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Goede vrienden en weldoeners, 

Voor Uw gebeden voor het welslagen 
van het algemeen kapittel van de Priester
broederschap St. Pius X danken wij U van 
ganser harte. In een zeer open en broeder
lijke sfeer hebben de 31 deelnemers aan het 
kapittel vier dagen lang (van 13 tot en met 
16 september) vele onderwerpen behan
deld met het doel de vaste lijn van de Broe
derschap te waarborgen en de heiligheid 
en de apostolische ijver van de leden te 
doen toenemen. 

Het voornaamste resultaat van onze ver
gadering in Ecöne is U bekend: pater Franz 
Schmidberger werd door het algemeen 
kapittel gekozen tot wat men noemt vica
ris-generaal met het recht van opvolging 
als algemeen Overste. Dat wil zeggen: hij 
zal de hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop, 
die t'Jt zijn dood algemeen Overste blijft, 
bij de leiding van de Broederschap terzijde 
staan. Met die eervolle uitverkiezing felici
teer ik mijn geliefde medebroeder allerhar
telijkst, ook namens het hele priestersemi
narie en zijn vriendenkring. De dag waarop 
hij gekozen werd, de 14e september het 
feest van de Kruisverheffing, zal hem er 
steeds duidelijk aan herinneren dat die 
waardigheid een zware last betekent. Daar
om voegen we bij onze gelukwensen de 
stellige belofte dat wij hem in zijn verant
woordelijke nieuwe taaJ< zullen bijstaan 
met onze gebeden en offers. Het feest van 
de Kruisverheffing is tevens dat van het 
»regeringsprogram« van onze vicaris-gene
raal en toekomstige algemene Overste. 
Dadelijk na zijn verkiezing vatte hij dat in 
de volgende drie punten samen: 

1. de verdediging van heel het katho
lieke geloofsgoed; 

2. de handhaving van de overgeleverde 
heilige Mis, het hart van ons geloof, met 
andere woorden: de Kruisverheffing in de 
tijd van nu, ·die vijandig staat tegenover het 

offer; 
3. de uitbreiding van het sociale Koning

schap van Jezus Christus, de Godmens, die 
vanaf het kruishout,"-;êie troon van de liefde, 
regeert. 

De keuze van een vicaris-generaal en '(an 
pater Franz Schmidberger in' t bijzonder is 
voor ons een gelukkige waarborg dat ons 
werk onveranderd door zal gaan. Deze 
keuze laat de buitenwereld heel duidelijk 
zien dat onze gemeenschap vastbesloten is 
om helemaal in de geest van de stichter 
door te vechten voor de wederopbouw van 
de katholieke Kerk, ook als de stichter niet 
meer onder ons zal zijn. 

Laten we ons beperken tot het vermel
den van nog twee onderwerpen die op het 
algemeen kapittel behandeld zijn: Het 
kapittel formuleerde de wens dat de alge
mene Overste aan priesters van de 
gemeenschap de opdracht zou geven om 
wetenschappelijk verantwoorde oplossin
gen op te stellen voor actuele problemen 
waarover men 't onderling niet eens zou 
kunnen worden. Op die manier zou de 
eenheid naar binnen en naar buiten wor
den versterkt. Alle priesters van ons semi
narie realiseren zich allang, hoe belangrijk 
dat theologisch werk is. Maar tot heden toe 
en jaµimer genoeg ook nog 't volgend jaar 
zijn we door het vele en belangrijke her
derlijk werk in het Duitse district niet in 
staat om ons te verdiepen in theologische 
problemen die zeer veel tijd vergen. Toch 
is er al een bescheiden begin gemaakt door 
de theologische gesprekken in de priorij 
van Saarbrücken, waarvoor prof. Wigand 
Siebel verscheidene priesters en leken al 
twee keer heeft uitgenodigd. Maar men 
mag niet over 't hoofd zien dat het door 
de algemene verwarring van de na-concili
aire tijd vaak onmogelijk is om over veel 
problemen een definitief theoretisch oor
deel te vellen (b. v. over de geldigheid van 
nieuwe riten, over de theologische maatstaf 



De vicaris-generaal pater Franz Schmidberger na zijn benoeming. 

die men moet aanleggen bij allerlei hetero
doxe leerstellingen, over de criteria die gel
den bij het onfeilbare gewone leergezag, 
enz.). Dit kan in laatste instantie alleen 
maar het onfeilbare leergezag van de Kerk. 
Men weet echter dat dit leergezag, hele
maal in de geest van het modernisme, 

. tegenwoordig bijna altijd van een definitief 
oordeel afziet. Daarom moeten we nu vaak 
geduld oefenen en ons tevreden stellen 
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met alleen maar praktische conclusies. 
Een heel belangrijk onderwerp van dis

cussie tijdens 't algemeen kapittel was ver
der de priesteropleiding in de seminaries. 
Er moet in de toekomst nog meer op wor
den gelet dat de wetenschappelijke en de 
spirituele vorming elkaar doordringen. Dit 
zal, onder andere in de verschillende theo
logische vakken, worden bevorderd door 
intensievere studie van de Vaders. Nadat 



De deelnemers aan het algemeen kapittel 

de studietijd met een jaar verlengd is, kan 
nu ook de pastorale vorming beter tot haar 
recht komen. 

Het algemeen kapittel heeft nog heel wat 
besluiten genomen. Die zijn er allemaal op 
gericht om van onze gemeenschap een nog 
krachtiger werktuig te maken voor de ver
nieuwing van de Kerk. Moge God ons de 
kracht schenken om al die besluiten ook 
gewetensvol in daden om te zetten! 

· Nog wat nieuws over· het Herz Jesu
seminarie (vert. : Zaitzkofen): Eindelijk 
hebben we in de afgelopen zomervacantie 
het hart van onze seminariekapel, het 
Tabernakel, kunnen laten verfraaien door 
een barok-kunstenaar in 't houtsnijden. 
Voortaan is 't Tabernakel voor de gelovigen 
niet alleen maar een aantrekkingspunt voor 
de geest, maar ook voor het oog. Momen
teel is er in 't seminarie ook een werk in 
volle gang dat veel meer tijd en geld kost . 
Daar het grote, markante schilddak (vert.: 
een dak dat uit vier schuine vlakken -
schilden - bestaat) van het kasteel erg gele-
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.den heeft, moet het helemaal worden op
geknapt (zie ' t krantenartikel) . 

Tenslotte nodig ik U graag uit om regel
matig te bidden voor de zielen in het Vage
vuur, opdat door Uw gebeden, offers en af
laten de tijd van hun vreselijk lijden wordt 
verkort. Nadat het geloof in het Vagevuur 
door »herinterpretatie« van katholieke 
theologen zoveel mogelijk is uitgehold, kan 
men zich levendig voorstellen: hoe verlaten 
de meeste arme zielen wel moeten zijn. 
Daarom willen we in de plaats van onze 
ongelovige medechristenen zoveel mogelijk 
voldoening bieden .- Ongetwijfeld zullen de 
arme zielen die liefde van ons eenmaal 
ruimschoots vergelden. Dat zullen ze· doen 
door ons vanuit de hemel te helpen om het 
heerlijk doel van ons leven te bereiken: de 
aanschouwing van God in de gemeenschap 
van alle heiligen. 
Zaitzkofen, de 4e oktober 1982, 
op 't feest van de H. Franciscus van Assi-
sië 

P. Josef Bisig 
President van het Seminarie 



»Nouvelliste«, Sion, 16-9-'82 

P. Franz Schmidberger tot vicaris-generaal benoemd 

Ecöne. Sedert dinsdag is de naam van de 
waarschijnlijke opvolger van Mgr. Lefebvre 
bekend. De voornaamste vertegenwoor
digers van de Priesterbroederschap St. Pius 
X hebben namelijk P. Schmidberger tot 
vicaris-generaal benoemd. Ook hebben ze 
de twee priesters aangewezen die hem in 
zijn nieuwe functie moeten ondersteunen. 
Het zijn P. Aulagnier, districtsoverste van 
Frankrijk, en P. Bisig, een Zwitser, 
momenteel president van het priestersemi
·narie Zaitzkofèn. Deze benoemingen bete
kenen een belangrijke etappe voor de Prie
sterbroederschap, die op dit ogenblik meer 
dan honderd priesters, twee honderd semi
naristen en vijftig zusters telt. 

»Een zeer zware taak« 
Een paar uur na zijn benoeming was de 

nieuwe vicaris-generaal gaarne bereid om 
ons met enkele woorden aan te geven, 
welke zijn taken zullen zijn. »Het kanoniek 
recht bepaalt dat de vicaris-generaal bij het 
b.estuur van het diocees moet meehelpen. 
Maar wij bevinden ons in een bijzonder 
geval, omdat Mgr. Lefebvre geen reside
rend bisschop is . Als gevolg daarvan zal ik 
in het werk worden ingewijd en dan geroe-· 
pen zijn om dat later over te nemen. Die 
taak zal mij verplichten om de leiding van 
het district Duitsland op te geven. Niet 
onmiddellijk echter, omdat we nog niet met 
velen zijn en er eerst een plaatsvervanger 
moet worden gevonden.« Als Mgr. Lefe
bvre aftreedt, ziek wordt of overlijdt, dan 
zal pater Schmidberger dus geroepen zijn 
om hem op te volgen. 

Hoe hij zich voelt, nu hij deze nieuwe 
verantwoordelijkheden op zich neemt? » 't 
Is een zeer zware last, tot opvolger van 
Mgr. Lefebvre te worden aangewezen. 't 
Schijnt zelfs onmogelijk om hem te vervan
gen. Ik voel me in zekere zin verpletterd. 
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Toch ben ik blij mijn krachten te mogen 
geven voor 't werk van de Priesterbroeder
schap. Ik meen dat 't in de huidige toe
stand van Kerk en wereld noodzakelijk is 
om alles in 't werk te stellen, opdat de Kerk 
naar de traditie terugkeert, in 't bijzonder 
naar de traditionele Mis. « 

Hoe ziet de jonge vicaris-generaal de 
coëxistentie van zijn Priesterbroederschap 
met de »officiële Kerk«? »Wij zijn helemaal 
in de schoot van de Kerk, ondanks de door 
de modernisten veroorzaakte tweedracht. 
Wij wensen niets anders dan onderwer
ping aan een tot de traditie teruggekeerd 
Rome.« 

In 1972 als seminarist naar Ecöne 
P. Franz Schmidberger, van Duitse af

komst, is in 1972 tot de Priesterbroeder
schap toegetreden. Van te voren had hij 
zijn studie in wiskunde en filosofie aan de 
universiteit van München voltooid. Het 
seminarie van Ec6ne, waar hij in 1972 ·is 
binnengegaan, heeft hij in 1975 weer verla
ten om mee te helpen bij de inrichting van 
het duitstalig seminarie in Weissbad. Op 
de Se december van hetzelfde jaar keerde 
hij naar Ec6ne terug om daar tot priester 
te worden gewijd. In 1976 werd de leiding 
van het seminarie van Weissbad aan pater 
Schmidberger toevertrouwd, een ambt dat 
hij twee jaar bekleedde. Dan werd dit cen
trum naar Zaitzkofen verplaatst, waar 
P . Schmidberger het seminarie nog een jaar 
leidde. Op verzoek van Mgr. Lefebvre nam 
hij dan de verantwoording op zich voor het 
district Dllitsland, en pater Bisig (die als 
tweede assistent van de vicaris-generaal is 
benoemd) volgde hem op als leider van het 
seminarie Zaitzkofen. Verleden dinsdag 
dan ist pater Schmidberger vicaris-generaal 
van de Priesterbroederschap en rechter
hand van Mgr. Lefebvre geworden. 



Preek van de Hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop 
Marcel Lefebvre 

gehouden op 29-8-1982 in Flüeli 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 
H. Geest. Amen. 
Beminde Broeders, 

Wij zingen vandaag de plechtige Mis van 
de H. Nicolaas van Flüe. Voor de introïtus 
van deze Mis ter ere van de heilige patroon 
van Zwitserlan'd werd het volgende gebed 
gekozen: »Daar ik de slechtheid en het 
kwaad zag dat overal onder de burgerij 
heerst, ben ik in de eenzaamheid · ge
vlucht.« 

Toen de H. Nicolaas van Flüe het kwaad 
zag dat zich rondom hem verspreidde, gaf 
hij de voorkeur aan gebed en offer om van 
God de zegen af te smeken die inderdaad 
op zekere dag de vrede en de eenheid in 
vrede zou brengen. 

Het lijkt mij dat ook wij ons tegenwoor
dig in deze situatie bevinden. Als wij het 
kwaad en de zonde zien die zich heden 
over de wereld uitbreiden, dan bekruipt 
ons het verlangen om de eenzaam.heid te 
zoeken en zo dichter bij God te komen. 
Hoe zwaar 't ook valt om 't te zeggen: ons 
bekruipt zelfs 't verlangen om onze paro
chies en onze kerken te verlaten, waar het 
kwaad zich eveneens verspreidt, om elkaar 
te vinden op een plaats als deze en de 
goede God te vinden en tot Hem te bidden 
en om ons op te offeren zoals de H. Nico
laas van Flüe het heeft gedaan, op de
zelfde plaats; en de goede God te vragen 
dat Hij ons de vrede schenkt, de eenheid, 
het geluk. Kan dat niet het tijdelijk geluk 
zijn, dan toch het eeuwige. 

Daarom feliciteer ik U van harte dat U 
met zovelen bent gekomen zoals elk jaar, 
ondanks de moeilijkheden van de reis, on
danks de inspanningen. Ik wens U geluk 
omdat U deze nacht in gebed hebt doorge
bracht op deze eenzame plaats waar U God 
gebeden hebt ons de genade te schenken 
van trouw aan ons geloof en aan allen die 
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't geloof trouw willen bewaren Zijn zegen 
te geven, heel bijzonder de jonge priesters 
en onze seminaristen. Ik feliciteer U van 
harte en ik ben ervan overtuigd dat God 
een welgevallig oog heeft laten vallen op 
deze bijeenkomst en dat U naar huis zult 
terugkeren met een hart vol diepe vreugde, 
een hart dat volmaakt bevredigd is. Hier 
zult U genaden hebben ontvangen waarop 
U een heel jaar kunt teren. 

Maar daar meen ik een vraag van U te 
horen: Monseigneur, denkt U dat de toe
stand in Kerk en wereld sinds 't vorig jaar 
beter is, zodat .wij mogen hopen binnen
kort, in een nabije toekomst, oplossingen 
te beleven die meer in ov.ereenStemming 
zijn met het welzijn van de Kerk en het 
heil van de zielen? Wat de toestand in de 
wereld bétreft, beminde broeders, meen ik 
dat U evengoed op de hoogte bent als ik, 
zelfs beter dan ik. U volgt de gebeurtenis
sen die zich in alle landen en op alle plaat
sen voordoen, al die oorlogen, al die aan
slagen, al die dieverij. Wij zijn nergens meer 
veilig. Men kan zeggen dat de wereld zich 
echt in een situatie van zelfvernietiging be
vindt. En wat God betreft - menselijk 
gesproken: hoe kan God ongevoelig blijven 
tegenover die verschrikkelijke toestand? 
Ook wij lijden bij de gedachte aan al die 
mensen die de wetten van de goede God 
minachten en Hem eens rekenschap moe
ten geven, die moeten sterven en, daar ze 
zich . van God en Zijn wet verwijderen, 
zonder meer de hel tegemoetgaan. Kunnen 
wij bij dat alles onverschillig blijven? ' 

En wat de situatie van de Kerk betreft, 
is die beter? U weet het zelf. Zijn er meer 
candidaten in de seminaries? Is het onder
wijs iri de officiële seminaries nu beter dan 
een jaar geleden? 0 neen toch, meen ik. 
En de priesters sterven, en de priesters 
gaan wegens het bereiken van een zekere 



leeftijd of om gezondheidsredenen met 
pensioen, en de pastorieën staan leeg. En 
men denkt aan »missen« zonder priester! 
Wat mag dat wel zijn, »missen« zonder 
priester? Deze opvatting vindt in de katho
lieke Kerk langzamerhand ingang, alsof 
daardoor de oplossing gevonden was. Men 
wil dat de leken de priesters vervangen. 
Neen, men kan echt niet zeggen dat de 
situatie in de Kerk dit jaar !;ieter is dan ver
leden jaar. 

Maar in Rome? In Rome, waar ik telkens 
weer naar toe ga, had ik de vorige maand 
de gelegenheid om kardinaal Ratzinger te 
treffen. Hij zei me dat men er in de R-0-
meinse bureaus aan denkt om een dekreet 
te laten verschijnen over het vrije gebruik 
van het missaal van de H. Pius V, van de 
Mis van de H. Pius V. Maar al in de tijd 
van kardinaal Seper ws zo'n dekreet be
loofd, en we hLbben er nooit iets van ge
merkt! En zouden dan alle problemen zijn 
opgelost? Dat zou zeker al een reden zijn 
om grote verwachtingen te koesteren. Maar 
er zijn tegenwoordig zo oneindig veel pro
blemen in de Kerk dat 't zonder zwijfel 
zeer lang zal duren voordat we weer een 
normale toestand hebben. 

U ziet 't dus: het is zeer moeilijk om 
gunstige en bevredigende voorspellingen 
te doen. Maar dat is een menselijke wijze 
om de dingen te bekijken. God ziet alles, 
God weet alles, God leidt alles. Hij is de 
Heer, en op de dag waarop Hij 't wil, niet
waar, geeft Hij ons een oplossing. Dus 
moeten wij altijd vertrouwen op God en 
mogen wij nooit wanhopen. 

Maar, zult U zeggen, is er in de Kerk 
van nu nog wel iets te hopen? Ik antwoord: 
deze hoop bent U! Ja U, U bent de hoop 
van de Kerk, die de Kerk voortzet, die 
vasthoudt aan 't geloof der Apostelen, aan 
't geloof van alle Pausen van Rome. U bent 
de hoop van de Kerk, samen met alle prie
sters die genegen zijn om de H. Kerk ih 
haar traditie te handhaven. Dat is de hoop! 
En ik ben zelfs· geneigd om te zeggen dat 
men dat in Rome weet. Al wil men 't ook 
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niet in 't openbaar uitspreken, men denkt 
't! En niemand denkt er nu nog aan om dit 
of dat van de traditie van de Kerk af te 
schaffen. Het probleem is echter, hoe men 
deze hernieuwing van de traditie, deze 
innige aanhankelijkheid aan de traditie kan 
accepteren zonder min of meer het gezicht 
te v:erliezen. Toch is dat eigenlijk maar een 
klein probleem, dat allang opgelost moest 
zijn. 

Daarom · moeten we vertrouwen hebben 
en moeten we blijven doen wat we nu 
doen: doorgaan in waarheid, liefde en vol
harding. Wij kunnen ons niet vergissen. 
Wij volgen de lijn van de traditie en de 
traditie is steeds waar, gisteren, vandaag, 
en morgen. Wij moeten doorgaan, en daar
om beveel ik heel bijzonder onze semina
ries in Uw belangstelling aan. Dit jaar zal 
ik door Gods genade (want ik moet in de 
Verenigde Staten nog drie priesters gaan 
wijden) twintig priesters gewijd hebben. 

Flüeli: na de bontificale Mis 



Zeker, dat is weinig, maar twintig offer
vaardige, toegewijde priesters die het 
geloof bezitten zullen de gelovigen te hulp 
komen waar ze 't maar wensen. Dat is een 
grote genade. En ik moet echt blij zijn, als 
ik de ijver van al die priesters zie die het 
geloof en hun goede traditie bewaard heb
ben. Men kan niet anders dan blij zijn 
daarmee. 

Zwitserland vooral heeft·reden tot blijd
schap, omdat overal de traditie bewaard 
wordt, omdat er overal priesters zijn die 
het H.Misoffer blijven opdrager. als altijd, 
die de sacramenten blijven toedienen vol
gens de traditie, zodat U er zeker van bent, 
bij die priesters de genade te ontvangen 
die Uw zielen heiligt en die U nodig hebt 
voor het eeuwig leven, voor de zaligheid 
van Uw zielen. Dankt daarom God! En la
ten we vol ijver doorgaan volgens de lijn 
van de traditie. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het argument van de feiten bij de auto
riteiten in Rome het beste argument is. Het 
beste argument is, dat men kan zien en 
vaststellen dat honderdduizenden katholie
ken de traditie willen voortzetten, willen 
voortzetten wat hun vaders, hun voor
vaderen hun hebben gegeven; dat ze de
zelfde lijn willen blijven volgen, hetzelfde 
geloof, dezelfde sacramentenpraktijk, de
zelfde verering van H. Mis en H. Eucha
ristie. Dat is het beste argument. Laten we 
daarom niet wanhopen. Integendeel, laten 
we moedig, blij, met een eenvoudig hart, 
vol liefde tot God en onze naaste de deug
den blijven beoefenen die de Kerk ons al-. 
tijd geleerd heeft. 

Tenslotte: Wat moeten we doen in ons 
dagelijks le":en? Wel, ik raad U aan om het 
boek der Wijsheid in de H. Schrift open te 
slaan. Wat zegt ons het boek der Wijsheid? 
Het raadt ons tw~e dingen aan: mijd de 
zonde en bid. De zonde mijden! U hebt 
God zij dank gelegenheid om aan retraites 
deel te nemen, velen van U tenminste. Ik 
weet dat velen van U graag retraites mee
maken die hen tot nadenken brengen over 
het gevaar van de zonde, die hun nieuwe 
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ijver en moed geven om de zonde en de 
naaste gelegenheden te mijden en offers op 
zich te nemen, zodat God niet beledigd 
wordt. Een retraite is iets prachtigs. Ik 
moet zowel de priesters die ze preken als 
hen die ze volgen feliciteren. Retraites zijn 
doeltreffende middelen om de zonde te 
bestrijden, dat grote kwaad, die kanker 
voor onze ziel. Het grote kwaad in de 
wereld is de zonde. Daarom zegt het boek 
der Wijsheid: Zondig niet! 

En ten tweede: bidden. Bidden, dat bete
kent: zich met God verenigen, met God 
leven, onze ziel tot God verheffen, onze 
tijd opofferen, alles wat wij doen; ons lij
den, heel ons leven aan God opofferen, 
met Hem leven dag en nacht, met Jezus 
spreken met Jezus leven, Hern alles zeg
gen, alles meedelen, bij Hem onze troost 
zoeken. Dat is christelijk leven. Bidden! 
Ons leven moet gebed zijn. En dat hebt 
U vannacht gedaan. Dat doet U, daar ben 
ik zeker van, ook bij U thuis. U bidt geza
menlijk de rozenkrans, U komt bijeen voor 
een kruis, voor een beeld van de heilige 
Maagd Maria. U komt samen om te bidden. 

Dat is het christelijk leven, het leven dat 
wij moeten voortzetten. Dat leven zal ons 
houvast geven en ons langzaam maar zeker 
naar het eeuwing leven leiden. Daar zullen 
wij de vreugde, het geluk en de heerlijk
heid delen met de allerzaligste Maagd, met 
de heiligen en met al onze familieleden die 
ons naar de hemel zijn voorgegaan. Dat 
wordt ons voorgeschreven door het boek 
der Wijsheid, dat door God geïnspireerde, 
door God geschreven boek. Daarom moet 
U, die Uw best doet en U inspant om de 
zonde te vermijden, gelukkig geprezen 
worden. Gelukkig bent U, die de noodzaak 
van het gebed nog begrijpt. Hoevelen bid
den er tegenwoordig niet meer. Waar zijn 
zij die nog die kerken vullen, die het 
allerheiligst Sacrament nog aanbidden en 
nog bidden tot de allerzaligste Maagd 
Maria? Waar zijn ze? De kerk is gesloten, 
het allerheiligst Sacrament wordt niet meer 
bezocht. Men weet zelfs niet meer waar het 



is. Er wordt niet meer gebeden, ook de ro
zenkrans niet meer. Gelukkig bent U, die 
behouden hebt wat de Kerk altijd heeft 
geleerd. Beminde broeders, gaat door met 
bidden, gaat door met Uw leven aan God 
toe te wijden en Uw lijden op te offeren. 
Het schoonste gebed is het samen met 
Onze Heer Jezus Christus opgedragen lij
den. Het grote gebed van Onze Heer was 
Zijn Kruisoffer. Door dat Kruisoffer heeft 
Hij voor ons de Verlossing verdiend, heeft 
hij de zaligheid van onze ziel verdiend. 
En Hij verlangt van ons dat wij ons lijden 
met het Zijne verenigen. Als de goede God 
dus eens van u het lijden verlangt - en wij 
hebben allemaal iets te lijden, als 't niet 
fysiek, lichamelijk is, dan toch geestelijk, 
al was 't alleen maar 't schouwspel van de 
wereldsituatie, waardoor wij elke dag een 
geestelijk lijden en wel een heel smartelijk 
in ons hart dragen -, dan lijdt U met Jezus, 
met Jezus in de hof van de doodsangst. 

Daar drupte bloedig zweet van Zijn heilig 
voorhoofd, omdat Hij al het kwaad van de 
wereld zag, omdat Hij al die zielen zag die 
zich in de hel werpen. 

Laten wij dus ons lijden opofferen en 
met Jezus bidden! Bidt, zoals U vandaag 
en vannacht gebeden hebt. Blijft zo verder 
bidden. En weest er zeker van dat U de 
zegen zult ontvangen van de allerzaligste 
Maagd Maria, onze goede Moeder in de 
hemel, die toch ook de koningin van de 
martelaren is. Zij heeft geleden. Een 
zwaard heeft haar hart doorboord. Ze is 
vol medelijden met de smarten van haar 
Zoon. Verenigen wij ons met het lijden 
van Je.zus en Maria! Dat zal voor ons de 
beste manier zijn om Gods wil te doen en 
onze zielen en die van onze naaste te red
den. 

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

Amen. 

Het vacantie-apostolaat van de seminaristen 

Het kamp voor jongeren te 
Ebnit/Vorarlberg 

Daar sta je dan voor de taak om op 
enkele schrijfmachine-vellen weer te geven 
wat je bij het apostolaatswerk hebt beleefd, 
om zo »de lezers van het Informatieblad 
een indruk te verschaffen van het apost-0- · 
laat der seminaristen.« 

Ja, dat is niet gemakkelijk, eerstens om
dat er veel te veel belevenissen, indrukken 
en gebeurtenissen dooreenlopen, en twee
dens: hoe zou je ook maar bij benadering 
kunnen weergeven wat er zich van hart tot 
hart afspeelt, als de een of ander misschien 
een stapje dichter bij Christus komt? - En 
toch gaat 't eigenlijk daarom. 

Laten we uit het zeer rijke program 1982 
dus maar één onderwerp kiezen: het 
vacantiekamp voor jongeren vanaf 14 jaar, 
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dat van 10 tot 21 juli is gehouden in Ebnit/ 
Vorarlberg. Voordat we met ons verslag 
beginnen moet 't ons al dadelijk van 't hart: 
het waren elf heerlijke dagen, zo dachten 
alle deelnemers er na de afscheidsplechtig
heid over. 

Men voelde zich al heel gauw op zijn 
gemak. Nieuwelingen zowel als zij die het 
kamp al meer hadden meegemaakt voelden 
zich op de eerste avond al thuis in ons 
»Alpenheim«. De voorwaarden waren dan 
ook uitstekend: een heerlijk landschap in 
't westelijk Bregenzerwald - goede samen
werking met 't gezin van de eigenaar (we. 
hoefden ons niet om de keuken te bekom
meren, en toch was er spijs en drank in 
overvloed) - prettige samenwerking bij hen 
die de leiding hadden en, wat vooral 
belangrijk is, een fijne kern van jongelui 
die graag wilden aanpakken en natuurlijk 



Het kamp voor jongeren in Ebnit 

en spontaan waren. 
Zo konden we dus fijn starten en zat er 

vaart in van 's morgens tot 's avonds en 
iedere dag opnieuw, tot 't einde toe. · 

Er werd in en om het huis gespeeld, er 
werd een tafeltennistournooi georgani
seerd, er werd natuurlijk ook gevoetbald. 
Drie keer reed het hele elftal per auto naar 
beneden, naar 't voetbalterrein van Hohen
ems. Heerlij~ was dat! 

Er werden voettochten gemaakt, en hoe! 
Onder andere een reuzentocht op de Hohe 
Freschen en nog verder (men heeft me nog 
pas verteld ··dat gewone trekkers de vier 
bergen maar in twee.dagen kunnen doen). 
Maar wij, wij deden·Ze in acht en een half 
uur. Eerlijkheidshalve moet er wel bij dat 
praktisch alleen de Zwitsers tot het einde 
toe hebben doorgezet. Er werd gezongen, 
mooi en hard en meeslepend, met en zon
der kampvuur. Op de bonte avonden 
moest ieder zijn steentje bijdragen. Hier 
waren die van Wenen de baas. 
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Maar dat alles was maar een kant. De 
andere kant was meer beslissend. De ont
moeting met het levend geloof, met Chri
stus, die gaf de toon aan en had het accent. 

De H. Mis was het middelpunt van elke 
dag. Van 't altaar, van 't Tabernakel, ging 
rijke zegen uit. Zonder rhetorische frase, ik 
bedoel 't echt zo: de Eucharistische Heiland 
was het hart van huis en gemeenschap, 
iedereen voelde dat. Door de dag bracht 
men vaak kortere of langere tijd door in de 
netjes ingerichte huiskapel: 's morgens, bij 
de H . Mis, voor het rozenhoedje, het Lof, 
het avondgebed, samen of alleen, om 
kracht te halen, tot rust te komen of om 
eenvoudigweg wat te bidden. 

Het geestelijk woord van elke dag en ook 
de voordrachten waren bepaald door de 
praktisch georiënteerde grondgedachte: 
mijn relatie met God. Bij alles was 't onze 
wens, deze jongelui dichter bij God te 
brengen en ze zo op te voeden dat (en daar 
werd veel waarde aan gehecht) het gods-



dienstig leven en streven ook in 't dagelijks 
leven, buiten op ' t werkterrein, niet zou 
worden geknakt, maar zou blijven leven en 
zou worden verzorgd. Of dat gelukt is? 

Wat er ook van zij, toen we voor ' t vol
gend jaar afscheid namen van elkaar was er 
niemand die er spijt van had dat hij ge
komen was. En wij seminaristen hebben 
praktisch opvoedingswerk geleerd. Wij 
hebben ervaringen opgedaan die in geen 
enkel studievak kunnen worden aangebo
den. 

N. Pfluger 

Priorij St. Maria zu den Engeln, 
Saarbrücken 

Sommige gebeurtenissen schijnen zo 
vanzelfsprekend dat men zich nauwelijks 
bewust is van hun diepe zin. Maar juist 
dan, meen ik, kan men een onverwacht 
diepe kijk op 't leven krijgen. 

Geen mankracht in de priorij. Het alge
meen Kapittel roept de prior naar Zwitser
land, en de priorij is verweesd. De nood 
is aan de man: er ontbreekt een priester 
voor 't weekeinde. Ik krijg de opdracht om 
bij priesters te gaan vragen of zij kunnen 
bijspringen. Na enige telefoontjes heb ik 
contact met een pater die 25 km ver woont. 
»Hallo. « »Ja, grüss Gott! Ik bel U vanuit de 
priorij . Zou ik 'ns mogen .komen?« »Ü, dat 
is momenteel moeilijk, mijn zus ligt in ' t 
ziekenhuis. Ik moet ze voortdurend bezoe
ken. Maar misschien gaat 't toch . .. op 
dinsdagmiddag?« Ik ben blij en gelukkig 
met dit eerste contact. 

Dinsdags ga ik op stap, de grens over en 
de Elzas in. In een dorpje in een verloren 
hoek, niet ver van de autosnelweg, vind ik 
de pater. Hij woont met zijn medebroeders 
in een huis dat er ascetisch uitziet. De pater 
vertelt: »Gisteren is mijn zus gestorven, 
donderdag wordt ze begraven. Ik had er 
een voorgevoel van en heb haar daarom 
het H. Oliesel toegediend.« »Mijn chri
stelijke deelneming«, mompelde ik ont-
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hutst.- Ik kom met mijn opdracht voor de 
dag en vertel, hoe moeilijk wij ermee zit
ten. En de pater belooft zonder meer dat 
hij ons komt helpen! Daar kan ik niet bij. 
Hij geeft zich niet over aan het verdriet 
over de doód van zijn zus. Hij laat zich niet 
gaan. « Ja, als de nood aan de man is, dan 
kom ik. Maar men moet me komen afha
len. De laatste keer dat ik in Uw stad was, 
dat was voor de oorlog.« Het gesprek ging 
verder over de oorlog: »Het .front liep juist 
hier door het dorp . Er waren hier relatief 
veel doden. Een soldaat zei me dat hij 
zoiets vreselijks nog niet had meegemaakt. 
Ook ons huis werd verwoest. Later in de 
oorlog werd er een bevel tot aanhouding 
tegen mij uitgevaardigd met opgave van 
mijn signalement. Ik kwam terecht in ' t 
concentratiekamp van Dachau. Daar bleef 
ik tot 't einde van de oorlog. Ik was toen 
zo ziek dat ik als geestelijke terecht kwam 
in een sanatorium in de Alpen. Daarna 
werd ik overgeplaatst naar Colmar. En daar 
werd ik dan gedwongen om 'pensioen' te 
neemen, omdat ik de oude Mis lees. En nu zit 
ik hier. « Ik zwijg. Een veelbewogen leven. 
Geen woord van bitterheid. Alleen· maar 
een open boek: zo was 't, dat is mijn le
vensverhaal. Ik ben priester, en dat met 
lichaam en ziel. Overgegeven aan Gods 
beschikking. 

Het weekeinde was voor mij een feest: 
een priester die niets voor zichzelf vraagt, 
die ondanks zijn 74 jaar tot elke inspan
ning bereid is. En zijn H. Mis, zijn preek: 
vrede, vrede, vrede. 

Ik denk graag aan deze priester. Hij is 
waarlijk een gevangene van Christus. Hij 
leeft nederig en zachtmoedig, de roeping 
waardig die hem ten deel viel. 

Gottfried Siebel 

In Zaitzkofen 

Deze zomer heb ik mijn maand apost-0-
laatswerk hier in Zaitzkofen gedaan. Ik heb 
meegedaan met een werkgroep die door 



de zeereerw. pater Lehnen in 't lev~n was 
geroepen en die zich tot taak had gesteld 
om voor de leiders van de KJB-groepen van 
Duitsland en Zwitserland een map over de 
kerkgeschiedenis samen te stellen. De 
werkgroep bestond uit ongeveer acht per
sonen, van wie de meesten hadden beloofd 
zich ·een hele maand aan dit werk te wij
den. 

De werkmap kon in grote lijnen binnen 
dit tijdsbestek worden voltooid. 

Daar er vier taakgebieden waren, werd 
het werk over vier groepen verdeeld. Een 
groep had tot taak om een algemeen over
zicht van de kerkgeschiedenis te leveren, 
vanaf het begin tot de dood van Johannes 
Paulus I. Een andere behandelde speciale 
onderwerpen met spirituele inslag, zoals b. 
v. de orden (ontstaan, geschiedenis, bete
kenis, vertakkingen), de matelaren, de 
Mariaverering, de liturgische beweging, de 
inrichting van sacrale ruimten, enz. Weer 
een andere groep schetste het leven van 
bekr-:i.de en historisch belangrijke heiligen, 
zoals Augustinus, Franciscus, Ignatius, 
Theresia van Avila, Don Bosco. De vierde 
tenslotte onderzocht controversiële gebeur
tenissen en personen uit de kerkgeschie
denis, zoals b. v. het grote westerse schis
ma, de beweging van de kruistochten en 
de H. Bernardus van Clairvaux, de inquisi
tie en de heksenprocessen Qeanne d'Arc), 
de reformatie. Ik behoorde bij deze groep. 

Hoe gingen we te werk? Daar we in de 
bibliotheek van het seminarie zaten, had
den we in de afdeling »kerkgeschiedenis« 
een ruime keuze aan literatuur. We pro
beerden onze uiteenzettingen ook met 
afbeeldingen te illustreren. Ons gezamen
lijk werken in de bibliotheek had 't voor
deel dat men elkaar vaak geschikt materiaal 
kon toespelen dat toevallig of ook wel na 
doelbewust zoeken gevonden was. Ook 
werd 't werk prettiger gemaakt doordat 
men af en toe 'n woordje met elkaar kon 
wisselen. Dat werk heeft mij en de anderen 
veel plezier gedaan. Behalve dat ik een 
beetje ·kijk heb gekregen óp de kerkge-

schiedenis heb ik ook teksten leren zoeken, 
bewerke11 Pn samenvatten. Zo hebben we 
mogen oefenen voor het geval dat we later 
misschien op ons eentje een theologische 
of filosofische vraag zouden moeten behan
delen. Bovenal wens ik echter dat de 
groepsleiders aan deze map een echte hulp 
hebben, en dat alle jongelui erdoor worden 
aangespoord om te groeien in een trouwe 
liefde voor de katholieke Kerk. 

Johannes Reinartz 

Indrukken van de katholiekendag 
Van 1 tot 5 september vond er weer een 

van die »algemene bijeenkomsten van de 
Duitse katholieken« plaats die sinds 1848 
jaarlijks en sinds 1950 om de twee jaar wor
den gehouden en die katholiekendagen 
worden genoemd. Dit jaar was Düsseldorf 
voor de vierde keer de schouwplaats van 
die gebeurtenis. Die stond onder het mot
to: »Keert om en gelooft -· Vernieuwt de 
wereld.« Het geloof als middel om de 
wereld te redden, een waarlijk veeleisend 
program. Heeft de katholiekendag daaraan 
beantwoord? 

Daar wilde ik mij in een tijdsbestek van 
twee dagen met enkele vrienden zelf van 
overtuigen. 

Als men· het jaarbeursterrein betreedt 
is de eerste indruk in ieder geval niet, dat 
er een godsdienstig gebeuren plaatsvindt. 
De sfeer zou bijna kunnen worden weerge
geven door de · woorden: jubel, drukte, 
vrolijkheid. Hier en daar komen jeugdige 
personen bijeen rond een band die vlotte 
ritmen laat horen. Het gezicht van de ka
tholiekendag wordt inderdaad hoofdzake
lijk door de jeugd bepaald. Eén verheu
gend teken, als de katholiekendag was 
geweest wat hij had moeten zijn: een 
.machtige demonstratie van katholiek ge
loof. 

Als men de hallen binnengaat wordt de 
sfeer wel iets anders. Hier zijn de infor
matie-stands te vinden van de meest uit-
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Op de katholiekendag in Düsseldorf 

eenlopende katholieke organisaties en 
bonden. Als je 's morgens begint rond te 
lopen, dan ben je 's avonds nog niet klaar. 
't Is dan ook te begrijpen dat men hier en 
daar hoort klagen over overdaad. Over
daad waarvan? Van katholiek geloof, kate
chese, geloofsinformatie? Helemaal niet. 
Op dat gebied kan men van absolute on
dervoeding spreken. De vele informatie
stands geven niet, zoals je van een zuivere 
katholiekendag onder zo'n motto zou moe
ten verwachten, verschillende facetten 
weer van geloofsuiting. Ze z_ijn ook niet 
een uitdrukking van de rijke veelkleurig
heid van de Kerk, neen. Je krijgt eerder de 
indruk dat men opkomt voor particuliere 
belangen .met een mentaliteit als die van 
een vakvereniging. Men identificeert zich 
niet met de Kerk, maar verwacht iets van 
haar: Men vecht er niet voor, maar eist er 
iets . van. Men beschouwt haar niet als een 
heilige moeder waar men van houdt en 
waarvoor men bereid is te lijden en te ster
ven, neen, in 't beste geval ziet men haar 
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als een nuttig instituut dat je veel kan op
brengen. Uitzonderingen bevestigen de re
gel, maar er zijn weinig uitzonderingen. 
Wij ontdekten maar één stand die de ge
loofscrisis als onderwerp had: die van de 
Beweging voor Paus en Kerk. 

Hoezeer de geloofscrisis echter ingevre
ten heeft, kunnen we telkens opnieuw, en 
vaak op ontstellende wijze, in onze ge
sprekken met jongeren vaststellen: van de 
geloofskennis is zowat niets meer overge
bleven. Neem b. v. dat meisje dat meent 
dat alle waarheid relatief is. Of die jonge 
pater franciscaan die niet .in de transsub
stantiatie gelooft en je heel verrast en niet 
begrijpend aankijkt, als je hem verklaart 
dat . volgens de katholieke leer het brood 
na de Consecratie toch wezenlijk en werke
lijk niet meer brood, maar het Lichaam van 
Christus is. Of dat ander meisje dat meent 
dat alle godsdiensten hun waarheid heb
ben en naar God voeren, enz. 

Hebben die jonge mensen, die gedeelte
lijk hongeren naar iets wat ze zelf niet ken-



nen en wat hun enkel door het geloof kan 
worden gegeven, hebben die op deze ka
tholiekendag de mogelijkheid, de kans om 
dat geloof te ontdekken en te vinden? 
Neen, waar je ook kijkt en zoekt. Ze ver
nemen wat de Kerk doet voor de vrede en 
de arbeiders, enz. Alles goed en wel - maar 
het beslissende wordt hun onthouden: het 
eenvoudige katholieke geloof zonder fran
je. 

Engelbert Recktenwald 

Priorij St. Athanasius, Stuttgart 

Na de laatste jaren meegewerkt te heb~ 
ben aan het organiseren van retraites en 
een jeugdkamp heb ik me deze zomer 
gaarne bereid verklaard om mee te helpen 
bij 't bouwen van een nieuwe priorij. 

Mijn werk begon met een mooie gebeur
tenis, met de plechtige H. Mis die door de 
pasgewijde pater Schübel voor de eerste 

.keer werd opgedragen in Ludwigsburg, 
waar ik in de schola mocht meezingen 

Toen we daarna 's avonds bij de priorij 
in Stuttgart-Feuerbách kwamen was ik 
eerst foch wel wat geschrokken! Het eigen
lijke priorijgebouw was helemaal niet be
woonbaar, want het moest eerst nog wor
den verbouwd of vergroot. Onze mensen 
waren tijdelijk ondergebracht op de bene
denverdi~ping van een bouwvalling huis 
dat -vol gastarbeiders en studenten zat, en 
wel in een zo beperkte ruimte dat ik nau
welijks plaats vond om mijn koffer neer 
te zetten. Gelukking was er in d~ »kamer« 
van broeder Hermann Josef nog een plaats
je waar ik mijn slaapzak kon neerleggen. 
Dan werd mij de waardig ingerichte huis
kapel getoond. Toen we samen de Comple
ten zongen werd ik weer innerlijk blij bij 
de gedachte dat onze Heer en Heiland bij 
ons in hetzelfde huis woonde. 

De eerste week hadden we 't druk met 
de verhuizing van de hele kapel-in-richting 
(banken, altaren, beelden, gordijnen enz.) 
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van het vroegere Mis-centrum aan de Mer
cedesstrasse naar de nieuwe priorij, waar 
men een fabriekshal heeft veranderd in een 
provisorische kapel. Hadden enige mannen 
uit de omge:ving niet meegeholpen, dan 
was dit werk in een week niet klaarge
komen. Op zondagmiddag kon pater Paul, 
de prior, de mooie kerkruimte plechtig in 
gebruik nemen en er de eerste H. Mis op
dragen. De kapel bevalt heel goed, vooral 
door het iets hoger gelegen en absis-achtig 
afgescheiden priesterkoor. Het inrichten 
van deze kapel was een mooie taak voor 
ons. 

De tweede week ging 't er echter ruwer 
aan toe. Wij begonnen met de verbouwing 
van de priorij. Er was heel wat af te bre
ken en op te bouwen. De eerste dag groe
ven we sleuven voor de fundamenten van 
het nieuwe trappenhuis, alles met de hand, 
met schop en pikhouweel. 's Avonds wa
ren we flink moe, en de volgende morgen 
voelden we spierpijn. Maar we hadden 
geen tijd om daarop te letten, want broeder 
Hermann Josef was altijd heel bezorgd dat 
we ons niet verveelden. 't Ging non-stop 
verder met de afbraak van verscheidene 
muren die deels gescheurd waren en deels 
in de weg, stonden. met houweel, hamer 
en breekijzer sloegen we er op los dat het 
kraakte en het stof hoog opdwarrelde. 

Het zwaarste werk_ was echter het weg
breken van een dek van beton op het platte 
dak. Twee dagen lang moesten we met 
pneumatische hamers werken, en dat on
der de gloeiende zon. 

We hebben daarbij stof geslikt en zo vre
selijk gezweet dat ik nu heel 'veel begrip 
heb voor bouwvakkers die de hele dag bier 
drinken, ofschoon wij ons tevreden stelden 
met koude thee die ons door de kokkin bij 
bakken gereedgezet werd. In de derde 
week hielpen wij, seminaristen, als hand
langers de ordebroeders die in 't opmetse
len al meer geoefend waren. 

Af en toe wilde ook pater Paul beslist 
meehelpen met de schop, het sjouwen met 
stenen of 't hanteren v<111 de kruiwagen. 



Het uitgraven van de sleuven 

Daar hadden we telkens veel plezier mee. 
Alleen zondags hadden we vrije tijd, 

want op de werkdagen vormden te tijden 
van gebed vaak de enige rust. Zondags gaf 
ik ook de kinderen godsdienstonderwijs. 
Na de H. Mis. was er gelegenheid om een 
praatje aan te knopen met de gelovigen. 

Het verblijf in Stuttgart· heeft me doen 
beseffen dat men ook aan lichamelijk werk 
vreugde kan beleven, als men de lasten 
opoffert om God te verheerlijken. Ook de 
nauwe samenwerking met gelijkgezinde 
medebroeders in een gemeenschap waar 
innerlijke vrede heerst heeft mij zeer veel 
vreugde bezorgd. Hier heb ik werkelijk 
kunnen beleven wat het mooie psalm
woord zegt: 0 quam bonum et iucundum 
nabitare fratres in unum (vert: 0, hoe goed 
en heerlijk is het, eensgezind als broeders 
samen te wonen). 

Heinz Mörgeli 
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Naar wie verwijzen? 

In de laatste vacantieweken van deze 
zomer, die ik thuis heb doorgebracht, be
zocht ik tweemaal een jeugdgroep, onge
veer 30 kilometer ten zuiden van Düren. 
Een medeseminarist had mij op hen gewe
zen. Ik trof ze daar aan, zoals hij ze be
schreven had. Jongens en meisjes, prote
stant en katholiek, hadden elkaar ontmoet. 
Daar de verantwoordelijke instanties, de 
katholieke pastoor en de protestantse 
dominee, ·de verantwoordelijkheid en de 
leiding bars afgewezen hadden (beiden 
vonden de religieuze ijver overdreven), 
waren ze zonder kerkelijke leiding. 

Verbaasd moest ik vaststellen dat ze op
drecht waren en het ernstig meenden met 
de opdracht van Christus om Hem na te 
volgen. In stilte bewonderde ik hun kennis 
van de H. Schrift en de natuurlijke wijze 
waarop ze het geschreven woo.rd toepasten 



op de plichten van iedere dag. Dè H. Pau
lus was een ideaal dat ze allen geestdriftig 
bewonderden. 

Ofschoon een groot gedeelte katholiek 
was, nam men zonder 't te merken alleen 
maar de H. Schrift als gezaghebbend aan 
en was men, niet zonder vooroordeel, af
kerig van al het institutionele en kerkelijke . 
Ze hadden immers genoeg slechte ervarin
gen opgedaan! Maar na een korte toe
spraak waarin vooral de opvatting van 
Paulus over het mystieke Lichaam uiteen
gezegt werd, ontstond er belangstelling. 
Men voelde dat een alleen maar op 't ge
voel berustende, zichzelf scheppende reli
giositeit niet bevredigend was. Maar hoe 
moest die belangstelling nu verder geleid 
worden? Alleen maar aan 't lijntje houden 
met 't vooruitzicht van een nieuwe con
ferentie in de kerstvacantie, dat is van 
jonge· mensen toch wel wat veel gevergd. 
Waar kunnen ze zich de heilzame gewoon
te eigen maken om regelmatig de Sacra
menten te ontvangen? Waar kunnen ze de 
weldadige zekerheid beleven van de ene 
ware Kerk van Christus? Naar wie zou ik 
ze moeten verwijzen? 

Een jongen die met ons jeugdkamp had 
meegedaan woonde niet ver van mij. Om
dat ik met blijdschap had kunnen vaststel
len dat het kamp hem zo veranderd had, 
ging ik hem opzoeken. Eens heb ik hem 
zelfs meegenomen naar een van onze prio
rijen. 280 Kilometer· op en neer was niet 
zo'n pretje voor hem, en toch ging hij 
graag mee. Onderweg zei hij tegen me dat 
hij heel duidelijk het verschil merkte met 
de kerk waar hij misdienaar was. Wat 
moest ik doen? Ik zocht contact met de ou
ders . Voor die waren de Missen van nu 
wel anders dan vroeger, vooral minder ver
heven, maar dat belette hen, die zeer 
vroom waren, niet om vaak naar de kerk 
in de buurt te gaan. Naar wie moest ik de 
jongen verwijzen? En de ouders zelf, men
sen van goede wil, diepvrome geïmmig
reerde Polen? De Kerk van nu laat ze 
geestelijk verhongeren. J. Grün 
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Eerste H. Mis in Basel 

De zomervacantie is voor ons seminari
sten zeer aantrekkelijk, want ze biedt een 
grote variatie op de strakke studententijd. 
Uit het teruggetrokken seminarie-leven 
gaat men naar buiten, de wereld in. Nu 
krijgen wij gelegenheid om onze door stu
die verkregen kennis toe te passen. Vooral 
echter, en dat maakt ons apostolaatswerk 
zo mooi, mogen we, heel bescheiden nog, 
licht van Christus verspreiden, iets waartoe 
wij vooral later als priester zijn geroepen. 

Dat ik nu iets over mijn zomer-apostolaat 
moet' vertellen brengt me toch wat in ver
legenheid, want ik heb 't vooral moeten 
beoefenen bij de boeken, d. w . z. in de 
bibliothéek van ons priesterseminarie. Dat 
werk is niet erg geschikt voor apostolaat 
en ' t opdoen van pastorale ervaringen. 
Toch was 't geen verloren tijd, integendeel. 
Een degelijke bibliotheek is in zekere zin 
de trots van een seminarie en ook nood
zakelijk voor een vruchtbare wetenschap
pelijke studie. Zo beschouwd was 't voor 
mij een . genoegen dat ik hier mocht aan
pakken. Het werk in de bibliotheek was 
voor mij ook nog een uitstekend middel 
om geduld te leren oefenen. Met verbazing 
heb ik ontdekt, hoeveel peuterwerk er no
dig is om een bibliotheek met succes op te 
bouwen. Ik moet de bibliothecarissen die 
mij zijn voorgegaan en die in korte tijd 
zoveel gepresteerd hebben bewonderen. 

Natuurlijk heb ik niet de hele zomerva
ca:ntie tussen de boekenrekken doorge
bracht. Al dadelijk na het begin van de va
cantie werd mij een heerlijke taak toebe
dacht. Die betrof mijn medebroeder pater 
Mura, die ik al vanaf mijn schooltijd ken. 
Hij had juist de genade van de priester
wijding ontvangen en nu stond de eerste 
H. Mis in zijn geboortestreek, in Basel, 
voor de deur. Het was een eer en een grote 
vreugde voor mij om bij de voorbereiding 
van de eerste H. Mis te mogen meehelpen 
en zo voor de familie de lasten wat te ver
lichten. Bovendien is een eerste H. Mis 



De eerste H. Mis van de eerw. P. Mura in Basel 

aanleiding tot jubel en dank die door de 
met het eerste offer van de pasgewijde 
priester verenigde gelovigen aan God mag 
worden gebracht voor het onuitsprekelijk 
schone geschenk van de priesterziel die in 
de wijngaard van de Heer wordt gezonden 
om vele zielen naar het licht van het geloof 
te voeren. 

Blijmoedig ging ik dus vanuit Zaitzkofen 
op stap. Toch was ik ook wel wat ongerust, 
als ik dacht aan de bijna eindeloze lijst din
gen die er voor 't komend feest uit Ober
riet, Ecóne, Rickenbach, St Jodok aan 't Bo
denmeer enz. moesten worden bijeenge
bracht, erger nog: die ook weer netjes 
moesten worden terugbezorgd! Maar de 
moeite van ·de vele hulpvaardige mensen 
die hebben meegeholpen om de feestdag 
voor te bereiden is beloond: op 10 juli heeft 
God ons een onvergetelijke dag van vreug
de geschonken. Wie zou de indrukken van 
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de 1500 gelovigen kunnen weergeven, toen 
men het licht van het eeuwige Jerusalem 
als 't ware zag neerdalen om zich als een 
hemelse liturgie met de aarde te verenigen. 
De goddelijke barmhartigheid kwam over
vloedig over dè gelovigen en vervulde hen 
met nieuwe kracht en hoop, die hen zal 
aanzetten om zich te blijven opofferen, om 
te blijven strijden voor het katholiek geloof 
en het ware priesterschap. Zelfs de em
ployé's die toezicht moesten houden op 't 
terrein waar de H . Mis werd opgedragen, 
mensen die ver van de katholieke Kerk af
stonden, konden bij 't zien van de plech
tige ceremonies bij een eerste H. Mis hun 
verbazing en bewondering niet onderdruk
ken. 

Maar niet alleen de feestvreugde van de 
nieuwe priester heb ik mogen meebeleven. 
Ik had ook de gelegenheid om hem enige 
tijd te begeleiden bij zijn dagelijks priester
werk, het uitdelen van het leven zelf, het 
Allerheiligste, aan oude en zieke mensen 
die er weken en maanden van verstoken 
waren. Ik mocht getuige zijn van de grote 
kracht van de genade die van de priester 
kan uitgaan. Daardoor b. v. verzoende een 
ziel die tientallen jaren van God geschei
den was zich weer met God en vond ze 
haar innerlijke vrede en vreugde terug. 

De overblijvende vacantietijd heb ik voor 
het jeugdwerk benut. Daardoor ben ik me 
dieper bewust geworden van het feit dat de 
jeugd het eigenlijk slachtoffer is van de te
genwoordige goddeloze maatschappij, ver
leid als ze wordt door met geraffineerde 
propaganda aangeprezen en ook praktisch 
toegepaste ideologieën. Toch zijn 't juist de 
jongeren die vaak bewust of onbewust naar 
de waarheid zoeken en bijgevolg ontvanke
lijk zijn voor het licht van het geloof. Met 
vreugde heb ik kunnen vaststellen, hoe 
ijverig veel jonge mensen zich door hun 
werk voor de KJB (vert.: kath. jeugdbewe
ging), misdienaarsgroepen enz. inzetten 
voor het rijk van God. Zo zijn ze een grote 
steun voor het apostolaat van de priesters. 

Als ik denk aan al de ellende die je in de 



wereld tegenkomt, maar ook aan de offer
vaardigheid van veel mensen en aan hl.).n 
vurig verlangen naar gerechtigheid, hoe 
zou ik dan niet steeds meer gaan houden 
van mijn priesterroeping. Het is immers de 
taak van de priester om als tweede Chri
stus mee te werken aan het verlossings
werk, aan het terugvoeren van de zielen 
naar God. Juist in deze tijd is dat een ver
heven taak, immers, nog nooit tevoren was 

Allgemeine Laber-Zeitung, 1.10.1982 

de wereld door de goddeloosheid in zo'n 
grote duisternis gehuld, zodat zelfs het 
licht voor de mensheid, de H . Kerk, uitge
doofd schijnt. 

Bidt daarom voor het priesterschap, op
dat Christus ons de genade schenkt om 
echt waardige priesters te worden, 
gevormd naar zijn goddelijk hart. 

Stefan Frey 

De vernieuwing van het dak van het kasteel Zaitzkofen 

Zaitzkofen. Het massieve eikengebint van 
het oude en eerbiedwaardige kasteel Zaitz
kofen dat in 't bezit is van de Priesterbroe
derschap St. Pius X is ·250 jaar oud. Die 
twee honderd vijftig jaren hebben hun spo
ren achtergelaten. Op enkele plaatsen be-
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gon het dak te lekken. Vooral de west- en 
noordzijde zijn sterk verweerd. De dak
stoel is plaatselijk ingezakt en daardoor 
verschoven. Het werd dus nodig om het 
dak grondig te repareren. De schuine vlak
ken moesten worden gespalkt en groten-



deels van nieuwe daklatten worden voor
zien. Om aan de voorzijde de meestal 
nieuwe dakpannen zo te kunnen leggen 
dat het dak waterdicht is zijn er 5000 meter 
panlatten nodig geweest. Behalve dat grote 
delen van nok en daksparren intussen al 
30 m3 hout hebben opgeslokt moesten er 
24 meter ijzeren verankeringen worden 
aangebracht om de muren bijeen te houden 
die soms twee meter dik zijn. Dit omvang
rijk restauratiewerk werd voorbereid door. 
de al geruime tijd gepensioneerde architekt 
Heinrich Schlüter, die dienst doet als eco-

noom en door aartsbisschop Marcel Lefe
bvre »de ziel« van het huis genoemd is. 
Hij heeft het werk geleid en zelf, zoals uit 
onze foto blijkt, aktief meegewerkt, dag in 
dag uit, tot 's nachts toe. Behalve de tim
merman en de dakdekker heeft ook de 
loodgieter een hoop werk, omdat de lijsten 
met plaatkoper moeten worden belegd om 
het hout erachter tegen verwering te be
schermen. Heinrich Schlüter hoopt dat 
door deze restauratie het kasteeldak weer 
in orde is voor de volgende 250 jaar. 

Vrede en vredesbeweging 
door P. Josef Bisig 

Vrede scheppen zonder wapens - zwaar
den omsmeden tot ploegscharen - vrede 
door afschrikking - van de cultuur van de 
bewapening naar de cultuur van de vrede -
meer steelzwammen, geen atoomzwam
men, enz. 

Al die welbekende slagwoorden kunnen 
pas juist worden geïnterpreteerd, als men 
een zuiver begrip heeft van wat vrede is. 
Pas dan kan de tegenwoordige vredesbe
weging, die is ontstaan door het nato-be
sluit om over te gaan tot aanvullende bewa
pening, naar waarde worden geschat. 

Wat is vrede? 
Het woord »vrede« dat alle mensen in 

Oost en West, christenen en atheïsten, in 
de mond nemen, is (zoals 't woord »v.rij
heid«) wegens zijn plurivalentie een niets
zeggend begrip, een woord zonder inhoud 
geworden. Het typische van zo'n lege huls 
is dat je er goed mee kunt manipuleren, 
dat je er totaal verschillende inhouden mee 
kunt propageren. Als een communist van 
vrede praat, dan bedoelt hij daarmee de 
(kerkhof)rust in de communistisch gere
geerde landen. »Socialisme en vrede zijn 
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essentieel een«, verklaarde het Centraal 
Comité van de SED (de partij die in Oost
Duitsland aan de macht is) in 1981 in 't 
verslag aan de zoveelste partijdag van de 
SED (pag. 23). Als een utopist van vrede 
spreekt, dan verstaat hij daaronder meestal 
iets zuiver negatiefs: de afwezigheid van 
oorlog, van elke vorm van geweld. En als 
een gelovig christen van vrede spreekt, dan 
meent ook hij weer iets geheel anders, 
namelijk de gelukkig makende rust die 
voortvloeit uit het leven volgens de door 
God gewilde orde. 

De vrede wordt door de H. Augustinus 
kortweg gedefinieerd als de rust van de 
orde (tranquillitas ordinis). Daarmee is na
tuurlijk de objectief juiste orde bedoeld, de 
orde die vastgelegd is door de goddelijke 
wet, vooral de geboden van God. Daar het 
gebod van de liefde tot God en de naaste 
de inhoud is van de hele wet, is de vrede 
niets anders dan de vrucht van de (boven
natuurlijke) deugd van de liefde. 

Vrede is dus voor bijna alle mensen, met 
uitzondering van een paar naïeve pacifi
sten voor wie vrede als toestand-van
geweldloosheid doel in zichzelf is, een 
essentieel relatief begrip: vrede is uitvloei-



se!, vrucht van een bepaalde orde, van een 
systeem, een wereldbeschouwing. De strijd 
om de vrede is noodzakelijk een strijd om 
de juiste levensbeschouwing, om het ware 
goed van de mens! 

Voor de overtuigde communist kan enkel 
de verbreiding van het socialisme over heel 
de aardbol definitief de vrede verzekeren. 
Tot de gelukzalige toestan1 van het we
reldwijde communisme bereikt is, is klas
senstrijd noodzakelijk. Die wordt versneld 
door terrorisme, ondergronds gewoel en 
zonodig oorlog, opdat het rode paradijs 
vlugger werkelijkheid wordt. Wapenstil
stand, bewapening, »Ontspanning,« oorlog 
zelfs zijn maar middelen om de communi
stische vrede te bemachtigen. 

Voor de overtuigde christen is de vol
maakte vrede slechts mogelijk in de hemel, 
waar al het boze is overwonnen en het 
eeuwig bezit van het volmaakte goed: God, 
verzekerd is. Alleen maar uit volmaakte 
liefde kan volmaakte vrede voortvloeien. 

Zolang de mensen op aarde vertoeven 
zondigen ze en verstoren ze zo de vrede, 
altijd de vrede des harten, vaak echter ook 
de vrede in het gezin, in de maatschappij, 
tussen de volkeren. 

De enige vredesbeweging die de wortel 
van alle onvrede, de zonde, effektief kan 
bestrijden, is en blijft Jezus Christus en 
Zijn heilige katholieke Kerk. Zij alleen kan 
door het verlossend bloed van onze Hei
land de zondige mensen met God en daar
door ook met de medemensen verzoenen: 
»Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet 
zoals de we_reld die geeft, geef Ik hem U« 

Ooh. 14.27). 
Zo streeft, zoals ook de H. Thomas leert, 

eigenlijk ieder verstandig mens naar de 
vrede, zelfs de communisten (dat mag men 
inderdaad van hen aannemen). Maar dat is 
niet beslissend. Beslissend is enkel de 
vraag, van welke orde (of wanorde) de 
mensen de vrede verwachten. 

De vredeswil die tegenwoordig over heel 
de wereld door alle politici van alle partijen 
verkondigd wordt is nog lang geen garan-

tie voor een stabiele wereldvrede. De 
klachten die God de profeet Jeremias liet 
horen over de leiders van Zijn volk gelden 
ook voor de meeste politici en regeerders 
van nu: »Profeten en priesters, allen plegen 
bedrog. Ze menen de wonde van Mijn volk 
te genezen door lichtzinnig te roepen: 
Vrede, vrede! En er is geen vrede!« Oer. 8. 
10.11). 

Het gevecht om de vrede mag zich niet 
beperken tot een discussie over 't aantal 
atoomkoppen. Het moet een gevecht zijn 
om de levensbeschouwing en de sociale 
systemen. Want de vrede is de vrucht van 
de ware, door God gewilde orde. 

Wil de vredesbeweging de vrede? 

Nu is die vraag gemakkelijk te beant
woorden: ja en neen! Natuurlijk willen ze 
allemaal, groen, rood of zwart, de vrede, 
deze toestand van rustig bezit van het goed 
dat ze door inspanning verworven hebben. 
Maar verwacht de vredesbeweging deze 
vrede van de objectief ware orde? Helaas 
moet men beslist vaststellen: neen! Het ge
vaarlijke, verleidelijke van de tegenwoor
dige vredesbeweging is, dat men de vrede 
niet in een onverbrekelijk verband brengt 
met een bepaalde wereldbeschouwing, 
maar hem opvijzelt tot een absolute waar
de, schijnbaar onafhankelijk van sociale 
systemen. Maar langzamerhand is 't voor 
iedere burger die uit zijn ogen kijkt duide
lijk: de aktieve kern van de vredesbewe
ging verwacht de wereldvrede van socia
lisme en communisme. 

Elk jaar krijgt de Deutsche Kommunisti
sche Partei (DKP), zoals de Düsseldorfer 
Landesregierung meedeelt, »ver boven de 
50 millionen mark« uit Oost-Berlijn. Een 
groot deel van dat geld wordt momenteel 
door die partij geïnvesteerd in de »vredes
beweging« in de Duitse Bondsrepubliek. 
Het kan ons dus niet verbazen dat deze 
beweging aan het linker oog blind is: noch 
over de bezetting van Afghanistan, noch 
over het oorlogsrecht in Polen, en al hele-
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maal niet over het georganiseerde terro
risme overal ter wereld windt men zich op. 
Maar de Amerikaanse president wordt in 
diskrediet gebracht en beschouwd als 
iemand die tot oorlog ophitst, omdat hij 't 
Westen niet aan de communisten wil over
leveren. 

Ook de verantwoordelijke politici van ' 
het Westen weten heel goed, hoe labiel een 
»vrede« (lees: wapenstilstand) is die alleen 
maar berust op afschrikking door helse wa -
pens. Zonder twijfel zijn ze verplicht om 
naar alternatieven te zoeken. De zoge
naamde >>nul-oplossing«, d. w. z. het af
zien van alle raketten voor de middellange 
afstand in Europa, zou zeker een zinvol 
alternatief zijn voor de aanvullende bewa
pening van de Nato. Maar dit verstandig 
voorstel van de Verenigde Staten is tot nu 
toe door de Sowjetunie kategorisch afge
wezen. 

Welke alternatieven biedt de vredesbe
weging? 

Meestal slechts het ene: weg met de aan
vullende bewapening; eenzijdige ontwape
ning. Duidelijk gezegd: uitlevering van 
West-Europa aan het sowjetcommunisme. 

Met slagwoorden als »irrationele haat te
gen de communisten« wil de vredesbewe
ging ons doen geloven dat de sowjetrege
ring niet (meer) agressief is en niet meer 
wordt gedreven door zucht naar veroverin
gen. Maar de feiten, ook uit het jongste 
verleden (Afghanistan, Polen), bewijzen het 
tegendeel. Prof. Michael Voslensky, eens 
zelf lid van de heersende klasse van de 
Sowjetunie, de zogenaamde Nomenkla
tura, beweert zonder aarzeling: »Geen net 
gedrag van het Westen kan de agressivi
teit van het Oosten elimineren« (Nomen
klatura 1980, pag. 451). 

Hoe die agressiviteit te verklaren? Vol
gens prof. Voslensky behoort die tot het. 
wezen van de Nomenklatura: »Waarom 
meent een klasse (de Nomenklatura), die 
van haar heerschappij een in de logica der 
dingen liggende en zich daarom noodzake
lijk ontwikkelende heerlijke toekomst voor 
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de hele mensheid verwacht, dat ze door 
het bestaan van een ander zogenaamd 
wankel systeem in gevaar wordt gebracht? 
Omdat het gepraat over de onvermijdelijke 
'overwinning van het wereldcommunisme' 
slechts propaganda is om in 't Westen 
pessimisme te verbreiden, een propaganda 
die tevens de eigen bevolking moet sugge
reren dat ze op geen enkele verandering 
behoeft te hopen. In werkelijkheid laat de 
Nomenklatura zich niet van de wijs bren
gen door apocalyptische voorspellingen, 
maar oordeelt ze heel praktisch. Ze weet 
dat de levensstandaard in de westelijke 
landen belangrijk hoger is dan die in de 
Sowjetunie en dat de bevolking in 't We
sten een zo grote vrijheid geniet dat de 
sowjetburger er zich geen voorstelling van 
kan maken. De Nomenklatura weet ook dat 
haar onderdanen ervan gehoord hebben. 
Alleen maar door voortdurende bangma
kerij worden ze in toom gehouden. Maar 
bangmakerij is niet eeuwig vol te houden. 
Met ontzetting overweegt de Nomenkla
tura wat er zal gebeuren, als de onder
danen het voortdurende leven in angst 
moe worden. De Nomenklatura is overtuigd 
dat 't alleen maar zover kan komen, omdat 
er een vrij en rijk Westen is. Dit Westen 
toont de onderdanen aan dat 't onder 't 
kapitalistisch systeem, hoe onvolmaakt 
ook, beter leven is dan onder de dwang 
van hun Nomenklatura. Daar het hier niet 
gaat om de gedragslijn van het Westen, 
maar simpelweg om zijn bestaan, daarom 
kan · geen ontspanning en geen 'goed 
gedrag' van dit Westen iets veranderen aan 
de grote lijn van het sowjetbeleid, aan het 
plan om het westelijk systeem te vernieti
gen« (ibidem, pag. 451). 

Vrede door bewapening en 
afschrikking? 

Om de oorlog tussen Oost en West te 
verhinderen zijn er dus maar de volgende 
drie mogelijkheden: I) eenzijdige ont-



wapening en tenslotte uitlevering aan het 
Oosten; 2) afschrikking door nucleaire, 
maar vooral ook conventionele wapenen; 3) 
bekering van de communisten. 

De eerste oplossing, die voor een chri
sten onaannemelijk is, is die van de vre
desbeweging: Liever rood dan dood· (wat in 
werkelijkheid meestal bétekent: eerst rood, 
dan dood). De tweede oplossing, die al 
dertig jaar een wereldbrand verhinderd 
heeft, kan geen definitieve zijn: er zijn te 
grote gevaren aan verbonden. Alleen de 
derde oplossing, maar de moeilijkste, kan 
de ware vrede in de wereld brengen en 
veilig stellen. Deze oplossing is 't die de 

Moeder Gods ons in Fatima als de enig 
succesvoll~ heeft aangewezen: »Doet boete 
en bidt voor de bekering van Rusland, 
anders zal 't zijn dwalingen ('t communis
me) over heel de wereld verspreiden.« 

Laten we dus voortdurend bidden met 
de woorden van het toewijdingsgebed van 
Paus Pius XII: »Koningin van de vrede, 
bid voor ons en geef de wereld de vrede 
waarnaar de volkeren verzuchten, de vrede 
in de waarheid, de gerechtigheid en de 
liefde van Christus. Geef de wereld de 
wapen- en de zielevrede, opdat het Rijk 
van God zich in de rust van de orde uit
breidt.« 

Zeven opofferingen van het kostbaar Bloed 
voor de arme zielen in het Vagevuur 

1. 0 zeer zachtmoedige Heer Jezus Chri
stus, ik dank U voor het kostbaar Bloed 
dat Ge bij Uw pijnlijke besnijdenis hebt 
willen vergieten. Ik bid U de jonggestor
venen omwille van dit eerste bloedige offer 
verlichting te willen geven in hun kwellin
gen en hen tot Uw meerdere eer in Uw Rijk 
van glorie te willen opnemen. Amen. 

Eer aan de Vader ... 
0 Jezus, door Uw heilig Bloed 
verlo.s de zielen uit het Vagevuur. 

2. 0 goede Heer Jezus, ik dank U voor 
het heilig Bloed dat Ge op de Olijfberg uit 
angst voor het bitter lijden vergoten hebt. 
Ik vraag U: wil door de verdiensten van 
dit bloedig zweet de arme zielen voor wie 
ik vooral moet bidden met kostbaar Bloed 
verkwikken en hen tot Uw meerdere eer 
spoedig in het Rijk van Uw glorie opne
men. Amen. 

Eer aan de Vader ... 
0 Jezus ... 

3. 0 liefderijke Heer Jezus Christus, die 
bij de gruwelijke geseling Uw aanbiddelijk 
Bloed voor onze zonden vergoten hebt, ik 
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dank U voor dit genaderijk bloedvergieten 
en de smartelijke verwondigen van Uw 
maagdelijk lichaam. En ik bid U deemoedig 
een druppel van Uw heilig Bloed te be
stemmen voor de arme zielen van mijn 
familieleden, vrienden en weldoeners om 
hun in hun kwelling wat verlichting te bie
den en hen spoedig daaruit te bevrijden. 
Amen 

Eer aan de Vader ... 
0 Jezus ... 

4. Allerbai:mhartigste Heer Jezus Chri
stus, wees eeuwig geprezen en gedankt 
voor het genaderijk vergieten van Uw zo 
zuiver Bloed bij de smadelijke en buitenge
woon smartelijke doomenkroning. Ik 
smeek U om de zielen van de gestorven 
bisschoppen en priesters in 't Vagevuur 
met Uw verlossend Bloed te besprenkelen, 
ze te verkwikken en ze uit hun pijnen te 
redden, opdat ze U des te eerder en vuri
ger kunen loven en prijzen. Amen 

Eer aan de Vader .. . 
0 Jezus ... 

5. Heer Jezus Christus, die ons rijkelijk 



genaden schenkt, van ganser harte dank ik 
U voor het vele bloed dat U op de smar
telijke weg naar Golgotha hebt vergoten. 
Ik smeek U bij dit met veel pijn verloren 
Bloed, wil de arme zielen die misschien 
door mij moeten lijden, en ook andere 
waarvoor mijn gebed gevraagd is, van hun 
smetten zuiveren en hun de eeuwige rust 
schenken. Amen 

Eer aan de Vader . .. 
0 Jezus ... 

6. Zeer goedertieren Heer Jezus Christus, 
ik loof en prijs en zegen Uw onuitspre
kelijke liefde en goedheid, die U ertoe heeft 
gedreven om U aan het Kruis te laten 
nagelen en Uw onschuldig Bloed uit han
den en voeten te vergieten. Bij dit grote 
bloedvergieten smeek ik U om de lijdende 
zielen in het Vagevuur, vooral zij die het 
meest te lijden hebben en voor wie nie
mand bidt, met de dauw van Uw barm-

hartig Bloed te verkwikken en gelukkig te 
stemmen. Amen. 

Eer aan de Vader . .. 
0 Jezus ... 

7. 0 zeer liefdevolle Heer Jezus Christus, 
ik vraag alle engelen en heiligen om U met 
mij te loven om de wonde van Uw heilig 
hart, waaruit zo'n grote liefde sprak. Gij 
hebt na Uw dood Uw hart laten openen om 
kostbaar Bloed met water daaruit te laten 
vloeien tot delging van onze zonden. Laat 
dit vergoten Bloed van Uw grote liefde, o 
Jezus, alle arme zielen in 't Vagevuur ten 
goede komen. Voer hen spoedig het Rijk 
van Uw liefde binnen, vooral die zielen die 
vlak voor hun verlossing staan, maar ook 
allen die Uw liefdevol Hart, Uw kostbaar 
Bloed en Uw liefste Moeder bijzondei: ver
eerd hebben. Amen. 

Eer aan de Vader .. . 
0 Jezus ... 

De H. Elisabeth 
ter herdenking van haar 750e sterfdag 

1. Hoe St. Elisabeth haar bruidsschat 
onder de armen verdeelde. 

Ofschoon landgraaf Heinrich er niet aan 
twijfelde dat zijn schoonzus gek geworden 
was, voelde hij zich toch gebonden aan de 
beloften die hij gedaan had. Daarbij kun
nen de vrees voor de Paus, die zich als 
beschermer van Elisabeth had opgewor
pen, en de grote invloed van meester Kon
rad (zowel op ·hem als vroeger op zijn 
gestorven broer Ludwig) ook wel een rol 
hebben gespeeld. Hij stuurde haar dus de 
vijf honderd mark zilver die hij haar, toen 
ze na de verzoening voor de tweede keer 
de Wartburg verliet, had beloofd voor de 
inrichting van haar nieuwe woonplaats 
Marburg. De nieuwe rijkdom was in haar 
ogen een welkome gelegenheid om een 
oud voornemen uit te voeren, namelijk 
zich eens voor al te ontdoen van de last 
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van heel 't bezit dat ze nog haar eigendom 
kon noemen, al had ze ook afstand gedaan 
van 't vruchtgebruik. 

Zo verkocht dus haar hele bruidsschat, 
die haar zwager Heinrich haar indertijd bij 
de terugkeer van de kruisvaarders naar 
Eisenach had moeten teruggeven en waar
van de opbrengst de in die tijd zeer belang
rijke som van 2000 mark zilver bedroeg. 
Een vrome geschiedschrijver drukte het zo 
uit: »ze wist aan haar rijkdommen een 
beweeglijkheid te geven die paste bij de 
korte duur van het sterfelijk leven en die 
haar zelf nog zekerder het onbeweeglijk 
geluk van ·het eeuwig leven deed berei
ken.« 

Ze liet bovendien alle sieraden en juwe
len verkopen die ze van haar uitzet overge
houden had en die door haar ouders tege
lijk met haar zelf uit Hongarije hierheen 



gezonden waren. Dat waren o. a. gouden 
en zilveren bekers, stoffen met gouden 
borduursel, voorwerpen die met kostbare 
edelstenen bezet waren. 

Al het geld dat bij deze verkoop en bij 
de verkoop van haar landerijen werd geïnd 
deelde ze door herhaalde schenkingen on
der de armen uit, en wel zo royaal dat ze 
zich heftige verwijten op de hals haalde 
van lieden die niets daarvan nodig hadden. 
Men schold haar hardop uit als een vrouw 
die haar goed verkwistte, maar vooral als 
een die niet goed wijs was. Al dat gepraat 
maakte echter helemaal geen indruk op 
haar. Integendeel, ze vond dat ze haar eeu
wig zieleheil, alleen maar door het wegge
ven van zo'n vergankelijke rijkdom, heel 
goedkoop verwierf! 
' Toen zij de vijf honderd mark van land

graaf Heinrich ontvangen had, besloot ze. 
die zonder uitstel aan de armen uit te de
len, ineens, op een en dezelfde dag. Om 
aan de uitdeling van zo'n grote som de 
nodige ruchtbaarheid te verschaffen liet ze 
binnen een omtrek van 25 mijl rond Mar
burg in alle dorpen omroepen, dat alle 
armen op een vastgestelde dag op een vlak 
terrein niet ver van Wehrda werden ver
wacht. Wehrda was het dorp waar zij. zelf 
de eerste tijd van haar vrijwillige armoede 
had doorgebracht. 

Op de vastgestelde dag zag ze verschei
dene duizenden bedelaars, blinden, invali
den, zieken en armen van beiderlei kunne 
verschijnen. Bovendien nog een grote me
nigte nieuwsgierigen. Om onder zo'n 
menigte, die vaak onrustig werd en de 
orde verstoorde, orde en strikte rechtvaar
digheid te handhaven had de landgravin 
een behoorlijk aantal robuuste beambten 
en dienaren opgesteld. Zij moesten ervoor 
zorgen dat ieder op zijn plaats bleef, opdat 
niemand zich ten nadele van zijn soortge
noten tweemaal zou melden voor een aal
moes. Zij gelastte dat bij iedere overtreder 
van dat bevel onmiddelijk het haar afge
knipt werd. 

En zie, daar werd een meisje betrapt dat 
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Hildegard heette, een kind met buitenge
woon mooi haar. Ze werd betrapt toen ze 
ván haar plaats ging om zich om haar zieke 
zus te bekommeren.· Men sne<?d haar 
mooie haardos af, die ze naar het gebruik 
van de meisjes van Marburg loshangend 
droeg. Luid wenend en klagend verze
kerde ze dat ze geen schuld had, en men 
bracht haar naar de vorstin. Deze echter 
vond dat het meisje zich eigenlijk gelukkig 
moest voelen, omdat ze nu niet meer mee 
kon doen rriet dansen en andere wereldse 
vermaken. En met de fijne intuïtie van 
heilige zielen vroeg ze haar, of ze nog nooit 
op 't idee gekomen was om een beter leven 
te leiden. »Ik zou me allang aan de Heer 
hebben toegewijd en de sluier genomen 
hebben«, 'antwoordde Hildegard, »als 't me 
niet zo akelig veel had gekost om mijn 
prachtig haar op te offeren.« Bij die woor
den riep Elisabeth vol vreugde uit: »Nu ben 
ik gelukkiger dat jij je haar kwijt bent dan 
ik zou zijn als mijn zoon tot Rooms keizer 
was gekozen!« En ze nam het arme meisje 
onder haar hoede. Dit nu gehoorzaamde 
aan de onverwachte wenk die ze die dag 
gekregen had en wijdde zich in het zieken
huis van de Iandgravin aan de dienst van 
God en de armen. 

Ondertussen verliep de aangekondigde 
uitdeling van de aalmoezen aan de zeer 
grote mensenmenigte met behulp van de 
door Elisabeth ingeschakelde betrouwbare 
personen in de grootste ore. Zij zelf had 
de leiding genomen en diende, met een 
linnen doek omgord, al die armen zoals 
Jezus eens Zijn leerlingen. Rustig, met op
geruimd gezicht, met een blij hart en met 
liefdevolle tedere woorden op de lippen, 
vooral voor de van buiten gekomen armen 
die ze voor 't eerst zag, ging ze onder de 
menigte rond. Vol medelijden en toch met 
stil genoegen, uiterst bescheiden bij die 
grenzenloze edelmoedigheid had ze voor 
elke handicap een passend troostwoord. 
Zij, de koningsdochter, zag zich eindelijk 
omringd door de enige hofstoet die haar 
kon bevallen. Ze was op deze dag een ware 



koningin van barmhartigheid. Temidden 
van de massa armen die haar vereerden 
was ze ook een machtige heerseres op haar 
troon. En ondanks het dienstkleed dat ze 
had omgehangen verscheen ze in de ogen 
van de tobbers die ze hielp als een wezen 
met een gelaat dat schitterde als de zon en · 
met kleren wit als sneeuw. 

Bij het invallen van de duisternis waren 
de vijf honderd mark uitgedeeld. Daar de 
maan helder scheen, waren de gezonde 
armen huiswaarte gegaan. Maar een groot 
aantal zwakke en zieke mensen kon niet 
zo maar vertrekken. Ze maakten zich 
gereed om de nacht ergens in een uithoek 
van hospitaal of bijgebouwen door te bren
gen. Op weg naar huis zag Elisabeth ze. 
Vol medelijden zei ze tegen haar hofdames: 
»Ach, de .zwaksten zijn nog achtergeble
ven. Laten we die nog iets geven.« En ze 
liet ieder zes Keulse pénningen geven en 
wilde niet dat de kleine kinderen minder 
ontvingen. Ze liet ook nog heel veel brood 
brengen dat ze onder hen uitdeelde. Ten
slotte zei ze: »Ik wil die arme mensen een 
volmaakt feest geven; maak vuur voor 
hen!« Overal waar ze legerden werden er 
grote vuren aangestoken. Men waste hun 
voeten en wreef die in met geurende krui
den. Toen de armen zich zo goed behan
deld zagen, voelden ze zich buitengewoon 
verheugd en begonnen ze te zingen. En 
Elizabeth, die het zingen in haar woning 
hoorde, werd ontroerd tot in het diepst van 
haar eenvoudig, teder gemoed. Vol vreug
de riep ze uit: »Ik heb het u gezegd: men 
moet de mensen zo gelukkig mogelijk 
maken.« En dadelijk verliet ze haar huis 
om aan hun vreugde deel te nemen. ' 

2. Hoe Elisabeth op 24-jarige leeftijd 
werd opgeroepen voor de eeuwige 

bruiloft 
Nauwelijks waren er twee jaar verlopen, 

sinds de nederige Elisabeth .zich met het 
kleed van de H. Franciscus ook had 
bekleed met de kracht om vaarwel te zeg
gen aan alle genoegens van het leven en 
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een met veel doornen bezaaide weg te gaan 
die naar de hemel voert, of de Heer vond 
dat ze lang genoeg op de proef was ge
steld. Ook vond hij dat ze zich bevredi
gend had gekweten van de zware taak die 
ze zichzelf had opgelegd. »En Hij beval dat 
zij, die het vergankelijke koninkrijk had 
afgewezen, nu het koninkrijk der engelen 
zou bezitten.« Evenals de goddelijke Brui
degom in het Hooglied wilde Hij Zijn ge
liefde bruid laten weten dat de treurige 
winter van haar leven voorbij was en dat 
het morgenrood van de eeuwige lente voor 
haar aanbrak. 

Op 't eind van het jaar 1231, 's nachts, 
toen Elisabeth tussen gebed en slaap in bed 
lag, verscheen Christus haar »in een won
derschoon licht« en zei zacht: 

»Kom bij Mij, uitverkoren bruid, 
kom, Mijn teerbeminde, 
en ga blijde het eeuwig Rijk binnen, 
terwijl Ik zelf u zal begeleiden.« 

Blij, dat ze spoedig zou worden bevrijd, 
begon ze terstond na het ontwaken alle 
voorbereidselen te treffen voor haar be
grafenis. »Ze ging naar al haar zieken, 
zegende hen en was blij .« En ze deelde 
hun en hun vrouwen alles uit wat ze nog 
kon geven. 
· Meester Konrad lag in die tijd zelf zwaar 
ziek te· bed. Hij leed hevige bijnen. »To~n 
ging zijn verpleegster op zijn verzoek naar 
St. Elizabeth. Deze kwam vlug en werd 
liefdevol door hem ontvangen. Ze was 
aangedaan en zei dat 't haar pijn deed dat 
hij zo ziek was.« - »Maar hoe wilt Gij, mijn 
meesteres en dochter, na mijn dood Uw le
ven inrichten? Wie zal U dan beschermen, 
opdat Ge niet in Uw eer gekrenkt wordt?« 
- Zij echter antwoordde: »Dat hebt Ge ver
geefs gevraagd. Ik zal eerder sterven dan 
Gij. Voorwaar, geloof me, ik heb geen 
andere voogd meer nodig dan U.« 

Op de vierde dag daarna merkte ze de 
eerste symptomen van haar kwaal. Ze 
moest het bed houden en lag twaalf tot 
veertien dagen met hoge koorts. Maar 



steeds bl.eef ze opgewekt, en zonder op
houden bad ze. Tegen 't einde van deze 
tijd, toen ze naar de muur gekeerd scheen 
te slapen, hoorde een van haar vrouwen 
die aan 't bed zat zoiets als »een buiten
gewoon lief gezang« uit haar mond komen. 
Een ogenblik daarna draaide ze zich naar 
het dienstmeisje om: »Waar qen je, kind?« 
- »Hier ben ik. 0 mevrouw, hoe lief hebt 
U gezongen!« »Ach«, zei Elizabeth, »heb 
je ook iets gehoord? Stel je voor, een mooi 
vogeltje heeft tussen mij en de muur geze
ten en heeft zo lief gezongen dat mijn ziel 
en mijn hart zich hebben verblijd. En toen 
moest ook ik zingen. En deze vogel heeft 
me gezegd dat ik over drie dagen zal ster
ven.« 

Van 't ogenblik af dat ze nog maar zo 
weinig tijd ter beschikking had, wilde ze 
geen leek meer toelaten, ook niet de dames 
die haar gewoonlijk bezochten. Om haar 
heen hield ze, behalve haar dienstper
soneel, slechts een paar kloosterzusters die 
zeer aan haar waren gehecht, en ook haar 
biechtvader en het arme jongetje dat ze in 
ruil voor de door meester Konrad uit haar 
omgeving verwijderde melaatse jongen bij 
zich had. Toen men haar vroeg waarom 
ze iedereen afwees, zei ze: »Ik wil naden
ken over mijn laatste Oordeel en over mijn 
almachtige Rechter.« 

Op zondag vóór het octaaf van St. Marti
nus, de 18e november 1231, sprak ze haar 
biecht bij meester Konrad, die hersteld 
was. 

»De vrouw legde haar hart open, 
ze las en las daaruit haar biecht, 
en toch had ze niets te biechten.« 

»Haar waarlijk rein hart vond niets wat 
niet allang vele malen gereinigd was door 
een oprecht berouw.« Meester Konrad 
vroeg naar haar laatste wil betreffende 
haar bezit en haar instellingen. »Uw vraag 
verbaast me. Ge weet toch dat, toen ik U 
plechtig gehoorzaamheid beloofde, ik aan 
al mijn bezit verzaakt heb en ook aan mijn 
wil, mijn lieve kinderen en alle aardse 
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genoegens ... Allang behoort alles wat ik 
schijn te bezitten aan de armen. Laat dus 
alles aan hen uitdelen, behalve dit oude 
kleed, waarin men mij moet begraven. Ik 
maak geen testament. Ik heb geen ander 
erfgenaam dan Jezus Christus.« 

Toen echter een van haar gezellinnen 
haar om een aandenken smeekte, gaf ze 
die de povere mantel van haar' vader Fran
ciscus. Die mantel was haar door de Paus 
toegezonden. »Je moet er niet naar kijken 
dat de mantel met lappen aaneengenaaid 
is en dun en lelijk geworden is. Ik kan je 
met de hand op het hart verzekeren dat 
Christus, mijn Geliefde, mijn beden ge
woonlijk welwillend verhoorde als ik met 
deze mantel aan Zijn aanbiddelijk aange
zicht zocht.« Vervolgens wenste ze begra
ven te worden in de kerk van het hospita! 
dat ze had gesticht en aan St. Franciscus 
had toegewijd. »Andere gedachten over 
ha~r begrafenis had ze niet, omdat heel 
haar denken gericht was op het kleed van 
de onsterfelijkheid, het gezelschap van de 
engelen en de hemelse woning.« 
. Dan sprak ze lang met Konrad. De H. 

Mis werd bij haar opgedragen, en bij de 
Priem (vert.: liturgisch morgengebed) bracht 
men haar de Sacramenten der stervenden, 
waar ze met ongeduld op wachtte. Nadat 
ze het H. Oliesel en de H. Communie had 
ontvangen, lag ze de hele dag tot het 
avondgebed roerloos en zwijgend in medi
tatie verslonden, »als dronken van het 
Bloed des levens, dat Christus is.« Plotse
ling echter deed ze de mond open, »en zo 
terughoudend alsze altijd bij 't spreken 
was geweest, zo woordenrijk verkondigde 
ze nu haar inzichten. Maar dat deed ze met 
zoveel overleg en zo doeltreffend, dat er 
geen woord teveel was. Het beste wat ze 
van preken had gehoord en in boeken gele
zen had viel haar in, en ze wou 't voor 
haar dood haar dochters nog meedelen.« 
Ze zei heel het Evangelie van de opwek
king van Lazarus op. Ze memoreerde, hoe 
Jezus met de wenenden over de dode 
geweend had, en ze sprak over Hem als 



over een rijke bron van liefelijkheid. Dan 
uitte ze zeer diepe gedachten over de tra
nen van Christus bij die gelegenheid en 
toen Hij weende over Jerusalem. Tot ver
bazing en bewondering van de aanwezigen 
vond ze over die tranen zo'n levendige, 
treffende, vlammende, hartverscheurende 
woorden dat ze allen deed schreien. Zij 
echter herinnerde hen aan de zoete woor
den van de Heer, toen Hij de dood inging. 

Ze bleef erop bedacht om het verdriet 
van haar dienaressen te verzachten en ze 
sprak hen toe met de tederste woorden. 
»Mijn meesteres, de zalige Elisabeth, heeft 
uiterst lief met ons gesproken en ons haar 

1geliefden, haar vriendinnen genoemd.« 
Dan echter boog ze het hoofd en zweeg 
ze lange tijd. 

Toen er enige tijd verlopen was, hoorde 
men weer een zoet gezang uit haar mond, 
zonder dat ze hoe dan ook haar lippen 
bewogen had. Toen men haar vroeg wat ze 
daar zong, antwoordde ze: »Heb ge hen 
niet gehoord, die met mij gezongen heb
ben? Ik heb naar best vermogen meege
zongen.« Van 's avonds tot het eerste ha
nengekraai 's morgens leek ze zowel in een 
jubelende stemming te verkeren als in een 
diepe meditatie verzonken te zijn. Of
schoon ze al zeker ·was van haar zaligheid, 
zei ze tegen haar vriendinnen: »Wat _zou
den we doen als de boze vijand, de duivel, 
zich aan ons zou vertonen?« En dadelijk 
daarop met luide en vrije stem: »Ga weg, 
boze, want ik heb aan u verzaakt!« En dan: 
»Nu gaat hij weg. Laten we over God en 
Zijn Zoon spreken.« 

Omstreeks middernacht straalde er zo'n 
glans van haar gelaat dat de ogen het nau
welijks konden verdragen. Bij het eerste 
hanengekraai zei ze: »Ziet, dit is 't uur 
waarop de Maagd de Heer ter wereld heeft 
gebracht en hem aan de aanwezigen heeft 
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getoond. Laten we spreken over God en 
het kind Jezus, want het is middernacht, 
het uur waarop Jezus werd geboren en in 
de kribbe werd gelegd. Op dat ogenblik 
ook heeft hij een nieu,we ster geschapen 
die niemand tevoren had gezien. Dit is 't 
uur waarop Hij de wereld heeft verlost. Nu 
wil Hij ook mij verlossen. Dit is de tijd 
waarop Christus uit de dood is verrezen 
en Hij de gevangen zielen heeft bevrijd. 
Hij zal ook mijn ziel uit deze ellende bevij
den.« - »Ze was heel lief: 'Ik ben wel zwak, 
maar ik voel helemaal geen ongemakken 
als van een ziekte, geen pijn'.« Alle om
standers beval ze innig aan God aan. 

Geïnspireerd door de H. Geest sprak ze 
nog veel, maar die woorden konden we 
niet verstaan. Tenslotte zei ze: »Ü Maria, 
kom mij te hulp!« »De Bruidegom nadert 
om Zijn bruid te halen.« »Met zachte stem 
zei ze tegen allen om haar heen dat ze ver
der zou zwijgen, en als iemand die rustig 
inslaapt gaf ze de geest.« »Toen bemerkte 
men een geur, zo zoet dat 't wel leek of er 
welriekende kruiden op aarde waren toe
bereid.« »En in de lucht werd een liefelijke 
melodie gehoord . . . en in de nacht weer
klonk een lief gezang: Regnum mundi con
ternpsi, propter amorem Domini mei Jesu 
Christi, quem vidi, quein amavi, in quem 
credidi, quem dilexi. Het aardse koninkrijk 
heb ik versmaad omwille van de liefde tot 
mijn Heer Jezus Christus. Hem heb ik ge
zien, Hem heb ~ liefgekregen, in Hem heb 
ik geloofd, Hem bemind.« 

In Aldenberg echter, zo zegt men, heeft 
de kleine Gertrud (haar jongste kind van 
vier jaar) tegen haar speelkameraadjes 
gezegd: »Ik hoor de doodsklok van Mar
burg. Nu moet mijn lieve moeder gestorven 
zijn.« 

Uit: »Le Comte de Montalembert, Histoire 
de Sainte Elisabeth de Hongrie«, iets ingekort. 



Een katholieke vrouw uit Denemarken bezoekt 
Zaitzkofen 

»Slechts aarzelend publiceert de redactie dit 
artikel«, schrijft »Una Voce Scandia« in nr; 36/ 
37 1982. »Een priesterseminarie dat door Rome 
niet erkend is, de tridentijnse Mis zonder ver
lof .. "« Desondanks mocht het artikel verschij
nen als een groet van onze in hun schamele 
diaspora bijzonder op de proef gestelde geloofs
genoten: een zo opvallende groet dat hij de le
zers van het Informatieblad zeker zal ontroeren 
en verblijden. 

Zaitzkofen, wat voor een plaats is dat? 
De meesten zullen dat dorpje, ongeveer 
26 km ten zuiden van Regensburg, wel niet 
kennen. Toch ligt hier een bolwerk van de 
zuivere rooms-katholieke leer, zelfs voor 
de verre toekomst. Hier worden de triden
tijnse liturgie en de gregoriaanse koorzang 
in hoge eer gehouden. Hier ligt het prie
sterseminarie van de H. Pius X: een prach
tig kasteel met een groot park eromheen 
en een mooi meertje. 

In kasteel Zaitzkofen wonen ongeveer 50 
mensen. Daaronder zijn 36 seminaristen 
en tien personen die broeder of aspirant
broeder zijn. Postulanten noemt men die 
jongèmannen, die hier komen om (in 't 
Herz-Jesu-priesterseminarie van de Broe
derschap St. Pius X) te ervaren of hun 
roeping tot priester of broeder wel echt 
is. Slechts één jaar zijn ze helemaal aan 
het Huis gebonden. Daarna hebben zij die 
hier studeren evenals in alle andere scho
len de volle vrijheid om in de vacantie 
(waarin natuurlijk geen grote feesten val
len) naar huis te gaan. 

Er is hier een broeder die vroeger als 
kluizenaar leefde, maar niet kon berusten 
in de kerkelijke hervormingen. Met zijn 
kennis van bijenteelt en tuinbouw kan hij 
hier zeer nuttig werk doen. Bovendien zijn 
hier vier zusters van middelbare leeftijd 
(twee daarvan waren zusters van de H . 
Jozef) die zich ook niet konden neerleggen 
bij de hervormingen na het laatste Concilie. 
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In 't kasteel bevindt zich een mooie klei
ne kapel met prachtige plafondschilderin
gen. Het beeld boven het altaar toont de 
H. Anna met het kind Maria. De adellijke 
dame die de kapel heeft ingericht droeg de 
naam Anna, zo vertelde men mij. Naast 
het kasteel hebben de broeders een grote, 
ruime kerk gebouwd. Hier en in de St. 
Anna-kapel wordt elke dag de H. Mis op
gedragen volgens de tridentijnse ritus. Je 
krijgt al dadelijk het gevoel dat je na een 
lange afwezigheid weer thuisgekomen 
bent. Hier wordt, over heel de dag ver
deeld en geheel volgens de kerkelijke fees
ten, h~t officie gebeden (gezongen of 
gereciteerd). En angelus en rozenkrans 
worden niet vergeten. 

Ik kan 't nauwelijks in woorden uitdruk
ken. Ik zou willen zingen, zo gelukkig ben 
ik dat onze . heilige katholieke Kerk niet 
helemaal uitgestorven is. 't Is de avond van 
Witte Donderdag. Welk een dag! Hij begon 
met de plechtig gezongen Matutinen en 
Lauden, om half acht. De Sext was om 12 
uur 15. ·En om 1$ uur de plechtige Hoogmis 
met assistentie aan het feestelijk versierde 
altaar vol bloemen en kaarsen. Alles ter 
ere van de Heer, aan wie alle eer toekomt 
(niet de koude, kale »tafel« in een nuchtere 
kerk in Denemarken, waar de priester met 
de rug gaat staan naar het Tabernakel, dat 
ergens verborgen in een hoekje staat, alsof 
het een storend element was). 

Hier valt men eerbiedig op de knieën, 
hier worden kaarsen en wierook gedragen 
en gebeurt alles schoon en waardig. Na de 
Mis wordt het Allerheiligste in processie ter 
aanbidding tot middernacht naar het »hei
lig Graf« in de kleine huiskapel gebracht. 
H~t altaar in de Kerk wordt ontbloot, en 
tot de liturgie van de Paasnacht treedt er 
een diepe stilte in. 

Jarenlang heeft men overal in Denemar
ken op goed geluk af hervormingen pro-



beren door te drukken. Als je daaraan 
denkt, dan kun je onmogelijk de gevoelens 
weergeven die je hier bestormen. Maar 
één ding wordt je heel duidelijk bewust: 
op deze plaats vinden wij de echte katho
lieke Kerk, de Oerkerk. Moge God Zijn ze
gen en kracht schenken aan de grote groep 
jongemannen die zich hier voorbereiden 
op hun veeleisend p:iesterambt in de 
wereld . onder »hervormde« priesters. 

Een Franciscaan die op Witte Donderdag 
als diaken dienst deed en de preek hield, 
zei dat op de meeste plaatsen de priester
seminaries half of helemaal leegstonden. 
Waar gaat dat heen? 

(In Denemarken zie je ook geen jongeren 
meer in de kerk, tenminste niet in Jutland. 
Als men nog de Mis dient, dan gebeurt 't 
door meisjes. En vrouwen delen de Com
munie uit, zelfs als er een priester aan
wezig is.) 

Goede Vrijdag. Om 7 uur 30 Ml'ttutinen 
en Lauden, om 11 uur 15 inzegening van 
een mooie »nieuwe« (maar oude) Kruis
weg. Daarna kruiswegoefening, helemaal 
zoals vroeger, met een korte overweging 
bij iedere statie. Om 15 uur de liturgie van 
Goede Vrijdag met de kruisverering. Om 
17 uur 15 Completen en aanbidding bij het 
heilig Graf. Er stonden zoveel mensen in 
de kerk opeengepakt dat 't bijna onmoge
lijk was om binnen te komen of naar bui
ten te gaan. Sommigen kwamen van verre, 
ook familieleden van seminaristen. Het 
kleine hotel in het dorp had 't druk om 
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allen die van buiten kwamen een diner te 
bezorgen. 

Paaszaterdag. Matutinen, Lauden, aan
bidding bij het heilig Graf. Hier moet ik 
vertellen wat ik nog nooit . heb meege
maakt. Na de Mis van Goede Vrijdag werd 
de gestorven Christus (letterlijk) door twee 
broeders de kerk uit gedragen, met voorop 
de Monstrans. En Hij werd op een rijk met 
bloemen versierde baar voor het altaar van 
de huiskapel gelegd. Dat tafereel maakte. 
helemaal geen ongepaste indruk. Integen
deel, de indruk was verheven en reali
stisch. 

Je krijgt hier het gevoel dat de broeders 
met hun eerbiedig knielen en heel hun 
gedrag in de kerk en vooral rond het altaar 
boete doen voor het gebrek aan eerbied bij 
alle modernisten op de wereld ...: en mis
schien speciaal voor hun gedrag de laatste 
drie eeuwen in Denemarken. 

Voor de plechtigheid van de Verrijzenis 
in de Paasnacht heb ik helemaal geen 
woorden. Ik hoop dat de trouwe leden van 
Una Voce* zich dat kunnen voorstellen. 

Eén ding is zeker: Christus is verrezen 
en Zijn Kerk leeft. Mochten toch ook Deen
se jongemannen zich tot het priesterschap 
geroepen voelen en dan hun vorming krij
gen in het Herz-Jesu-seminarie in Zaitzko
fen of in het franstalige Ecóne! 

Tove Löfstedt 

•Een internationale beweging die o. a. strijdt voor het 
behoud van de tridentijnse H. Mis. 



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, 8306 Schierling, 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, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen om 7.00 uur 

Priorat St. Bonifatius, 4300 Essef!·Bergeborbeck, B9ttropstr. 295, tel. 0201/664922-
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur, op de andere weekdagen om 7.00 uur 

St. Maria Regina Cistercii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811 
Zondags 16.00 uur 

Zwitserland 
In te ma tionaal Priesterseminarie _St. Pius X, CH-1908 Ecöne-Riddes, tel. 0 26 / 6 29 27 en 6 23 08 

Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur 
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur 

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

België 
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 

Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44 
Zondags 8 uur en 10.30 uur 
Door de week om 7.15 uur 

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2oo0 Antwerpen, tel. 031/37.65.97 
Zondags 9 uur en 11 uur 
Vrijdags 18.45 uur 

30 



Boeken 

De volgende boeken en brochures zijn voor onze vrienden en weldoeners beschikbaar 
tegen vrijwillige bijdragen: 

Kompendium der christlichen Lehre, door Zijn Heiligheid Paus Pius X voor de diocesen 
van de provincie Rome. Duitse vert. Wien 1981, 496 bldz., geheel linnen. 

Erzbischof Lefebvre und das Heilige Offizium 28-1-'78 - 29-1-'79. Het proces tegen 
Aartsbisschop Lefebvre voor de Congregatie van het Geloof. Briefwisseling en protocol 
van de zittingen. Duitse vertaling Wenen '81, 103 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Ein Bischof spricht. Geschriften en redevoeringen. Duitse 
vertaling Wien 1976, 288 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Ich klage das Konzil an, Duitse vertaling Martigny 1977, 
104 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Die Luthermesse, voordracht, 24 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Satans Meisterstück, voordracht, 50 bldz. 

Ecöne; Offene Türen 53 bldz. 

P. Didier Bonneterre, Die liturgische Bewegung von Dom Guéranger bis Annibale Bug
nini oder das trojanische Pferd in der Stadt Gottes, Duitse vertaling Wien 1981, 216 bldz. 

P. Franz Schmidberger, Die Gegenreformation des 20. Jahrhunderts, twee voordrachten, 
1981, .32 bldz. 

Prof. Dr. Georg May, Wo stehen wir?, 1980, 64 bldz. 

Schrijf voor Uw bestellingen naar ons »Priorat St. Maria zu den Engeln«, Julius-Kiefer
str. 11, 6600 Saarbrücken. 
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