid. Dat is het 
Beloofde Land! het Beloofde Land is de H. 
Drieëenheid, is de hemel. De hemel, dat is 
God! God is de H. Drieëenheid. Hij zal ons 
laten binnengaan in de H. Drieëenheid. En 
wat is de H. Drieëenheid? Wat moeten we 
daar doen? Wat zullen we daar zijn? Zij is 
de liefde: »Deus caritas est.« God is de 
liefde. De H. Drieëenheid is de liefde. Er is 
niets wat schoner, groter, lieflijker en heer
lijker is dan de liefde! Lees de woorden van 
St. Paulus over de liefde. Wie de liefde 
heeft, die denkt niet aan zichzelf. Wie de 
liefde heeft, die denkt alleen maar aan de 
anderen. Dat doet onze Heer door het 
Misoffer. 

Wie de liefde heeft doet alles voor de ande
ren. Niets doen voor zichzelf, alles doen 
voor de anderen en op de eerste plaats voor 
God. Dat is God beminnen. Als er nu één 
middel voor ons is om ons een {helaas zeer 
zwakke) voorstellig te geven van deze liefde 



in de schoot van de H. Drieëenheid, dan is 
't wel 't H. Misoffer. Dat geeft ons een 
uiterst ontroerend en en waarachtig beeld 
daarvan. Want de schoonste, de subliemste 
liefdedaad die hier op aarde ooit is gesteld, 
dat is toch wel de dood van Onze Heer 
Jezus Christus op het Kruis voor de ver
heerlijking van Zijn Vader en de redding 
van onze zielen. Liefde tot God, liefde voor 
de naaste, dat moet ons pakken als wij het 
H. Misoffer bijwonen. Wij moeten aan
gedaan zijn door de liefdedaad die Onze 
Heer volbrengt als Hij zich weggeeft voor 
zijn Vader, zich opoffert voor Zijn Vader, 
en al Zijn Bloed voor de verheerlijking van 
Zijn Vader vergiet. Door het Misoffer her
stelt Onze Heer de eer van God, voert Hij 
de zielen weer terug in het rijk van Gods 
genade en schenkt Hij hun weer het 
eeuwig leven. Dat doet onze Heer door het 
Misoffer, als we ons altijd echt dieper 
bewust zouden zijn van dat offer, en voor 
het communiceren vuriger zouden bidden 
om Hem te mogen ontvangen en omdat de 
Heer Zijn liefde in onze harten zou doen 
branden om de zonde in ons uit te bannen. 
Want de zonde is juist alles dat is het tegen
deel van de liefde. De zonde verzet zich 
tegen de liefde door de hoogmoed en door 
het egoïsme dat de liefde doodt. Hoe meer 
wij liefhebben, des te minder zondigen wij. 
En als wij zondigen, dan komt dat omdat wij 
tegen het gebod van de liefde ingaan. Laten 
wij ons toch aanvullen met die liefde, door 
het hart van Onze Heer, wiens hart in het 
onze klopt als wij Hem ontvangen in de 
H. Eucharistie. Hij, die geheel en al liefde 
is, die maar één verlangen heeft: ons daar
heen te voeren, waar alleen nog maar liefde 
is, waar niets meer zal zijn dat met de liefde 
in strijd is . Dat is de hemel. U moet eens 
kijken naar waar men veel van elkaar 
houdt. Daar ziet U een stuk van het Para
dijs . Een communiteit die één is in de liefde 
is al een klein begin van het Paradijs. Maar 
als men elkaar nog veel beter en veel meer 
bemint, zou dat nog heerlijker zijn. Wij 
kunnen ons, geen voorstelling maken 
wat de hemel zijn kan in vergelijk met dat 
wat we hier op aarde hebben aan geluk. 
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Laten we dan ons best doen om ons steeds 
meer, steeds sterker te verenigen met Onze 
Heer Jezus Christus, ons te vervullen met 
Zijn liefde en zo onze hemel voor te berei
den. 

Met slechts enkele woorden heb ik U mis
schien de tragedie kunnen doen begrijpen die 
wij heden beleven, de tragedie van de gelovige 
katholieken. Er zijn er die zich laten mee
slepen door een zeker oecumenisme, een 
zeker protestantisme, waardoor ze niet 
meer het echte geloof in het H. Misoffer 
hebben. Dan kwijnt de Kerk weg. De Kerk 
wordt unvruchtbaar. Niet' de Kerk zelf, maar 
zij die de katholieke leer van de Kerk niet 
meer volgen. Dan verliezen ze de vrucht
baarheid die de Kerk juist in het H. Misof
fer vindt. Daar komt allt vandaan. De hele 
bron van liefde in de Kerk is in het H. 
Misoffer, het Kruisoffer. Wij kunnen het H. 
Misoffer niet ontberen. Als we 't anders 
opvatten, als wij niet meer geloven dat er 
op onze altaren een echt offer opnieuw 
wordt voltrokken, dan is . 't onvermijdelijk 
dat we de bron van onze liefde hier bene
den uitdrogen. En we zien de gevolgen. 
Zodra de liefde niet meer vanaf onze altaren 
vloeit, verdwijnt de christelijke bescha
ving en komen we in een »kultuur« terecht 
die we tevoren niet hadden kunnen ver
moeden. 

Als ik denk dat ik evenals U enkele dagen 
geleden heb kunnen lezen dat er in vijf jaar 
twee miljioen kinderen in Frankrijk zijn ver
moord ... Twee miljioen kinderen! Is dat 
mogelijk? Is dat de liefde? Is dat mogelijk 
in een land dat zich katholiek noemt? Twee 
miljioen! En zo in alle landen. Vermenig
vuldig dat met het getal van alle landen! 

Stel U dat getal voor, al die miljioenen 
die gedood zijn door de mensen zelf, de 
ouders zelf! Is dat mogelijk? En nog med 
en christelijk leven! Is er eigentlijk nog wel 
christelijk leven, katholiek leven in deze 
wereld? Is Onze Heer nog wel in deze 
wereld? Hij, de bron van de liefde? Is 't 
mogelijk dat een ziel met nog een sprank
je liefde zo'n afschuwelijke daad kan bedrij-



ven? Neen, de katholieke Kerk van nu is 
zwaar ziek, en het is noodzakkelijk dat 
wij, die het geloof hebben, ons geloof 
bewaren in het, H. Misoffer, dat de bron van 
de liefde is. Omdat men niet meer in het 
Misoffer gelooft, omdat men niet meer 
gelooft in de tegenwoordigheid van Onze 
Heer in de H. Eucharistie en Hem niet meer 
in die gesteltenis ontvangt, daarom ver
dwijnt de liefde uit onze harten en zijn we 
tot' afschuwelijke dingen in staat. Daarom is 
de mensheid in staat om dingen te doen die 
alles, wat de. wereld tot nu toe aan gruwel
daden bedreven heeft, overtreffen. Wij 
moeten ons H. Misoffer dus tot elke prijs 
bewaren, ondanks de moeilijkheden die we 
kunnen krijgen, ondanks alle tegenstand 
die wie kunnen ondervinden. 

Laat ik een klein voorbeeld aanhalen. 
Enkele dagen geleden kreeg ik een brief van 
de bisschop van Newcastle in Engeland, 
omdat de trouwe katholieken aldaar mij 
gevraagd hadden om hun kinderen het 
Vormsel toe te dienen. Ik heb besloten om 
gehoor te geven aan het verzoek van die 
katholieken, hun het Sakrament van het 
Vormsel toe te dienen, en de H. Mis van 
altijd te gaan opdragen voor de katholieken, 
die er mij om vragen en die rech~ hebben 
ot het ontvangen van die sakramenten, 
sakramenten die eeuwenlang in de kerken 
zijn toegediend en door hun ouders en 
grootouders zijn ontvangen. Maar daar 
krijg ik een brief van de bisschop van New
castle, die me schrijft: »Ik verneem dat U in 
mijn bisdom wilt komen, wat ik diep 
betreur. U ben t van plan om verdeeldheid 
te zaaien in mijn diocees. Bijgevolg verzoek 
ik U om niet te komen. U hebt niet het recht 
om in mijn diocees het Vormsel te komen 
toedienen«. Ik heb hem geantwoord: »Ex
cellentie, ik ben gaarne bereid om gevolg te 
geven aan Uw verzoek niet in Uw diocees 
te komen. Ik vraag U alleen maar om aan 
die kerkgetrouwe katholieken toe te staan 
wat zij vragen. Zij vragen U om hetzelfde 
vormsel dat hun ouders, grootouders en 
voorvaderen hebben ontvangen. Zij vragen 
U om het Misoffer dat hun voorouders al-
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tijd hebben gekend en vereerd. In dit geval, 
als U het verlangen van die gelovigen in
willigt, dan zal ik niet naar Uw stad komen, 
want ik wil me helemaal niet tegen Uw wil 
verzetten«. Hij heeft me geantwoord: »Ik 
heb Uw brief ontvangen. Wat de liturgie 
betreft, die is wettelijk vastgelegd, dus kan 
ik er niets tegen doen, noch er iets aan ver
anderen.« Vanmorgen heb ik hem als ant
woord geschreven: »Excellentie, pas op met 
te zeggen dat de liturgie door een wet ver
anderd is, en door die woorden te herhalen 
wat Uw katholieke voorgangers hebben 
gezegd, toen er uit Londen een wet kwam 
die de liturgie liet veranderen. Wat is er 
van Uw voorgangers geworden, en van 
allen die hen zijn gevolgd? Het zijn prote
stanten geworden. Zij hebben verzaakt aan 
het geloof, omdat er een wet uit Londen 
was gekomen met het bevel, de liturgie 
te veranderen. Zo is 't ook nu gebeurd. Dat 
deze wet uit Rome komt is niet zonder meer 
een bewijs dat ze niet slecht kan zijn. 't 
Is best mogelijk dt de vijand in Rome en het 
Vaticaan binnendringt en ons een wet geeft 
die ons tot protestanten maakt. De vijand 
die vier eeuwen geleden in London was is 
dezelfde als die, die heden in de wandel
gangen van het Vaticaan erop uit is om druk 
uit te oefenen en ons wetten te geven die 
ons geloof zullen vernietigen. WIJ bidden 
dus, opdat de Paus de moed verkrijgt om 
die vijand, die overal in het vaticaan is door
gedrongen en de Kerk aan 't vernietigen is, 
te verjagen. U zou zich moeten verenigen 
met onze gebeden, met de gebeden van die 
gelovigen die katholiek willen blijven. 
Gelukkig zullen over heel de wereld de 
gelovigen, die hun heel eenvoudig, oprecht 
geloof hebben bewaard dat ze in hun kate
chismus geleerd hebben de Kerk redden. 
Is 't niet triest te bedenken dat er zo wemig 
geestelijken en bisschoppen zijn die, met de 
goede gelovigen, de goede aan hun geloof 
trouw gebleven katholieken, erop staan om 
hun geloof te bewaren? Dat er maar zo 
weinig zijn die weigeren om protestants 
te worden en zich te voegen naar schisma 
en ketterij?« 



Ik weet niet, wat hij me zal antwoorden. 
Maar U ziet, welk drama wij beleven. Ik 
denk, dat wij gelovig moeten blijven. Wij 
mogen niet bang zijn, niet vrezen. Want als 
we vasthouden aan dat geloof van de Kerk 
dat door het Concilie van Trente werd 
gedefinieerd, dan zien wij dat juist dit Con
cilie op de Ie plaats de leer over het Misoffer 
duidelijk uitdrukt. Het zegt: »Dat is katho
liek geloof. Wij, die hier onder de bijstand 
van de H. Geest bijeengekomen zijn voor 
een Concilie, wij verlangen dat alle gelovi
gen het zo bewaren als het altijd werd 
verkondigd en tot het einde der tijden zal 
worden verkondigd«. Zo is de leer van het 
Conilie van Trente. Die willen we bewaren. 
Dat is die leer die de Kerk ons altijd heeft 

verkondigd, en dat betekent, dat ze steeds 
zal worden verkondigd tot het einde der tij
den. Daar zijn we aan gehecht, en zolang 
we dat zijn, kunnen we niet buiten de Kerk 
staan .. Dat is onmogelijk. 

Vragen we de H. Maagd, die zeker een 
buitengewone verering en een bijzonder 
begrip voor het H. Misoffer had, vragen 
wij haar ons te helpen om diep door te 
dringen in het grote mysterie van het Misof
fer, dat grote mysterie van de Eucharistie, 
en ons hele leven lang daaruit te leven, 
opdat wij eens in alle eeuwigheid daaruit 
kunnen leven. 

In de naam van de Vader en de Zoon en·de 
H. Geest. Amen. 

De nieuwe Mis 
door P. René Marie 

De Kerk van Christus is gesticht voor een 
dubbele zending: een zending om 't geloof 
te verkondigen en een om de door het 
Bloed van de Heer vrijgekochte mensen te 
heiligen. Zij moet de mensen het geloof 
en de genade brengen: het geloof door haar 
prediking, de genade door de Sakramenten 
die haar door de Heer Jezus Christus zijn 
toevertrouwd. 

Haar geloofszending bestaat daarin dat ze 
de Openbaring van de geestelijke en boven
natuurlijke werkelijkheden die God aan de 
wereld heeft gebracht aan de mensen door
geeft en door de tijd en de eeuwen heen 
onveranderd bewaart. De katholieke Kerk, 
dat is allereerst het onveranderlijk geloof. 
Dat is, zoals St. Paulus zegt, »de zuil van de 
waarheid« die de eeuwen trotseert, altijd 
trouw aan zichzelf, onwrikbaar getuige van 
God in een wereld van voortdurende ver
andering en tegenspraak. 

De eeuwen door verkondigt en verdedigt 
de katholieke Kerk haar geloof volgens één 
enkele maatstaf: »Wat ze altijd heeft geloofd 
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en geleerd«. Alle ketterijen waarmee de 
Kerk voortdurend te doen heeft gehad zijn 
veroordeeld en .verworpen, omdat ze de 
toets van dat beginsel niet konden door
staan. Het eerste spontaan gehuldigde 
beginsel van de hiërarchie van de Kerk, en 
heel speciaal van de Kerk van Rome, was 
de onveranderlijke handhaving van de van 
de Apostelen en de Heer ontvangen waar
heid. De leer over het H . Misoffer behoort 
tot die waarheidsschat van de Kerk. En als 
er op dit speciaal terrein tegenwordig een 
soort breuk met het verleden van de Kerk 
aa:n de dag treedt, dan zou die nieuwigheid, 
evenals ten tijde van de grote ketterijen van 
vroeger, het geweten van elke katholiek 
moeten alarmeren en over heel de wereld 
een confrontatie teweeg moeten brengen 
met het geloof van de Kerk dat niet ver
andert. 

De Mis, wat is dat? 
Wij weten heel goed dat de oude H. Mis 

ons niet pasklaar is gegeven. In die H. Mis 



is het essentiële van de door de Apostelen 
op bevel van Christus toegepaste vieringen 
bewaard gebleven. In een langzaam ver
lopend proces zijn er nieuwe gebeden, lof
zangen Scherper omlijnd aan toegevoegd 
om het eucharistisch mysterie beter uit te 
drukken en het te beschermen tegen 
ketterse ontkenningen. 

Zo is de H. Mis progressief uitgewerkt, 
gevormd rondom de door de Apostelen 
- de getuigen van de instelling door Chri
stus - nagelaten oorspronkelijke kern. Als 
een schrijn dat de edelsteen of de aan de 
Kerk toevertrouwde schat omsluit, zo is de 
H. Mis overdacht, van vorm verfijnd en als 
een melodie versierd. Het beste is behou
den, zoals bij de bouw van een kathedraal. 
Door de vorm van de H. Mis werd kunst
zinnig en nadrukkelijk geformuleerd wat in 
het mysterie ervan verborgen is. Zoals het 
mosterdzaadje, zo heeft ze haar takken ver
menigvuldigd, zou men kunnen zeggen, 
maar alles was in 't zaad al aanwezig. 

Die voortschrijdende uitwerking of ver
duidelijking is praktisch voltooid ten 
tijde van de heilige Paus Gregorius in de 6e 
eeuw. Nadien zijn er nog maar enkele aan
vullingen van sekundair belang bijgekomen. 
Door die inspanningen in de eerste eeuwen 
van het christendom is aldus een geloofs
werk tot stand gebracht waardoor de instel
ling van Christus als erkende waarheid 
duidelijker werd voorgesteld aan de 
menselijke geest. 

Zo is de H. Mis de nadrukkelijke formu
leing en de liturgie van het Eucharistisch 
mysterie. 

Tegenover de ontkenningen van Luther 
heeft het Concilie van Trente de onver
anderlijke leer van de katholieke Kerk weer 
in herinnering gebracht. Wat het H. Misof
fer betreft heeft het die leer vooral gede
finieerd in de drie volgende punten: 

1. In de Eucharistie is Christus werkelijk 
tegenwoordig; 

2. de H. Mis is een echt offer; ze is sub
stantieel het hernieuwde Kruisoffer, een 
echt offer van verzoening en uitboeting tot 
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vergeving van de zonden, en niet alleen 
maar een offer van lof of dank; 

3. de rol van de Priester bij het opdragen 
van het heilig Offer is essentieel en exklu
sief: de priester, hij alleen, heeft de priester
wijding ontvangen, de macht om brood en 
wijn te doen veranderen in het Lichaam en 
Bloed van Christus. 

Doo de twee duizend jaar oude Latijnse 
en Romeinse Mis wordt de kracht van 
deze leer ondubbelzinnig uitgedrukt, zon
der iets van het mysterie weg te nemen. 

Wat te denken van de nieuwe Mis? 
Men weet dat de nieuwe Mis aan de 

katholieke wereld is opgelegd ten behoeve 
van het oecumenisme. De oude H. Mis was 
inderdaad het voornaamste beletsel voor de 
rekonstruktie van de eenheid met de 
protestanten van de 16e eeuw. Ze vormde en 
bevestigde immers onvoorwaardelijk het 
door de protestanten ontkende katholi,ek 
geloof, en wel op de volgende drie essen
tiële, dogmatische punten: 

de werkelijkheid van de werkelijke tegen
woordigheid, 

de werkelijkheid van het Offer, 
de werkelijkheid van de priesterlijke 

macht. 

De nieuwe Mis wil zonder meer een dom
per zetten op dit katholiek geloof. En als 
de nieuwe ritus eenmaal is ingevoerd en 
men onverschillig is geworden voor het 
dogma, dan kan men zich gemakkelijk neer
leggen bij een zuiver protestants geloof. De 
nieuwe Mis kan zelfs als ontmoetingspunt 
dienen voor de wereld van de oecume
nische eenheid voor een oecumenische 
viering waarin de betwiste dogma's voor
zichtig worden gecamoufleerd en waarin 
alleen maar gebaren, uitdrukkingen en hou
dingen zijn bewaard die kunnen worden 
uitgelegd volgens de behoeften van eenie
ders geloof. 

Kan men ontkennen dat de feiten een 
duidelijke taal spreken? De door de nieuwe 



Mis ingevoerde veranderingen hebben 
inderdaad betrekking op de door Luther 
betwiste dogmatische punten. 

1. De nieuwe Mis en de Werkelijke Tegen
woordigheid 

In de nieuwe Mis speelt de werkelijke 
Tegenwoordigheid niet meer de centrale rol 
die door de oude Eucharistische liturgie in 
't licht werd gesteld. 

Elke zelfs indirekte verwijzing naar de 
werkelijke Tegenwoordigheid is verwijderd. 

Met verbijstering stelt men vast dat de 
gebaren en tekenen waardoor het geloof 
in de werkelijke Tegenwoordigheid spon
taan werd uitgedrukt ófwel zijn afgeschaft, 
ófwel ernstig zijn verminkt. Zo is het knie
len - een buitengewoon veelzeggend teken 
van het katholiek geloof - in zijn eigenlijke 
betekenis afgeschaft. Zo heeft men - bij 
uitzondering - het knielen na de opheffing 
nog wel gehandhaafd, maar er moet helaas 
worden vastgesteld dat het daar zijn 
duidelijke betekenis van aanbidding van de 
werkelijke Tegenwoordigheid verloren 
heeft. 

In de oude H. Mis knielt de priester 
eerst onmiddellijk na de woorden van de 
Consecratie. Dat knielen betekent ondub
belzinnig dat Christus op het altaar werke
lijk tegenwoordig is, en wel door de conse
cratiewoorden van de priester. Na de 
opheffing knielt hij voor de tweede keer. 
Dat knielen heeft dezelfde betekenis als de 
eerste keer en onderstreept het. 

In de nieuwe Mis is de eerste kniebui
ging afgeschaft. Maar de tweede is behou
den. Hier ligt een valstrik voor mensen die 
te weinig op de hoogte zijn van het sluwe 
modernisme: die tweede kniebuiging, 
gescheiden van de eerste, kan inderdaad 
protestants worden geïnterpreteerd. Het 
protestants geloof neemt niet aan dat Chri
stus werkelijk en fysiek in de Eucharistie 
aanwezig is. Het neemt wel een zekere 
geestelijke tegenwoordigheid van de Heer 
aan, afhankelijk van het geloof van de 
gelovigen. Zo aanbidt de celebrant in de 
niuwe Mis de Hostie die hij zojuist heeft 
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geconsacreerd niet onmiddellijk. Eerst heft 
hij ze op om ze aan de vergadering van de 
gelovigen te tonen. De vergadering van de 

gelovigen belijden hun geloof in Christus, 
en dat geloof brengt Christus geestelijk 
tegenwoordig. Dan kan men dus knielen 
en, alleen maar in de protestantse zin van 
zuiver geestelijke tegenwoordigheid, aan
bidden. 

De uiterlijke ritus kan op die manier 
samengaan met een uitsluitend subjektief 
geloof, zelfs met de ontkenning van het 
katholieke dogma der werkelijke Tegen
woordigheid. De na de opheffing van de 
Hostie en de kelk gehandhaafde kniebuiging 
kan inderdaad protestants worden geïnter
preteerd. Dat knielen kan aan ieders geloof 
worden aangepast en is dus dubbelzinnig 
geworden. Zo'n ritus is niet meer de 
duidelijke uitdrukking van het katholiek 
geloof. 

Andere veranderingen van de oude ritus 
mogen minder ernstig zijn dan die, die 't 
hart van de Mis raken, ze gaan allemaal in 
de richting van vermindering van de eer
bied die aan de Heilige Tegenwoordigheid 
is verschuldigd. in dat kader moeten de 
volgende afschaffingen worden vermeld, 
die ieder op zichzelf van minder belang 
schijnen, maar als geheel duidelijk laten 
zien, welke bedoelingen bij de vernieuwing 
de overhand hadden. Afgeschaft zijn: 

- de reiniging van de vingers van de 
priester boven en in de kelk; 

- de priesterlijke verpflichting om de 
vingers die na de Consecratie de Hostie 
hebben aangeraakt bijeen te houden en zo 
elk profaan kontakt te vermijden; 

- de palla die de kelk moet afdekken; 
-het voorschrift dat de binnenwand van 

de heilige vaten verguld moet zijn; 
- de wijding. van het altaar, als dat vast 

staat; 
- de gewijde altaarsteen en de in het 

altaar ingebrachte relikwieën, als 't altaar 
verplaatsbaar is; 

- de altaardwalen, die van drie op een 
zijn teruggebracht; 
~ de voorschriften die gelden als een 



geconsacreerde Hostie op de grond gevallen 
is. 

Bij die afschaffingen, die allemaal een 
vermindering van de aan de werkelijke 
Tegenwoordigheid verschuldigde eerbied 
ten gevolge hebben, moeten nog de hou
dingen worden gevoegd. Deze liggen in 
dezelfde sfeer en worden de g~lovigen 
praktisch opgelegd: 

- staande communiceren, vaak in de 
hand; 

- zeer korte dankzegging, liefst zittend; 
- staan na de consecratie. 
Al die veranderingen, nog verergerd door 

de verwijdering van het Tabernakel, dat 
vaak naar een uithoek van de kerk wordt 
verwezen, komen in deze zin overeen dat 
ze het dogma van de werkelijke Tegenwoor
digheid terug willen dringen. 

Die waarnemingen gelden voor heel de 
nieuwe »Ordo Missae«, onafhankelijk van 
de gekozen Canon, en zelfs als de nieuwe 
Mis zo gezegd met de Romeinse Canon 
wordt gelezen. 

De nieuwe Mis en het Eucharistisch Offer 

Behalve het Dogma van de werkelijke 
Tegenwoordigheid heeft het Concilie van 
Trente de werkelijkheid van het Offer van 
de H. Mis gedefinieerd. Dat Offer is de 
hernieuwing van het Offer van Calvarië. 
Tevens worden daardoor de vruchten van 
het Kruisoffer op ons toegepast voor de 
vergiffenis van de zonden en onze verzoe
ning met God. 
De H. Mis is dus een Offer. Ze is ook een 
vereniging, een vereniging met het tevoren 
opgedragen Offer, 'n maaltijd waarbij het 
geslachtete lam van het ofter wordt 
genuttigd. Op de Ie plaats is de H. Mis dus 
een Offer, op de 2e plaats een verefüging 
en een maaltijd. 

Wat zien we echter? Heel de strukttur 
van de nieuwe Mis legt de nadruk op het 
aspekt maaltijd van de viering, ten koste 
van het Offer. Ook dit is een - nog ernsti
gere afwijking in de richting van de pro
testantse ketterij. 

Het feit alleen al dat het offeraltaar wordt 
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vervangen door een naar het volk toege
keerde tafel is een welsprekend getuigenis 
van een heel nieuwe oriëntatie. Want als de 
Mis een maaltijd is, dan past het dat men 
zich rond de tafel schaart. En dan kan men 
niets meer beginnen met een altaar dat 
tegenover het Kruis van Calvarië is 
opgericht. 

Daarbij komt dat de liturgie van het 
woord (die men ook »tafel van het woord« 
is gaan noemen) zich zo sterk heeft ont
wikkeld dat ze beslag legt op 't grootste 
deel van de nieuwe viering. Daardoor wordt 
de aandacht die gericht moet zijn op het 
Eucharistisch mysterie en het Offer ervan 
sterk verminderd. 

Men moet vooral wijzen op de afschaf
fing van het Offertorium, de aanbieding 
van het offer lam, en de vervanging ervan 
door de aanbieding van de gaven. Die vervan
ging wordt eigenlijk grotesk en loopt uit op 
een karikatuur. Want wat betekent die aan
bieding van broodkruimels en druppels 
wijn? Wat betekenen die vruchten van de 
aarde en van het werk van de mensen, die 
men aan de soevereine God durft aan te 
bieden? De heidenen deden 't zeker beter 
Ze boden de godheid geen kruimels aan, 
maar iets kostelijkers: een stier of een ander 
dier waarvan de slachtoffering een echt 
gemis voor hen betekende. Luther heeft 
zich tegen de existentie van het Offertorium 
van het offer in de katholieke Mis hevig 
verzet. En in die negatieve kijk heeft hij zich 
niet vergist: door de offerande van het 
slachtoffer alleen al wordt onbetwistbaar 
aangetoond dat het echt om een offer gaat, 
een zoenoffer voor de vergeving van de 
zonden. 

Het Offertorium van de katholieke H. Mis 
was dus een hinderpaal voor de oecumene. 
Men is er niet voor teruggedeinsd om er een 
karikatuur van te maken en ook hier het 
katholiek geloof geweld aan te doen. Het 
oude Offertorium gaf nauwkeurig aan dat 
het Offer van Christus zelf werd aange
boden: 

»Aanvaard, heilige Vader, dit vlekkeloos 
Offer« (hanc immaculatam hostiam); 



»Heer, wij dragen U óp de kelk van het 
heil« (calicem salutaris). 
Noch het brood, noch de wijn werden God 
aangeboden, maar, in het vooruitzicht van 
de komende Consecratie, nu al het vlekke
loos Offer en de kelk van het heil. 

Letterzifters onder de liturgisten hebben 
beweerd dat men hier op het gebeuren 
vooruitliep. Helemaal ten onrechte. De door 
de priester uitgedrukte bedoeling van de 
Kerk is inderdaad, het slachtofferzelf aan te 
bieden (helemaal niet het brood en de wijn). 
Maar in het Misoffer wordt alles pas werke
lijk juist op het ogenblik van de Consecratie, 
als de priester »in persona Christi« handelt 
en brood en wijn worden veranderd in het 
Lichaam en Bloed van Christus. Daar men 
heel de geestelijke rijkdom van het eucha
ristisch Mysterie echter niet in één keer kan 
uitdrukken, begint de liturgie van de Mis 
die al bij het Offertorium uiteen te zetten. 
Het gaat er dus niet om op de zaak vooruit te 
lopen maar deze in een perspectief te plaatsen. 

In de nieuwe Mis is niet alleen het Offer
torium van het slachtoffer verwijderd. Ver
wijderd heeft men ook de kruistekens over 
de offergaven, die een voortdurende ver
wijzing waren naar het Kruis van Calvarië . 
Zo wordt op verschillende manieren, maar 
steeds met hetzelfde doel, de werkelijkheid 
van de H. Mis als hernieuwing van het 
Offer van Calvarië in haar konkrete uit
drukkingen afgestompt. Die afstomping 
gaat door tot zelfs in het hart van de H. 
Mis toe. Zie, de woorden van de Conse
cratie worden in de moderniserende ritus 
door de priester gesproken op verhalende 
toon, alsof 't om 't verhaal van een voorbije 
gebeurtenis ging. Ze worden niet meer 
gesproken op de aankondigende toon van 
een Consecratie die nu plaats heeft, en ciie 
vooral wordt voortgebracht door Degene in 
Wiens naam de priester handelt. 

Dat is iets héél ernstigs. 
Hoe staat 't in dat nieuwe perspektief wel 

met de intentie van de celebrerende priester 
(een intentie die, zoals 't Concilie van 
Trente ons inscherpt, een van de voorwaar
den voor de geldigheid van het Misoffer is)? 
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Die intentie wordt door het ceremonieel van 
de ritus niet meer aangeduid. Zeker, de 
celebrerende priester kan in dat gebrek 
voorzien door zijn persoonlijke wil, en dan 
kan de Mis geldig zijn. Maar hoe staat 't met 
moderniserende priesters die er vooral om 
bekommerd zijn dat met de oude Traditie 
gebroken wordt? Dan wordt de twijfel 
gewettigd. Blijkbaar kan niets bij hen de 
nieuwe Mis in haar algemene struktuur dan 
nog onderscheiden van het protestants 
Avondmaal. 

Men zegt dat men de Romeinse Canon 
heeft bewaard. Volgens de eerste versie 
van de nieuwe ritus kan de celebrant tussen 
deze en drie andere Euchanstische gebeden 
kiezen. 

Wat heeft die keuzemogelijkheid te bete
kenen? 

De Romeinse Canon die men behouden 
heeft is niet meer de oorspronkelijke Canon. 
Hij is immers op verscheidene manieren 
verminkt: 

- hij is verminkt wat de wijze betreft 
waarop de Consecratie wordt verricht, zoals 
we zoëven hebben gezien; 

- hij is verminkt door het weglaten van 
meerdere kruistekens; 

- hij is verminkt door het afschaffen van 
de kniebuigingen die het geloof uitdrukken 
in de werkelijke Tegenwoordigheid; 

- hij vindt geen voorafbeelding meer in 
de Aanbieding (Offertorium) van het offer. 

In de officiële vertalingen in de verschil
lende volkstalen, die praktisch alleen maar 
worden gebruikt, is de Romeinse Canon 
op een tendentieuze manier weergegeven, 
en wel zó, dat de preciese weergave van het 
katholiek geloof wordt weggemoffeld. 

Bovendien heeft hij zijn eigen karakter 
van »Canon«, dat is vast gebed, onver
anderlijk als ·de rots van het geloof zelf, 
verloren. Hij kan door andere worden ver
vangen. Al naar de belangstelling of het 
geloof van iemand kan er een ander Eucha
ristisch gebed worden gekozen. Dat is heel 
duidelijk het toppunt van doortraptheid bij 
het moderniserende oécumenisme . 

Officiëel zijn er drie nieuwe vervangings-



gebeden ter keuze van de celebrant. Maa~ 
in feite staat de deur open voor allerlei 
nieuwigheden. Het is onmogelijk geworden 
om al de eucharistische gebeden te bespre
ken die in de verschillende bisdommen zijn 
ingevoerd of worden gebruikt. 

Wij zullen maar niet stil blijven staan bij 
de »Wilde« liturgiëen die, ofschoon hele
maal niet officieel, toch de kop hebben 
opgestoken in hetzelfde klimaat van hervor
mingen of liever revoluties van overal. Wij 
beperken ons tot een korte analyse van 
enkel drie nieuwe eucharistische gebeden 
die met de nieuwe Mis zijn ingevoerd: 

Het 2e gebed, dat men heeft voorgesteld 
als de Canon van St. Hippolytus, ouder 
dan de Romeinse Canon, is in feite de 
Canon van de anti-paus Hippolytus, opge
steld ten tijde van zijn opstandigheid, nog 
vóór zijn martelaarschap dat hem heeft ge
bracht valu de terugkeer naar de ene Kerk. Die 
Canon is in de Kerk van de bisschop van Rome 
waarschijnlijk nooit gebruikt. Hij is tot ons 
gekomen in slechts enkele vage bewoordin
gen die berusten op interpre~aties van de te~st 
van Hippolytus. De kerkeh1ke overlevenng 
heeft hem helemaal niet bewaard. In die 
uiterst korte Canon, die behalve het verhaal 
van het Laatste Avondmaal slechts enkele 
gebeden om heiliging van de gaven, een 
dankgebed en een gebed om 't eeuwig heil 
bevat, wordt met geen woord over het Offer 
gerept. 

In het 3e eucharistisch Gebed wordt het 
Offer vermeld, maar duidelijk als offer van 
dank en lof. Met gen woord wordt er gerept 
over de hernieuwing van het Zoenoffer in de 
sakramentele realiteit van nu, waardoor wij 
vergiffenis van onze zonden kunnen ver
krijgen. 

Het 4e Gebed doet het relaas van de 
weldaden van de Verlossing die door Chri
stus is gebracht . Maar ook hier wordt het 
Zoenoffer, dat in de H. Mis telkens wordt 
hernieuwd, evenmin duidelijk geformu
leerd. 

Zo wordt de katholieke leer over het H . 
Misoffer, een leer die door het Concilie van 
Trente is gedefinieerd, in de drie voor ons 
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liggende nieuwe teksten in het ongewisse 
gelaten. Daar die leer ook niet wordt be
vestigd door de wijze waarop de Mis wordt 
opgedragen, wordt ze in feite prijsgegeven 
en, zonder 't met evenveel woorden te zeg
gen, ontkend. 

3. De nieuwe Mis en de rol van de priester 

De exclusieve rol van de priester als instru
ment. van Christus om het Offer op te 
dragen is een derde punt van de door het 
Concilie van Trente gedefinieerde katho
lieke leer. De rol van de priester in de 
offerande von het Offertorium verdwijnt 
met 't Offer zelf. De priester verschijnt dan 
als de voorzitter van de vergadering. Leken 
bezetten het heiligdom en kennen zich 
klerikale funkties toe: lezingen, uitdeling 
van de Communie, soms predikaties. 

Men moet zich niet laten beetnemen door 
de truc om sommige oude namen te blijven 
bebruiken. De namen zijn er nog wel, maar 
ze hebben voortaan een andere betekenis. 
Zo heeft men al opgemerkt dat het woord 
»Offertorium« gehandhaafd is. het heeft 
èchter niet meer de betekenis van: aanbie
ding van het Offerlam. Zo is ook het woord 
»Offer« hier · en daar behouden, maar dat 
woord heeft niet meer noodzakelijk de bete
kenis van: Hernieuwde offering van de 
Zaligmaker. Al naar het geloof van de 
gelovige kan het alleen maar beteken: dank
zegging of eerbetoon. 

Wat 'kunnen we na die korte analyse van 
de nieuwe riten konkluderen? In 't licht van 
de feiten kunnen wij alleen maar vaststellen 
dat de nieuwe Mis helemaal opgevat en uit
gewerkt is in de zin van een oecumene 
die op de uiteenlopende vormen van geloof 
in de verschillende kerken toepasselijk is. 

Dat hebben de protestanten van Taizé 
onmiddellijk ingezien. Dus hebben ze ver
klaard dat hec voor de protestantse gemeen
schappen theologisch mogelijk is om het 
heilig Avondmaal met dezelfde gebeden te 
vieren als de katholieke Kerk. In de prote
stantse Kerk van de Elzas heeft men zich 
in dezelfde zin geuit: »In de nu vernieuwde 
Mis kan niets de lutherse christen nog echt 



hinderen.« En in een groot protestants tijd
schrift heeft men kunnen lezen: »De nieuwe 
katholieke eucharistische gebeden hebben 
het vals perspektief (?) van een aan God 
aangeboden offer laten vallen.« 

De tegenwoordigheid van zes prote
stantse theologen, zonder meer gemachtigd 
verklaard om deel te nemen aan de uit
werking van de nieuwe teksten, was alleen 
al veelbetekenend. 

Die oecumenische Mis is dus niet meer 
de uitdrukking van het katholiek geloof. 

In hun smeekschrift aan Paus Paulus VI 
zijn de kardinalen Ottaviani en Bacci er niet 
voor teruggeschrikt om de volgende opmer
king te maken, waarvan niemand tot op 
heden de strenge ernst heeft kunnen ont
kennen: 

»De nieuwe Ordo Missae wijkt zowel in 
haar geheel als in bijzonderheden ernstige 
mate, af van de katholieke theologie over de 
H. Mis.« 

Uit »Savoir et servir«, Nr. 9, 4e kwartaal 1981 

Echte en valse hervorming 
door prof. Dr. Georg May 

De Kerk heeft in de loop van haar 
geschiedenis steeds opnieuw hervormingen 
meegemeekt. Ik herinner b. r. aan de 
Karolingische hervorming, aan die van 
Cluny, van Gregorius VII en van Trente. 
Het is goed, die vernieuwingsbewegingen 
in de herinnering terug te roepen. Want er 
is veel van te leren, wil men het heden 
beoordelen en plannen maken voor de 
toekomst. Al naar de schade die moest 
worden hersteld, waren die hervormingsbe
wegingen verschillend. Toch hadden ze 
eigenschappen gemeen, essentiëlije trekken 
die bij elke hervorming te vinden zijn. 

Zo hebben in de kerkgeschiedenis alle 
hervormers de overtuiging dat de hervor
ming van anderen de eigen vernieuwing 
veronderstellt. Niemand kan hervormen die 
zelf niet innerlijk is veranderd. Onontbeer
lijk voor het ontstaan van een hervorming 
zijn daarom heilige, door God gegrepen 
persoonlijkheden. Er bestaat geen hervor
ming zonder heiligen. Heilig is hij die de 
deugd heldhaftig beoefent. Een deugd is 
heldhaftig als ze in kracht en bestendigheid 
de gemiddelde prestatie achter zich laat. 

De wil tot hervorming ontstaat altijd eerst 
bij afzonderlijke personen en kleine krin
gen. Het gaat bij heµ om christenen die 
door de genade een bekeringservaring 
hebben ondergaan die diep in het leven 
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ingrijpt, dat leven totaal verandert en een 
blijvend effekt heeft. In de eenzaamheid 
en de innige verbondenheid met God groeit 
er bij hen een vrome ijver voor het huis van 
God. Die ijver verteert hen. In hun hoogge
stemde liefde tot God voelen ze zich 
gedrongen om de zaak van God helemaal 
tot de hunne te maken en uit te munten in 
Zijn dienst. De eer van God wordt het heer
lijke doel van hun leven en streven. Ze 
kunnen het niet verdragen dat de naam van 
God niet op de juiste wijze aanbeden en 
verheerlijkt wordt. Overal om zich heen 
zien ze doorsneemensen, middelmatigheid, 
matheid, moeheid, traagheid in de dienst 
van God, verlangen naar comfort, gemak en 
opportunisme, kwispelstaarten om de gunst 
van de boze wereld, aanpassing aan de stel
regels van hen wier god hun buik is. Dat 
ze dat moeten vaststellen laat hun geen 
rust. Het drijft hen tot handelen. Ze begin
nen gelijkgezinden te zoeken en met hun 
aanstekelijke geestdrift de mensen te bewer
ken. Hun vurigheid zet anderen in vuur. 
Dezen geven op hun beurt de fakkel door. 
Zo ontstaat er een beweging, een stroming, 
een storm; en de ziel van dat alles is de 
Geest van God. 

De aanhangers van de hervorming volgen 
daarbij een program, een lijst van eisen die 
in de praktijk moeten worden omgezet als 



er in de Kerk moet worden vernieuwd. 
Het program is in 't algemeen beknopt, 
maar konkreet en niet mis te verstaan. Voor 
de punten erin wordt gevochten zonder 
compromis. Van buiten en van binnen 
staan er krachten op die de wil tot hervor
ming willen verzwakken en beperken. Maar 
de stuwers van de hervorming laten er niet 
aan wrikken. Ze weten dat beginselver
watering het begin van het einde van hun 
beweging is. 

Omdat zij die door de hervormingswil 
zijn aangegrepen geloviger, vromer, dienst
vaardiger, nederiger, ijveriger en beslister 
zijn dan de overige christenen, ontstaat er 
door hen een scheiding van de geesten. 
Sommige mensen laten zich in hun gemoed 
treffen, keren in zichzelf en sluiten zich aan. 
Andere wijzen de hervormers af, proberen 
hen in diskrediet te brengen, trachten zelfs 
de kerkelijke overheid tegen hen op te 
zetten. Want ze voelen zich door de hervor
mers gestoord, in hun levensgenot gehin
derd en uit de verschrikkelijke rust van een 
kromgegroeid geweten opgeschrikt. 

Zo ontstaat het konflikt, onvermijdelijk 
bij iedere hervormingsbeweging. Aan de 
ene kant staan de door de H . Geest in 
geestdrift gebrachte verstorven voorvech
ters en aanhangers van de hervorming, aan 
de andere kant de matte, berustende ver
tegenwoordigers van het compromis met de 

wereld. Deze kunnen de dynamiek van de 
hervorming echter niet stoppen. Ze kunnen 
die alleen maar wat afremmen . Want het 
verschil tussen de vertegenwoordigers van 
het gemakkelijk kompromis en "de strijders 
voor de echte navolging van de arme Heer 
Jezus Christus springt zo in 't oog dat het 
·door de goedwillenden niet over het hoofd 
kan worden gezien en zijn inspirerende 
kracht wel moet ontplooien. Langzamer
hand ontstaat er onder de klerus en 't volk 
een brede, sterke golfbeweging, sterk 
omdat ze door religieuze impulsen wordt 
gedragen. De beweging doet een sfeer ::mt
staan, een klimaat, een openbare mening 
die de lome traagheid en de zucht naar 
gemak niet gunstig gezind is. De hogere 
geestelijken die zich niet bij de hervorming 
willen aansluiten stellen zich in de ogen van 
de gelovigen in 't ongelijk, omdat ze wei
geren van het lagere naar 't hogere te gaan. 
Op de duur kunnen ze zich geen houding 
van verzet meer permitteren: de teugels 
zouden hun immers ontglippen en de 
beweging zou over hen heenrollen. Daarom 
sluiten ze zich langzamerhand aan bij die 
minderheid van geestelijke overheden die 
vanaf het begin de hervorming gunstig 
gezind waren. 

Uit: Georg May, Echte und uneclzte Reform, 
Mediattrix-Verlag, Wien 

Preek over het Allerheiligste Sakrament 
naar aanleiding van een gebeds - en boetenacht van 28.6.1975, te Limburgerhof 

Geliefde aanwezigen, die bijeengekomen 
zijt om boete te doen voor Christus onze 
Heer en Hem voldoening te brengen voor 
de Hem aangedane beledigingen. 

In ·het koor van de kerk te Kirchdorf in 
Zwaben is een vrouwenfiguur afgebeeld die 
in haar handen het kruis en de miskelk 
draagt: het kruis als het teken van het zege
vierende lijden van Christus, en de kelk 
als het symbool van het eucharistisch Offer-
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sakrament. Met deze beide tekenen op het 
schilderij te Kirchdorf jaagt de Kerk alle 
vijanden op de vlucht: in de hoeken van het 
schilderij ziet men de dwalleraren ervan
doorgaan. 

Een weinig bekende maar buitengewoon 
zinvolle naam van het eucharistisch Offer
sakrament is die van »Sakrament van de 
overwinning«. Al eeuwen lang werd 
in onze Kerk het Sakrament van het 



Altaar betiteld als het »Sakrament van de 
overwinning«. 

Het begin van dezen nacht van boete is 
een goede gelegenheid om ons af te vragen: 
Hoe komt het toch dat de Kerk, de theo
logen en de Pausen aan net Altaarsakra
ment de naam »Sakrament van de overwin
ning« hebben gegeven? 
Wij gaan proberen om die vraag te beant
woorden, en wel in drie fasen: 

Op de Ie plaats zullen we aantonen dat 
Christus de Overwinnaar over duivel, dood 
en hel is: op de 2e plaats dat deze Over
winnaar waarachtig, werkelijk en wezenlijk 
in het Altaarsakrament aanwezig is; en ten 
derde, dat ieder die deze Overwinnaar volgt 
de zege behaalt. 

Christus is de Overwinnaar over duivel, 
dood en hel. Hij was in de wereld gekomen 
om de heerschappij van de duivel te vernie
tigen. In de Evangeliën wordt op talloze 
plaatsen verhaald, hoe de duivels in de 
gaten kregen dat hun heerschappij begon te 
wankelen waar Christus optrad: »Wij weten 
wie Ge zijt, de heilige van God«, zo 
schreeuwden ze Hem tegen . ·En ze gingen 
woest tekeer, want ze wisten dat het einde 
van hun rijk aanbrak . »Ik zag de Satan als 
een bliksem van de hemel vallen«, heeft 
Christus eenmaal gejubeld. En deze val van 
Satan is toe te schrijven aan de verlossende 
kracht, het verlossende werk van de Heer, 
aan Zijn verlossende overwinning. Heel het 
leven van Jezus was een strijd tegen de 
Satan, maar de definitieve zege over hem 
behaalde Hij nergens anders als aan het 
Kruis. Hij heeft zich met de schuld van de 
mensheid beladen en Hij heeft het gericht 
van God over de schuld van de mensen op 
zich genomen. Tegen Hem heeft de woede 
van de duivel zich te pletter gelopen. Door 
Hem is echter ook de toorn van God tot 
bedaren gekomen. Toen Christus aan het 
Kruis stierf, was het rijk van de duivel ver
nietigd . Gedurende heel het aardse leven 
van de Heer had de duivel geen greintje 
onvolmaaktheid gevonden aan Zijn heilig
heid . »Opiso mu, satana« - »Weg van Mij, 
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Satan«, zo had de Heer elke bekoring afge
wezen. Tegen het pantser van heiligheid 
van de Heer waren de aanvallen van de 
duivel afgeschampt. En omdat Hij de schul
deloze, de zondeloze was, kon Hij de 
schuld van de mensen op zich nemen en die 
als het steeds en altijd en geheel vlekkeloos 
Offerlam wegnemen. »Zie het Lam Gods, 
dat de zonden der wereld wegneemt«. 

Christus heeft de duivel overwonnen 
voor allen die Hem gelovig belijden. Ieder 
die met Christus verbonden is ontvangt de 
kracht om de duivel te overwinnen. Nie
mand van hen die door het geloof en de 
Sakramenten tot Christus behoren behoeft 
nog in zonden te vallen. In ieder van hen 
leeft de kracht van de Overwinnaar Chri
stus. 

Zeker, dierbare christenen, de duivel zelf 
is nog niet vernietigd. Hij is slechts versla
gen. En wij weten dat ook een verslagen 
leger nog schade kan aanrichten, veel 
schade. De Kerkvaders vergelijken de door 
de overwinning van Christus overwonnen 
duivel met een kettinghond. Een ketting
hond, zo zeggen ze, kan blaffen; bijten kan 
hij slechts diegene die moedwillig vlak bij 
hem komt. De christen, de met Christus 
verbondene, is wel nog behept met het aan 
bekoringen onderhevige sterfelijke vlees, 
maar met de Overwinnaar Christus verbon
den heeft hij de kracht en de mogelijkheid 
om de bekoring te weerstaan. 

Christus, de Overwinnaar van de duivel. 
Christus, de Overwinnaar van de dood. 
Omdat Hij onschuldig stierf kon de dood 
geen aanspraak op Hem maken, kon de 
dood, de trawant van de duivel, Hem niet 
vasthouden. Hij werd weer levend; op de 
derde dag stond Hij uit het graf op. De 
rotsen die spleten, de zon die verduisterde, 
de lichamen vah de ontslapenen die opston
den, het geraas van de Paasdag, dat alles 
is de begeleidende muziek waarmee de 
overwinning van Christus over de dood 
wordt gevierd. Verliest iedere machtige 
door de dood zijn macht, Christus kreeg 
door de dood Zijn macht terug. Het gedode 



leven heeft de dood overwonnen. Die aan 
het hout had overwonnen, aan de boom 
in ·. het aards paradijs, die werd aan het 
kruishout verslagen: de dood namelijk als 
de trawant van Satan. 

Ook de overwinning van Christus over de 
dood is voor allen bestemd die zich bij Hem 
aansluiten. Die zege moet allen ten goede 
komen die zich in geloof en Sakrament 
totaal aan de Heer overgeven. Voor Chri
stus was de dood de overgang naar het 
nieuwe leven. Zo zal het ook gaan bij allen 
die Hern. belijden. Dat betekent niet, dier
bare christenen, dat de met Christus ver
enigden !}iet meer sterven. 0 ja, ook zij 
moeten het stervenslot van de Heer op zich 
nemen. Dat betekent echter dat de dood 
voor hen niet meer de kracht bezit om het 
leven teniet te doen, maar om het te ver
anderen. De dood die de christenen sterven 
is niet meer de dood voor straf. Hij is de 
verlossende macht die hen opnieuw doet 
geboren worden voor het eeuwig leven. 
Voor de met Christus verbondenen heeft 
de dood zijn verschrikking verloren, omdat 
hij hen baart voor een nieuw· leven. 

Christus, de Overwinnaar over duivel, 
dood en hel. Nu begrijpen we het opschrift 
dat aan de oostzijde op de obelisk op 't 
St. Pietersplein in Rome te lezen is: »Terug, 
gij, vijandelijke machten; ziet het Kruis des 
Heren. Overwonnen heeft de leeuw uit 
Juda's stam. Dat is de drievoudige over
winning: Christus; dat is de overwinning 
die onze hoop, ons geluk en onze kracht 
is«. 

Allen die zich bij deze Overwinnaar 
hebben aangesloten, hebben de zege 
behaald: de belijders, de martelaren, de 
maagden en vrouwen, de heiligen, de 
onafzienbare schare. Als de martelaren naar 
de dood werden gevoerd, klaagden en 
jammerden ze niet. Ze loofden God, want 
ze waren ervan overtuigd dat het uur van 
hun overwinning was aangebroken. 

Beminde christenen, in de loop van de 
kerkgeschiedenis heeft 'ter vaak op geleken 
dat de zaak van Christus op sterven lag. 
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Maar steeds opnieuw toonde Christus zich 
de Overwinnaar. In 362 trok keizer Julianus, 
die de bijnaam »de afvallige« droeg omdat 
hij weer tot 't heidendom was vervallen, 
tegen de Perzen op. In zijn gevolg was ook 
een professor in de filosofie, Libanius 
genaamd, een fijnbeschaafd leider. Toen de 
keizer op het toppunt van zijn macht stond 
vroeg Libanius in Antiochië aan een christe
lijk onderwijzer: »Nu, wat is 't antwoord 
van Uw timmermanszoon?« Rustig en slag
vaardig antwoordde de onderwijzer: »Die is 
een doodskist aan 't maken«. Een paar 
maanden later was keizer Julianus de Afval
lige dood. In dat plotseling sterven heeft 
de tijd van toen Christus als Overwinnaar 
aan 't werk gezien. En niets verhindert of 
verbiedt ons om in soortgelijke gefaven 
eveneens het ingrijpen van Gods hand te 
zien, die Christus naar de overwinning 
heeft gevoerd. 

Het Sakrament van het Altaar wordt het 
zegevierende Sakrarnent genoemd omdat 
Christus de Overwinnaar is, en deze Over
winnaar waarachtig, werkelijk en wezenlijk 
in het Altaarsakrament tegenwoordig is. De 
theologie noemt deze tegenwoordigheid 
»praesentia realis«, d.w.z. werkelijke tegen
woordigheid. De leer van de werkelijke 
tegenwoordigheid is zo oud als het christen
dom. Op het Concilie van Trente werd ze 
met glasheldere formuleringen gedefi
nieerd, definitief, en voor altijd onaantast
baar. Christus is met Godheid en Mensheid, 
met ziel en lichaam, met vlees en bloed in 
het Altaarsakrament tegenwoordig. Hij, die 
door de Vader in de hemel op de aarde is 
voorgesteld met de woorden: »Hem moeten 
alle engelen aanbidden«, Hij is tegenwoor
dig. Tegenwoordig is dezelfde die door de 
herders en de wijzen in de kribbe aanbeden 
is. Dezelfde die door de leerlingen in Galilea 
op de knieën vereerd werd. Het grote Conci
lie van Trente, waaraan zoveel heiligen 
hebben deelgenomen, dit grote Concilie van 
Trente heeft de drie woorden »Waarachtig, 
werkelijk en wezenlijk« na rijp beraad 
gekozen. Elk van die drie woorden staat 



namelijk tegenover een dwalleraar uit de 
zogenaamde Reformatie. »Waarachtig«. Dit 
woord is gericht tegen Zwingli, de Zwitser
se reformator Zwingli. Zwingli leerde name
lijk dat Christus slechts figuurlijk, symbo
lisch in ' t Altaarsakrament aanwezig is. 
Brood en wijn zijn volgens hem tekenen 
voor Christus. Het Concilie van Trente zegt 
echter: »Waarachtig«, niet symbolisch. 
' t Tweede predikaat »werkelijk« is gericht 
tegen Oekolampadius. Die beweerde dat het 
eucharistisch Offersakrament maar een 
»figura«, een beeld van Christus en Zijn 
lijden is. Neen, Hij is werkelijk tegenwoor
dig, d. w. z. volgens het zijn. Een beeld 
kan de mens afbeelden, maar het is niet de 
mens zelf. Hier is Christus tegenwoordig 
volgens het zijn, de werkelijkheid. 
En »Wezenlijk«. Deze uitdrukking is gericht 
tegen de Franse dwaalleraar Calvijn. Calvijn 
leerde dat Christus in het Altaarsakrament 
naar Zijn kracht tegenwoordig is. Neen, 
zegt het Concilie van Trente, niet alleen 
naar Zijn kracht, maar naar Zijn wezen, zijn 
substantie. 

Heel ons geloof is met deze uitdrukkin
gen en deze leer onlosmakelijk verbonden. 
Wie dit geloof prijsgeeft heeft de grens 
overschreden die de katholiek van de niet
katholiek scheidt. Deze drie woorden: 
»waarachtig, werkelijk en wezenlijk« zijn 
het noodzakelijk teken waardoor de katho
lieke Kerk zich van iedere vorm van prote
stantisme onderscheidt. 

Toen in de Dertigjarige Oorlog (vert: 1618 
-1648), beminde christenen, Poolse troepen 
Moravië (vert: in Tchecho-Slowakije) bin
nenvielen, kwamen ze ook bij de pastorie 
van de H. Johannes Sarkander. De heilige 
pastoor wist niet of ze als vrienden dan wel 
als vijanden kwamen. Wat deed hij? Hij 
nam het Allerheiligste in de monstrans 
stelde zich aan het hoofd van een stoet 
parochianen en trok de Polen tegemoet. 
Toen die het H . Sakrament zagen, sprongen 
ze van hun paarden, bogen de knie en lie
ten het dorp van de H . Johannes Sarkander 
ongemoeid. 
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Als Christus waarachtig, werkelijk en 
wezenlijk in onze kerken, op onze altaren, 
in onze Tabernakels tegenwoordig is, dan 
moet dat in het Godshuis ook blijken. Als 
Christus, de Zoon van God, die een lichaam 
heeft aangenomen en mens geworden is, 
onder ons verblijft, dan moet ·de Kerk met 
het oog op dat geheim zijn ingericht. In de 
jaren dat ik in de diaspora, in Saksen en 
elders, werkte, heb ik de gelegenheid gehad 
om vroeger katholieke maar nu protetantse 
kerken te bezoeken, b. v. de prachtige dom
kerken van Maagdenburg en Mecklenburg, 
en hoe ze verder mogen heten. Als je door 
die kerken loopt, maakt een gevoel van 
weemoed zich van je meester. Het idee 
bekruipt je dat ze terugverlangen naar het 
heiligdom dat ze eens waren. De altaren 
spreken van het verlangen naar het Lam 
Gods, dat eens op de altaartafels lag. De 
sakramentshuisjes zijn als een ring waaruit 
de kostbare steen is losgewrikt. Zo is 't 
gesteld met de vroeger katholieke, maar nu 
protestantse kerken . Maar, dierbare chri
stenen, zijn er ook geen katholieke kerken 
waarin wij soortgelijke verschijnselen moe
ten waarnemen? Is 't niet schrikbarend, als 
men in een katholieke kerk moet zoeken, 
waar Hij verblijft die de Emmanuel, de 
God-met-ons is? Ergens in een hoek, achter 
een pilaar, in een kastje zo groot als een 
sigarenkistje, daar troont Hij, die waarach
tig, werkelijk en wezenlijk onder ons ver
blij'ft! Van het Altaarsakrament is in zoveel 
kerken een . Sakrament van de zijkapel 
geworden. Achter het altaar verschijnt zijn 
armzalig werktuig, de priester; maar Hij is 
weggegaan, Hij, die onze troost, onze 
kracht en ons geluk is. Dit is geen goede 
ontwikkeling! Als Christus waarachtig, wer
kelijk en wezenlijk onder ons vertoeft, dan 
moeten onze kerken Hem de mooiste, voor
naamste en edelste plaats geven. Gebeurt 
dat niet, dan moet het geloof in de waar
heid van Trente schade lijden. Wee die
genen die dat eens moeten verantwoorden. 
Wee hun!! 

Als Christus waarachtig, werkelijk en 



wezenlijk tegenwoordig is, dan moet ook 
ons gedrag met die waarheid overeenkom
men. Dan moeten wij, goede vrienden, het 
H . Sakrament door de straten dragen, opdat 
de zegen van dit Sakrament wordt afge
roepen over huizen en fabrieken, werk
plaatsen en bureaus, en over alle mensen; 
opdat Zijn souvereine rechten worden ver
kondigd. Maar hoe is 't ermee gegaan? In 
de bisschopssteden is men het eerst begon
nen met het afschaffen van de processies. 
Men begint onverschillig te worden tegen
over de eucharistische zegen. En toch: waar 
moet men de zegen van krijgen, tenzij van 
de geofferde Christus, tegenwoordig in het 
H . Sakrament? Waar elders moet de zegen 
vandaan komen? 

Helaas, ook de aanbidding van het Aller
heiligste is niet meer hoog in ere. U, goede 
vrienden, U vormt een loffelijke uitzonde
ring. U behoort tot de gelovigen waarop 
men kan rekenen. U bent de getrouwen die, 
God zij dank, heden bijeengekomen zijn om 
deze nacht van boete te houden, een echte 
nacht van boete rond het Allerheiligste. 
Want het is noodzakelijk om boete te doen 
voor de priesters en de gelovigen die niet 
meer voor het Allerheiligste knielen. 

Enige tijd geleden, beminde christenen, 
belde een pastoor uit Frankfort mij op. 
Frankfort is, zoals we weten, een zeer pro
gressieve stad met een zeer progressieve 
klerus. In deze klerus wordt veel gedisku
teerd en met zittingen en kongressen 
gewerkt. Op zekere dag kwam deze pastoor 
op ' t idee om zijn medebroeders de vol
gende aansporing te geven: »)a, wij praten 
zoveel en wij amuseren ons zo goed; zou
den we ook niet eens samen kunnen bid
den? Zouden we niet eens een aanbidding 
kunnen houden voor het Allerheiligste?« 
En hij nodigde de klerus van Frankfort voor 
zo'n aanbidding uit. In Frankfurt zijn 130 
katholieke priesters. Weet U, hoeveel er 
naar die aanbidding zijn gekomen? Zes!! 
Zes van de 130! Ja, dan behoeven we er ons 
niet over te verbazen dat het katholicisme 
van na het Concilie aan de tering lijdt. Dan 
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behoeven we niet verbaasd te staan dat het 
slecht gaat in de zielzorg. Dan is 't niet 
verwonderlijk dat er geen priesterroepingen 
meer komen . Waar moet men die halen, 
als de zegen niet uit het Tabernakel 
stroomt? Wij weten toch dat dat een bron 
van zegen is; wij weten toch dat heiligen 
voor het Tabernakel worden geboren; wij 
weten toch dat priesterroepingen voor het 
Tabernakel worden afgebeden, dat weten 
we toch! 

In de streek Rijn-Hessen, beste vrienden, 
leeft een hee·l eenvoudige pastoor die een 
kleine parochie bedient waartoe vier 
gehuchten behoren. Een heel onbeduidend 
man. Maar deze man is een vroom priester. 
Hij bidt urenlang, ook 's nachts, voor het 
Tabernakel. Uit deze parochie zijn in korte 
tijd vier priesters voortgekomen. 

Ook het apostolaat bloeit op uit de 
vroomheid voor het Tabernakel. Wie niet 
van liefde voor de eucharistische Heiland 
vervuld is, hoe wil die kunnen prediken 
en verkondigen? Hoe wil die apostolisch 
werken? Als hij niet leeft in zeer innig kon
takt met de Heiland, dan is heel zijn doen 
en praten leeg, zonder inhoud. Druk
doenen1 is 't die nergens voor dient. Zielen 
worden gered door het gebed voor het 
Allerheiligste . 

In een reparatiewerkplaats voor de spoor
wegen werkt een loodgieter die ik goed ken . 
Hij is 51 jaar, gelovig en vroom katholiek. 
Onder zijn collega's beoefent hij het aposto
laat. Iedere dinsdag vóór de vrijdag van het 
H. Hart brengt hij de mannen van de 
reparatiewerkplaats voor het Tabernakel, en 
daar bidden die een uur dat geen van hen, 
daar in die werkplaats, verloren gaat. En 
dat doet hij al jarenlang. Hij is geen ijle 
dromer, geen femelaar, maar ·een man die 
in de ondernemingsraad werd gekozen. Hij 
is iemand die ook in de sociale strijd zijri 
mannetje staat. 

Waarachtig, beminde christenen, als Chri
stus echt, werkelijk en wezenlijk in ' t Taber
nakel onder ons verblijft, dan moet ons hele 
gedrag daarmee overeenstemmen. Wie één 
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wordt met de Heer in het eucharistisch 
Offersakrament, die zal evenals Hij in staat 
zijn om in de strijd tegen de vijanden van 
zijn zaligheid en van de Kerk zegevierend 
op te treden. Want iedere genade die ons 
wordt gegeven valt ons echt konkreet ten 
deel door het eucharistisch Offersakrament. 
Alle genaden stromen door het geopende 
hart, door de geopende wonde in de zijde 
van de Heer. En dit hart staat nergens 
verder voor ons open dan in het euchari
stisch Offersakrament. Dit Sakrament wordt 
sakramenteel en godvruchtig ontvangen. 
»Sakramenteei«, dat is 't geval, als de prie
ster met een kort woord voor ieder het 
Lichaam van de Heer op de tong legt. 
Maar de sakramentele Kömmunie roept ook 
om het godvruchtige. Het hart moet 
geopend zijn, niet alleen de mond. Het hart 
moet bereid zijn om op de roepstem van de 
Heer in te gaan, zich met Hem solidair te 
verklaren, Hem te zeggen: »Mijn Heiland, 
als U nu komt, dan weet ik wat dat bete
kent; dan weet ik dat ik nu Uw weg van 
kruis en lijden moet gaan; dan weet ik dat 
een losbandig en liederlijk leven niet meer 
met dit ontvangen kan samengaan«. 

Gods geschenken zijn bijzonder. Zijn 
geschenken vragen om de reaktie van de 
begiftide. Iedere gave van God is tevens en 
opdracht. Als het Lichaam van de Heer op 
onze tong wordt gelegd, dan verbindt Chri
stus zich met ons: »God wordt klein, Hij komt 
in jou, Zijn schrijn heet mensenhart« (Vertalig 
van het dichterlijke: Gott wird klein, sinkt dir 
ein, Menschenherz heisst Sein Schrein). 
Op een onuitsprekelijke, onbeschrijfelijk 
heerlijke wijze worden wij met onze Heer en 
Heiland, met de Godheid en de Mensheid van 
Christus verbonden. 
Christen, besef je waardigheit! Dit Sakrament 
bewerkt in ons vermeerdering der heilig
makende genade. Het versterkt de boven
natuurlijke deugden. Het heelt de wonden 
van onze ziel. Het schenkt ons kracht tegen 
bekoringen. Het vermeerdert het bovenna
tuurlijk leven in ons. Nu zou je echter kunnen 
vragen: Alles goed en wel, maar waarom 
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merk ik daar zo we1mg van? De 
H. Thomas zegt dat iemand die het 
Lichaam van de Heer ontvangt wordt bevan
gen door een gevoel van zaligheid. Worden 
wij er zo door bevangen? Waarom merken wij 
daar niets van? Waar zijn de uitwerkingen van 
de Eucharistie op ons zedelijk leven? Zijn die 
soms niet echt magertjes? Hoe kan dat toch? 
Hoe is dat toch mogelijk na zoveel Kom unies, 
na zoveel feesten van de ziel met haar Heer 
en Heiland? 
Dat komt, beminde christenen, omdat wij 
niet royaal en edelmoeding genoeg naar de 
tafel gaan waar wij moeten wegschenken. Dat 
komt omdat wij nog gierig en zelfzuchtig 
zijn, omdat wij onze vurigheid, onze aktivi~ 
teit, onze gloeiende liefde willen beperken. 
Dat komt omdat wij nog wankelmoedig en 
egoïstisch zijn. 

God geeft Zijn genaden naarmate wij open
staan om die te ontvangen. Inderdaad, omdat 
onze opnamecapaciteit te gering is, daarom 
zijn de effekten zo klein. Omdat ons hart niet 
ontvankelijk genoeg is, omdat wij ons niet 
voldoende voorbereiden, niet echt met de 
zonde breken, de slechte gelegenheden niet 
mijden, de slechte gewoonten niet echt 
afschaffen, daarom is de uitwerking van het 
eucharistisch Offersakrament zo gering. De 
grote liefde is nog niet in ons opgestaan: het 
grote verlangen en de grote edelmoedigheid 
om uit te munten en zich te verteren in de 
dienst van God. Dat komt omdat ons hart nog 
geen wonde draagt die pas in de hemel kan 
genezen. Daarom zo weinig effekt. 

Geliefde christenen, er moet dus nog veel 
in ons anders worden, voordat de zege
vierende Christus, voordat het zegevierend 
Sakrament zijn kracht echt in ons kan ont
plooien. Er moet dus eerst nog een dringend 
verlangen een ernstig willen in ons 
opstaan! 

De H . Josaphat, de aartsbisschop van 
Vitezk, die in 1623 de marteldood stierf omdat 
hij de schismatieken naar de ene heilige Kerk 
wilde terugvoeren, was een vurig vereerder 
van het allerheiligst Sakrament. In het gebed 
op zijn feestdag zegt de Kerk dat dit Sakra-



ment »aluit ad victoriam«, hem tót de over
winning heeft gevoerd. Kan men ook van ons 
zeggen dat dit Sakrament ons voert tot de zege 
over zonde, wereld en vlees, over vrees en 
egoisme en haat? Kan men dat van ons 
zeggen? 

Dit Sakrament plant als 't ware de kiemen 
van de onsterfelijkheid in ons. De H. Ignatius 
van Antiochië zegt dat het is een »antidotos 
tu apothanein«, een tegengif tegen het ster
ven, een heilmiddel voor de onsterfelijkheid. 
De christenen van Noord-Afrika noemden het 
Sakrament »leven«. Eucharistie was voor hen 
leven, omdat het leven, het overwinnend 
leven erdoor geschonken werd. 

Als wij ons echt met dit heiligste Sakrament 
verenigen, dan hebben we werkelijk een 
onderpand van het eeuwig leven in ons. De 
heilige wiens feest vandaag gevierd wordt, 
Ireneus, heeft eens geschreven: »Wie het 
Lichaam van de Heer ontvangt, diens lichaam 
draagt de onsterfelijkheid al in zich«. Maar 
dat kan slechts dan, beminde christenen, als 
dat lichaam, dat de Heer heeft ontvangen, niet 
meer een toneel wordt waarop de duivels 
optreden, Slechts dan als het voortaan een 
plaats blijft, open voor het Allerheiligste, 
slechts indien de drager van dat lichaam zich 
steeds bewust is: ik wil mijn lichaam niet meer 
ontwijden, nadat het met het Lichaam en het 
Bloed van Christus werd gespijsd en gelaafd. 

Wie dit Sakrament heeft ontvangen, die 
mag niet ondankbaar zijn zoals de Israelieten 
nadat ze het manna hadden gekregen; die mag 
niet doorslapen zoals de profeet onder de 
bremstruik. Wie dit heilig Sakrament heeft 
ontvangen, die mag geen Judaskus geven 
zoals de man uit Karioth, maar moet dit hei
lig Sakrament met grote ijver en volledige 
trouw dienen. 

In een zusterklooster was de ge woonte 
ontstaan dat de zusters voor iedere zelfover
winning, voor ieder offer dat ze brachten, een 
tarwekorrel op een schaal konden leggen. En 
van deze in de schaal verzamelde tarwekorrels 
werden de hosties gebakken. Bereiden ook 
wij, dierbare christenen, ons zo voor op het 
ontvangen der heilige Eucharistie? Bereiden 

wij ons zo voor als de H. Aloysius van Gonza
ga, die alleen maar zondags communiceerde 
en drie dagen van de week gebruikte voor de 
voorbereiding, en drie voor de dankzegging? 

Hoe staat 't met onze voorbereiding? 
Christus is de Overwinnaar over duivel, dood 
en zonde. Deze Overwinnaar is waar achtig, 
werkelijk en wezenlijk tegenwoordig in het 
Sakrament van het Altaar. En aan ieder die 
zich met Hem verbindt geeft Hij de kracht om 
te overwinnen. 

Toen in 1240 de Saracenen van keizer Fred
rik II Assisië naderden, scheen het klooster 
San Damiano, waarin de H. Clara verbleef, 
een makkelijke buit van deze horden te wor
den. Clara overlegde een hele tijd. Toen gaf 
ze aan de geestelijke van het huis de opdracht, 
het Allerheiligste te nemen en de heidense 
benden tegemoet te gaan«. Dat deed hij. De 
horden weken terug en lieten het klooster 
ongedeerd. 

Ook dat is een voorbeeld, een historisch 
vaststaand voorbeeld, beminde christenen. 
Geen sprookje, maar een historisch echt voor
beeld voor de macht van het zegevierend 
Sakrament. Ook in ons zal dit Sakrament zijn 
macht ontplooien, als wij er maar ruimte en 
vrijheid aan geven; als wij aan dat Sakrament 
maar de mogelijkheid verschaffen om werk
zaam te zijn. 

Ja, Heer, zo willen wij Hem zeggen in deze 
nacht van boete die we nu gaan houden, wij 
kennen U, Heer van de zegepraal. Wij kennen 
U, want Gij zijt de staf voor hen die verloren 
lopen. Gij zijt de hoop voor de onterfden. Gij 
zijt het leven der geslagenen, Gij zijt de Over
winnaar, die met de Vader op de troon zetelt 
en die ieder die met U overwint van het Brood 
des Levens te eten geeft, en te drinken uit de 
bronnen van het Paradijs. 
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Heb moed, wat uw geloof betreft! Wees 
niet bezorgd! God is met zijn Kerk tot 
aan het ein de der tijden. De slechten 
zonden voor de goeden bank moeten, zijn 
toch niet de goeden voor de slechten. 



Toen Johannes op Patmos de Heer kon zien, 
toen viel hij neer. Maar de Heer richtte hem 
op en zei:' »Vrees niet, Ik bén de Eerste en de 
Laatste en de Levende. Ik was dood en zie, Ik 
leef in eeuwigheid«. 

Ja, dat is onze Heer, dat is onze zegepra
lende Heer. Hij is de beminnelijkste en de 

meest verhevende tegelijk. Hij is de tot de 
dood mishandelde en toch verrezene. Hij is 
de kracht waarvan men meende dat ze allang 
overwonnen was. En toch is Hij tenslotte de 
grote Overwinnaar. 

Amen. 

Uit de kroniek van de Broederschap 
door Mgr. Marcel Lefebvre 

A. oktober 1981 

Deze zomer zijn de eerw. Heer William
son en ik in Zuid-Afrika en Argentinië ge
weest. 

Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika mochten we 
tot onze grote blijdschap kennis maken met 
vier groepen: in Johannisburg-Pretoria, in 
Durban, Port Elisabeth en Kaapstad. In Dur
ban was de groep het grootst: 200 blanken 
en 250 zwarten met hun zwarte pastoor. 
Deze, zeer aktief en doortastend, houdt 
vast aan de H. Mis van altijd. 

Zowel in Johannisburg als in Kaapstad 
ontmoetten we ongeveer 130 personen, en 
in Port Elisabeth 50. Elk van die groepen 
heeft een priester, behalve Kaapstad, waar 
eens per maand een priester naar toe komt. 
Land en bewoners zijn zeer vriendelijk. 
Men treft er grote gezinnen aan. We hebben 
al twee roepingen voor Ecöne. 

Argentinië . De verschillende wijdingen -
een priesterwijding en acht lagere wijdingen 
- gingen met mooie ceremonies gepaard. 
In het seminarie »La Reja«, een voorlopig 
gebouw dat door de seminaristen met veel 
ijver en fantasie is ingericht, vonden 
geanimeerde besprekingen plaats. Op 
zondag 16 augustus werd de erste steen 
van het toekomstig seminarie gezegend; 
250 personen woonden vol blijdschap de 
plechtigheden bij . 

Tjidens deze dagen werd er een nieuwe 
oblaat ingekleed. Er zijn nu twee zusters, 
met een postulante. Zij verzorgen de semi-
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naristen en een boerderij met 33 koeien . 
Frankrijk. De examenresultaten in het 

akademisch instituut te Parijs en in de 
school St. Michel te Chäteauroux waren 
uitstekend. Dat is voor de professoren en 
de studenten met hun familie zeer bemoe
digend. 

Voor de Broederschap was het resultaat 
bovendien zeer belangrijk omdat zes stu
denten van St. Michel en een van het 
instituut naar Ecöne zijn gekomen. En toch 
leiden die scholen alleen maar voor profane 
diploma's op. 

Er werden twee nieuwe priorijen geopend, 
een in Nantes en een in Lyon . 

Duitsland. Ook hier twee nieuw~ prio
rijn: Essen en Stuttgart. Bovendien, op 
100 km van Essen, een retraite-huis met 
'n mooie kapel. 

Italië. Albano: De beide filosofie-klassen 
van Ecöne zijn naar Albano verplaatst. 
Daardoor zijn hier ongeveer 50 seminari
sten, weldra de enige die in de straten van 
Rome voor de Traditie zullen getuigen. 

Spanje. Madrid heeft nu twee priesters. 
Barcelona heeft zijn parochie en zijn .prie
sters die zich met de Broederschap nauw 
verbonden voelen . 

Engeland. De R Jozef heeft het mooie plan 
om in Londen een kerk te kopen niet laten 
doorgaan. Maar hij heeft zeker andere 
kerken voor ons bestemd. Wij moeten 
dubbel zoveel bidden. 



Canada. Er is nu een priorij in Winnepeg, 
maar nog zonder vaste priester. Geduld! 
Er zijn veel Canadezen in Ecême en Ridge
field. 

Verenigde Staten: Oosten en Noorden: 
Er is werk in overvloed. Daar er nog een 
priester in Ridgefield is gekomen zal de 
door het seminarie geboden hulp nog beter 
worden, tot er voor het Westen en Noorden 
vaste priesters komen. 

Riedgefield: Er zijn 11 nieuwe seminari
sten gekomen. Dat verheugt ons. De Mexi
caanse seminaristen, die verschenen waren 
op grond van een roeping door een 
zogenaamd wonder, zijn weer naar huis 
gegaan. Dat betreuren we niet. De weldoe
ners hebben zich edelmoedig getoond voor 
't nieuwe seminarie. We mogen zeker 
hopen dat 't volgend jaar met de bouw kan 
beginnen. Vacantiekolonies en retraites 
hebben in de zomer beslag gelegd op de 
gebouwen, de priester en de seminaristen; 
een prachtig apostolaat! 

Vereinigde Staten: 't Zuidwesten. In 
St. Marys gaat 't goed met de cursussen 
en neemt 't aantal leerlingen toe. Er zijn 
momenteel twee vaste priesters. Weldra 
zullen er ook zusters van de Broederschap 
zijn. Wij wensen veel roepingen, opdat er 
hulp komt voor de huizen in de beide 
distrikten. 

In El Paso kunnen de beide priesters het 
apostolaat in Mexiko nu beter organiseren 
en een klein-seminarie leiden. Zo kunnen 
de Mexicaanse roepingen op hun deug
delijkheid worden beproefd. Men kan de 
kandidaten voorbereiden voor 't seminarie 
in Buenos Aires, of eventueel voor dat in 
Ridgefield. 

Om zich een voorstelling te kunnei;i 
maken van het aantal kapellen waarvoor 
de beide distrikten in de Verenigde Staten 
moeten zorgen hoeft men maar de kaart 
te bekijken in 't tijdschrift »Angelus«. De 
adressen staan op de achterkant: kostbare 
informatiebron voor allen die naar de Ver
enigde Staten gaan. 

Zwitserland. Dit is ongetwijfeld het land 

24 

dat 't best van kapellen voor de eredienst 
van de Traditie is voorzien. Binnen een 
straal van 50 km kan men er overal een 
vinden. Dit jaar schenkt Zwitserland zes 
priesterroepingen aan de Broederschap. 

Ecöne. Na de aderlating van de twee 
klassen der filosofie zal 't seminarie dit jaar 
slechts ongeveer 85 studenten tellen. Daar 
er in 1982 echter maar weinig wijdingen 
zijn,· zal 't seminarie in oktober opnieuw 
vollopen. Dat hopen we tenminste. 

(Opm.v.d.red: Er zijn in 1982 weinig 
wijdingen in Ecóne omdat de studie een jaar 
verlengd is.) 

Zusters van de Broederschap. Die hadden 
dit jaar 9 professies en 8 inkledingen. Ze 
hebben nu, behalve St. Michel-en-Brenne, 
nog 5 huizen: Genève, Albano, St. Etienne, 
Notre Dame du Pointet, en de nieuwe 
stichting St. Marys in Kansas. De zusters 
werken met grote overgave en bewijzen 
onschatbare diensten. Ze dragen ertoe bij, 
dat onze huizen een koosterlijke sfeer 
ademen. 

Broeders. Ook zij geven aan onze huizen 
een kloosterlijk en intiem karakter. Er zijn 
er al veel. Dit jaar vinden er in Frankrijk 
in de »Etoile du matin« twee inkledingen 
plaats. Zes jongemannen hebben zich voor 
het postulaat gemeld. Het noviciaat voor 
het duitstalig gebied is in Zaitzkofen, tot 
een beter gelegen plaats gevonden is. De 
vorming van de broeders is in handen van 
de distriktsoversten. De benoemingen zijn 
aan de goedkeuring van de Algemene 
Overste onderworpen. 

Oblaten. Die staan heel bijzonder onder 
de leiding van de Algemene Overste. De 
vorming wordt aan de omstandigheden 
aangepast. In Buenos Aires is een zuster 
ingekleed, twee zijn er in Bitsch ingekleed, 
drie postulanten maken dit jaar in St. 
Michel-en-Brenne hun vormingsjaar door. 
Oblaten die in de wereld blijven zijn er 
weinig. Toch kan ook die levenshoudmg 
veel tot zelfheiliging bijdragen. 

Oostenrijk. Twee weken voor de aan
komst van de twee priesters in Wenen werd 



hun een priorij aangeboden die, nadat ze 
is ingericht, uitstekend zal dienen. De 
Voorzienigheid is met ons. St. Jozef heeft 
gezorgd! Ook door een huis in Klagenfurt 

en 't aanbod van de kapel van het kasteel 
Enns van de Graaf von W alderdorff is de 
basis gelegd voor de zielzorg. Dr. Stein
hart heeft hard gewerkt. 

B. februari 1982 

Duitsland. De wijding van den 5 jonge 
priesters in Zaitzkofen heeft in het distrikt 
veel verandering gebracht. Daardoor is een 
priorij in Wenen mogelijk geworden, 
evenals steun aan 't apostolaat in Mexico: 
eerw. Heer Jean-Luc Lafitte kan daar worden 
vervangen door de eerw. Heer von Walder
dorff. 

Wat het distrikt zelf betreft, daar konden 
twee priorijen worden geopend: Essen, 
waar de kapel op 't feest van Christus 
Koning gewijd is, en Stuttgart. 

De verbouwing van de protestantse kapel 
te Essen is zeer geslaagd. 't Is voortaan 
een echte kerk. De priorij staat nog in de 
steigers. Ik mocht het uit één steen gehou
wen prachtige altaar wijden. 

Australië/India. De 4e november zijn de 
eerw. Heer Hogan en ikzelf van Londen 
over Singapore naar Australië vertrokken. 
In Singapore hebben we ons 24 uur opge
·houden. De reis had een dubbel doel: het 
H. Vormsel toedienen (want ik was sinds 
1973 niet meer in Australië geweest) en 
voorbereidingen treffen voor de oprichting 
van een priorij in Sydney. 

Ik moet erkennen dat de Australische 
priesters die trouw zijn aan de Traditie, en 
de leken zelf, de laatste jaren goed ge
werkt hebben. Terwijl in 1973 de groepen, 
zowel m Sydney als in Melbourne, maar uit 
enkele gezinnen bestonden, waren er dit
maal in Sydney 700 personen in de H. Mis, 
en bijna evenveel in Melbourne. In Adela
ide, Perth en Wanganui in Nieuw-Zeeland 
verschenen er ongeveer 150. 

In 1973 was de eerw. Heer Hogan een 
vroom jongeman in Melboume. Voortaan 
is hij priester. Zes seminaristen volgen zijn 
voorbeeld, en drie zusters hebben zich 
gemeld. 
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In Sydney heeft de Vereniging een 
protestantse kerk met pastorie gehuurd: 
een ware beschikking van de Voorzienig
heid! Daar verblijft pater Cumins, de grote 
missionaris van Australië en Nieuw-Zee
land. We mogen veel van die streek ver
wachten. Zij verdient haar eerste priorij. 

We zijn teruggekomen over Bombay, 
waar ik voor een klein groepje de H. Mis 
heb opgedragen. De eerw. Heer Hogan is 
tot Bangalore gegaan om de H . Mis te cele
breren en de Sakramenten toe te dienen 
aan personen die er twee en een half jaar 
van verstoken waren. 

In Ecóne hebben wij een seminarist uit 
Kerala. Er komen er zeker meer. 

Oostenrijk. De 29e november was een 
grote datum voor de priorij van Wenen. 
De kapel werd ingezegend en het altaar 
gewijd. In een zaal in de stad woonden 
800 personen de H. Mis en later een con
ferentie bij . De woongelegenheden van de 
twee priesters worden ingericht. Spoedig 
zullen ze bij de nieuwe kapel wonen. Maar 
de oude kapel blijft dienst doen. 

Engeland .. We wachten nog altijd op goed 
nieuws voor Londen . Ondertussen is een 
extra-priester, geen lid van de Broeder
schap, zich bij de drie in Highclere komen 
voegen. God zij geprezen! Dat is een kost
bare hulp voor de zielzorg. 

Verenigde Staten: 't Noordoosten. In St. 
Paul, Minnesota, is een nieuwe kerk ge
kocht. Omdat er veel protestantse kerken 
worden afgestóten, wordt het ons gemak
kelijk gemaakt om ons ergens te vestigen. 
Maar daardoor wordt de behoefte aan 
priesters voor het distrikt almaar dringen
der. Kon ik de drie eersten van het semi
narie Ridgefield maar in mei a.s. wijden! 

Verenigte Staten: 't Zuidwesten. In Saint 



Marys zijn drie zusters gekomen die on
middellijk katechismusonderricht zijn gaan 
geven. Ze wachten op postulanten, want 
ze hebben de handen vol. 

Mexico, El Paso. De priesters van El Paso 
hopen zich spoedig te kunnen vestigen 

op Mexicaanse bodem, bij de dorpen die ze 
regelmatig bedienen. Omdat 't zo moeilijk 
is, visa voor de Verenigde Staten verlengd 
te krijgen, moet een deel van de jongeren 
van het klein-seminarie in Ciudad Juarez 
blijven, wat het werk van hun opvoeders 
niet gemakkelijker maakt. 

Argentinië. De bouw van het groot-semi
narie is aan de gang. De eerste vleugel 
wordt misschien voltooid in maart, als de 
nieuwe seminaristen binnenkomen. Dank 
zij de volksmissies die in · de grote vacantie 
(v. 8 december tot 15 maart) in bijna alle 
Zuidamerikaanse landen zijn gepreekt mag 
er een behoorlijk aantal nieuwe kandidaten 
worden verwacht. 

Canada. Het huis van Shawinigan is 
opgeknapt. De zielzorg met de retraites gaat 
door. De roepingen zijn het meest troo
stende en bemoedigend~ resultaat. Drie 
nieuwe seminaristen (een in Ecême en twee 
in Ridgefield) brengen 't aantal Canadese 
seminaristen nu op 11. 

Zwitserland. Gelukkig zal het huis van 

»la Vignettaz« in Fribourg weldra vervangen 
worden door een ruimer pand, waardoor 
het mogelijk wordt de priorij van het 
distrikt onder te brengen. Dank zij de uit
breiding van het net van autowegen kun
nen al onze priorijen en zelfs Ecóne per 
autoweg worden bereikt. 

Er is een nieuw priorij -huis verkregen 
te Wil, maar het zal nog even. duren voor
dat er vaste priesters zijn. 

Het generalaatshuis te Rickenbach. Kardi
nal Seper is te Rome overleden. Wij weten 
niet wie hem zal vervangen. Hij was à 
titre personnel als tussenpersoon tussen 
de Paus en ons aangewezen. De laatste 
brief van den kardinaal is van oktober 1981. 
Daar die geen enkele oplossing brengt, 
antwoord ik er niet meer op. 

De traditionalisten zijn de enigen die er 
»recht« op hebben om van de godsdienst
vrijheid te worden uitgesloten, terwijl ze in 
werkelijkheid de einigen zijn die er 
aanspraak op kunnen maken . . . evenzeer 
als de anti-communistische martelaren die 
de vriendelijke houding van het Vaticaan 
ten opzichte van de communisten hinderen. 

Laten we bidden en geduld oefenen. God 
weet alles. Hij geeft ons het voorbeeld van 
geduld. 

Waar zijn de priesters van de Broederschap zoal gevestigd? 

Het Generalaat 
Priorij St. Nicolas de Flüe 

Solothurnerstrase 35 
CH-4613 RICKENBACH 

Seminaries 
Séminaire International Saint Pie X 
Ecöne 
CH-1908 RIDDES 

Saint Thomas Aquinas Seminary 
209 Tackora Trail 
USA-RIDGEFIELD 
Connecticut 06877 
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062/461818 

026/ 62927 
62308 

(203) 4310201 



Priesterseminar Herz Jesu 
Zaitzkofen 
D-8306 Schierling 

Seminario San Pio X 
Fratemità San Pio X 
Via Trilussa 35 
1-00041 ALBANO-LAZIALE (Roma) 

Seminario de la Reja 
(Correspondentie richten aan het Huis in Buenos Aires) 

Distrikten 
Duitsland 
Woonplaats van de Distriktsoverste: 

St. Maria zu den Engeln 
Julius-Kiefer-Stra!Se 11 
D-6600 SAARBRUCKEN 

Haus St. Pius X. 
Hohenaschauerstra!Se 98 
D-8000 MÜNCHEN 80 

Priorat St. Bonifatius 
Bottroperstra!Se 285 
D-4300 ESSEN-BERGEBORBECK 

Priorat St. Athanasius 
Dombimerstra!Se 3 
D-7000 STUTIGART-FEUERBACH 

Engeland 
Woonplaats van de Distriktsoverste: 

St. Michael's House 
Andover Road-Highclere 
GB-NEWBURY, Berks. RG 15 9QU 

St. Mary's House 
157 Keighley Road 
GB-COWLING, nr. Keighley, W. Yorkshire 

Frankrijk 
Woonplaats van de Distriktsoverste: 

Prieuré St Pie X 
36, rue des Carrières 
F.-92150 SURESNES 

Prieuré Notre Dame du Pointet 
BROUT-VERNET 
F-03110 Escurolles 
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(09451) 225 
(09451) 1959 

(06) 9320344 

(0681) 854588 

(089) 687246 

(0201) 664922 

(0635) 253209 

(0535) 35110 

(1) 5061068 
7722526 

(70) 582101 



Prieuré Ste Geneviève 
9, rue Daubigny 
F-75017 PARIS 

Institut Universitaire St Pie X 
21, rue du Cherche-Midi 
F-75006 PARIS 

Prieuré Ste Anne 
LANVALLAY 
F-2210 DINAN 

Prieuré St Jean 
16, rue des Abattoirs 
F-78200 MANTES-LA-JOLIE 

Prieuré St. François Régis 
31, rue Holtzer 
F-42240 UNIEUX 

Prieuré Ste Herménégilde 
F-21320 POUILLY-EN-AUXOIS 

Prieuré Notre Dame de la Montgie 
Chateau »Pommier« 
VERAC 
F-33240 SAINT ANDRÉ DE CUBSAC 

Frieuré Sainte Croix 
50, route de la Gare 
F-59170 CHOIX 

Chapelle Notre Dame de l'Assomption 
14 bis, rue Lodi 
F-13006 MARSEILLE 

Prieuré St. Dominique 
La Clarté Dieu, rue de l'Etang 
F-11270 FANJEAUX 

Prieuré St Bernard 
VIEVY-LE-RAYE 
F-41290 OUCQUES 

Prieuré St Irénée 
68 bis, rue de Marseille 
F-69000 LYON 

Prieuré St Louis 
25, rue François-Bruneau 
F-44000 NANTES 

Ecóle St Michel 
SURINS-NIHERNE 
F-36250 ST. MAUR 
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(1) 7632795 

(1) 2220026 

{96) 395670 

(3) 6435807 

(77) 567430 

(80) 908545 

(56) 844186 

(20) 319522 

(91) 472288 
680084 

(68) 247035 

(54) 232153 

(54) 365855 



Noviciaat van de broeders: 
Prieuré St Joseph et Ecole du Matin 
EGUELSHARDT 
F-57230 BITCHE 

Noviciaat van de zusters: 
Abbaye St Michel (Mere Mariè Gabriel) 
SAINT MICHEL-EN-BRENNE 
F-36290 Mézières-en-Brenne 

Zwitserland 
Woonplaats van de Distriktsoverste: 

zie Generalaat 

USA 

Prieuré St François de Sales 
23, rue Gaudy-le-Fort 
CH-1213 ONEX Genève 

Institut St. Karl Borrornäus 
CH-9463 OBERRIET 

Distrikt Noord-Oosten 
Woonplaats van de Distriktsoverste: 

The Society of St. Pius X 
8, Pond Place 
USA-OYSTER BA Y COVE, N. Y. 11771 

Dîstrikt Zuid-Oosten 
Woonplaats van de Distrik.tsoverste: 

Society of St Pius X 
St. Mary's College 
Post Office Drawer 159 
USA-SAINT MARYS, Kansas 66536 

Society of St. Pius X 
Post Office Box 1187 
USA-DICKINSON, Texas 77539 

St. Pius X Chape! 
110 W. Latimer Avenue 
USA-CAMPBELL, California 95008 

Our Lady of Sorrows 
Society of St. Pius X 
RTDI Box 90 
USA-GARNER, NC 27525 

Jesus and Mary Roman Catholic Chape! 
The Society of St. Pius X 
P.O. Box 1905 
1401 W. Yandell Dr. 
USA-EL PASO, Texas 79902 
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(87) 065390 

(54) 380018 

(022) 934211 

(071) 782726 

(516) 6799595 
9225430 

(913) 4372471 
4372706 

(713) 3372508 

(408) 2744214 

(602) 2687673 

(915) 544 7385 



Argentinië - Zuid-Amerika 
Woonplaats van de Distrikt~overste: 

Fraternidad San Pio X 
Venezuela 1318 - ler piso 
1095 BUENOS AIRES/ ARGENTINIA 

Zelfstandige huizen 

Oostenrijk 

Belgie 

Priorat St. Klemens Maria Hofbauer 
Fockygasse 13 
A-1120 WIEN 

Prieuré du Christ-Roi 
37, rue de la Concorde 
B-1050 BRUSSEL 

Cannel du Sacré-Coeur 
16, rue des Wagnons 
B-7380 QUIÉVRAIN 

Canada 
Prieuré St Pie X 
905, 125e rue Est 
CDN-SHAWINIGAN-SUD, Québec G9N 6T5 

Spanje 

Italie 

Priorato Santiago Apóstol 
c/General Arrando 40 
E-MADRID 4 

Fraternità San Pio X 
Via Trilussa 35 
1-00041 ALBANO-LAZIALE (Roma) 

Priorato San Carol 
Via Mazzini 19 
1-10090 MONTALENGHE (Torino) 
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(02) 5120944 

(65) 457922 

(819) 5379696 

(1) 4195092 
4194905 

(06) 9320344 

(11) 9839272 



Data en feiten 

Uren voor de H. Missen 
in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Duitsland, Zwitser
land en België: 

Duitsland 
Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, tel. 09451/1225 en 1959 

Zondags 8.30 en 10.00 uur 
Door de week 7.15 en 17.15 uur 

Priorat St. Maria zu den Engeln, Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinstags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen om 7.00 uur 

Priorat St. Bonifatius, Essen-Bergeborbeck, Bottroperstr. 295, tel. 0201/664922 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur; op de andere weekdagen om 7.15 uur 

St. Maria Regina Cistercii, Kreefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811 
Zondags 16.00 uur 

Zwitserland 

Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecöne-Riddes,tel. 026/62927 en 62308 
Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur 
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur 

Priorat St. Niklaus vonder Flüe, CH-4613 Rickenbach(SO), tel. 062/461818 
Zondags 18.00 uur 
Door de week 7.15 uur 

Belgie 

Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922 
Zondags 10.00 uur (Lof om 17.00 uur) 

Door de week om 8.00 uur, behalve 's maandags. Dan om 7.45 uur 

St. Pius V, Plantinkaai 2, Antwerpen 
Zondags 8.00 uur en 10.00 uur 
Door de week om 7.15 uur 

Bijzondere Data 
Priesterseminarie Herz Jesu, Zaitzkofen 
Op zondag de 27.6.1982 om 9.00 uur Pontificale Hoogmis met diaken en priesterwijdingen 



Priesterseminarie St. Pius X, Ecöne 
Op zaterdag de 29.5. om 9.00 uur Pontificale Hoogmis met subdiaken- en diakenwijdingen 
Op dinsdag 29.6. om 9.00 uur Pontificale Hoogmis met priesterwijdingen 

Retraites in het Duits 
Man.nen en jongemannen: 
Seculiere en reguliere priesters: 
Meisjes en jongere vrouwen: 
Mannen en jongemannen: 
Mannen en jongemannen: 
Oudere dames: 
(deze retraite is minder inspannend) 

12-17 april, in Zaitzkofen 
26-31 juli, in Zaitzkofen 
16-21 augustus, in St. Pelagiberg Zwitserland 
9-14 augustus in Zaitzkofen 
23-28 augustus in St. Pelagiberg Zwitserland 
31 augustus - 4 september, in St. Pelagiberg 
Zwitserland 

De retraites beginnen en eindigen telkens 's middags. 
Alle aanmeldingen moeten worden gericht aan het priesterseminarie Herz Jesu in Zaitz
kofen, 8306 Schierling 

Jeugdkampen 

A Vacantiekampen 
1. Er zijn plannen voor een vacantiekamp voor meisjes van 9 tot 13 jaar, en een voor 
jongens van 9 tot 13 jaar. 

2. Vorarlberg van 30.6. tot 10.7.'82 
voor meisjes vanaf 14 jaar 
Inlichtingen bij Maya Eigenmann, Billwill, CH-9245 Oberbüren 

3. Italie van 15.7. tot 3.8.'82 
voor meisjes van 15 tot 20 jaar 
Inlichtingen bij Roswitha Göttler, Tulpenstr. 10, D-7257 Ditzingen 5 

4. Vorarlberg van 11.7. tot 20.7.'82 
voor jongens vanaf 14 jaar 
Inlichtingen bij Maya Eigenmann (zie boven) 

5. ltalie van 15.7 tot 3.8.'82 
voor jongens van 15 tot 20 jaar 
Inlichtingen bij Stefan Christ, Jungenthaler Str. 49, D-5242 Kirchen/Sieg 

B Bijbelcursus met Dr. Kamenicky 
van 4.8. tot 11.8.'82 in Brilon-Wald 
voor jongens vanaf 17 jaar 
Nadere informatie bij Engelbert Recktenwald, In der Pfingstweide 3, D-6640 Merzig 

Nitgerer: Priesterbruderschap St. Pius X. 
Verantwoording: Pater Franz Schmidberger. St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, 
tel. 09-49-681 / 854588. 
Giften in Nederland: Priesterbroederschap H. Pius X., rekening nummer 42.10.40.203, postgironr. 135646 Amrobank 
Amsterdam. 


