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EDITORIAL

“Het verlies 
van de 

christelijke 
gewoonten en 
de verwereld-
lijking van de 

moraal”

Kort geleden heeft een opinieonderzoek aangetoond dat de godsdienstige 
praktijk in Wallonië dramatisch blijft dalen. Het verschijnsel is zelfs toegenomen 
tussen 1998 en 2008. In 2030 zal nog 17% van de Walen katholiek zijn en zal 
nog slechts 3,2% naar de Mis gaan. In Duitsland zijn er in 2010 meer ‘kerkverla-
tingen’ dan doopsels geweest. “Wat wordt er in deze relatief nieuwe situatie ge-
vraagd van de gelovigen?”, vraagt pater Charles Delhez S.J. zich af. “Ongetwijfeld 
eenvoudig dat zij gelukkig zijn met hun geloof en logisch in hun handelen.” Is 
dat alles? Moet men niet bij zichzelf te rade gaan over deze ongekende geloofs-
crisis, om de diepe oorzaken te begrijpen, en niet alleen als christen te handelen 
maar te reageren op deze ontkerstening van de maatschappij?

In 1984 heeft Johannes Paulus II de Wereldjongerendagen (WJD) gelanceerd 
om het leegbloeden te stoppen en om aan de jongeren het geloofsvuur terug te 
geven! Maar heeft dat de verwachte vruchten voorgebracht? (duurzame vruchten 
dus). In haar boek met de titel Les Journées mondiales de la jeunesse, agent de chan-
gement pour une nouvelle Eglise (De Wereldjongerendagen, werktuig bij de verande-
ring naar een nieuwe Kerk), vraagt Cornelia Ferreira zich af wat de vruchten van de 
WJD zullen zijn. “We zijn al bij de tweede generatie deelnemers aan de Wereld-
jongerendagen. De jongeren, die men twintig jaar geleden tot ‘de toekomst’ van 
de Kerk had uitgeroepen, zijn nu veertig of vijftig. Zijn zij een ‘geschenk’ geweest 
voor het katholicisme bij het belemmeren van haar achteruitgang?”. In het jaar 
2000 werd aan Mgr. Louis-Marie Billé, toen voorzitter van de bisschoppencon-
ferentie van Frankrijk, gevraagd of de WJD meer jongeren naar de Kerk hadden 
gebracht en of de priesterroepingen erdoor waren toegenomen. Op beide vragen 
was hij verplicht ‘nee’ te antwoorden. In februari 2004, enkele jaren na de WJD 
van Parijs (1997) en van Rome (2000), sprak kardinaal Lustiger van “het verlies 
van de christelijke gewoonten en de verwereldlijking van de moraal”. Zullen de 
WJD van Madrid, die iets meer gericht waren op de aanbidding van het Heilig 
Sacrament en op de biecht, een andere richting geven aan de bocht? Dat is na-
tuurlijk te hopen.

Het Vaticaan heeft overigens besloten een honderdtal documenten uit zijn ge-
heime archieven tentoon te stellen in het kader van de 400ste verjaardag van de in-
stelling van deze archieven door paus Paulus V. De Staatssecretaris, kardinaal Tar-
cisio Bertone, heeft de wil van het Vaticaan duidelijk gemaakt, deel te nemen aan 
“de diepgaande bestudering van de geschiedenis” en aan “het onderzoek van de 
waarheid”. Als men naar Lux in Arcana (Het licht over de geheimen) gaat, de site van 
de tentoonstelling die enkele documenten in voorvertoning laat zien, vindt men 
er de pauselijke bul Decet Romanum Pontificem (van 3 januari 1521) dat Maar-
ten Luther excommuniceert, met het volgende commentaar: “Het schandaal van 
de aflaten. Op het hoogtepunt van zijn vurigheid als godvruchtig prediker kon 
Luther, gechoqueerd door het feit dat men de zonden vergaf in ruil voor een gift, 
zijn verontwaardiging niet langer in bedwang houden. (…) Na een specifiek juri-
dische inleiding waarin weinig plaats is gelaten aan Bijbelteksten, brengt de paus 
met kracht de strengste kerkelijke straffen tot uiting tegen Luther en zijn leerlin-
gen”. Men staat versteld over een dergelijke antikatholieke partijdigheid van de 
kant van het Vaticaan.

Moet men hierin een verband zien met het feit dat paus Benedictus XVI van 
plan is zijn aanstaande bezoek aan Duitsland (van 22 tot 25 september) te plaat-
sen onder het teken van de dialoog met de lutheranen? Volgens het persbureau 
van het Vaticaan zal de paus de vertegenwoordigers van de Raad van de Duitse 
Evangelische Kerk ontmoeten in de kapittelzaal van de augustijnen van Erfurt, 
waar Maarten Luther kloosterling was van 1505 tot 1508.

Waar gaat de Kerk naar toe?... Laten we de tijd nemen om er ernstig over na te 
denken, met behulp van de artikelen van dit nummer van ons blad.
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De liberale katholieke 
mentaliteit

Mgr. Marcel Lefebvre (1905-1991)1

Ik denk dat pater Clérissac de 
aard van deze ziekte dieper heeft be-
schouwd. Het is een “gebrek aan in-
tegriteit van de geest” schrijft hij2, van 
een geest die “niet voldoende vertrou-
wen heeft in de waarheid”. “Dit ge-
brek aan integriteit van de geest, in 
tijden van liberalisme, wordt van de 
psychologische kant verklaard door 
twee duidelijke trekken: de liberalen 
zijn beïnvloedbaar en geagiteerd; be-
invloedbaar, omdat zij veel te gemak-
kelijk de geestestoestanden van hun 
tijdgenoten aannemen; geagiteerd, 
omdat zij, uit vrees deze verschillende 
geestestoestanden te kwetsen, zich in 
een voortdurende apologetische on-
rust bevinden; zij lijken zelf te lijden 
onder de twijfels die zij bestrijden; zij 
hebben niet voldoende vertrouwen in 
de waarheid; zij willen teveel bewij-
zen, teveel aantonen, teveel aanpas-
sen, of zelfs teveel verontschuldigen”.

Zich in overeenstemming 
    brengen met de wereld
Teveel verontschuldigen! Wat is 

dat goed gezegd: zij willen alles uit 
het verleden van de Kerk verontschul-
digen: de kruistochten, de inquisitie, 
enz.; bewijzen en aantonen, zij doen 
het heel voorzichtig, vooral als het 
gaat om de rechten van Jezus Chris-
tus; maar aanpassen, daaraan wijden 
zij zich zeker: dat is hun principe: “Zij 
gaan uit van een praktisch principe en 
van een feit, dat zij als onloochenbaar 
beoordelen: dat principe is, dat de 
Kerk niet gehoord zou moeten wor-
den in de concrete omgeving, waarin 

Het liberale katholicisme is een ‘ziekte van de geest’ 1: de geest (…) durft niets te verklaren, omdat 

de tegengestelde verklaring onmiddellijk bij hem opkomt, en hij zich verplicht voelt deze ook aan 

te nemen. Paus Paulus VI was precies het type van deze verdeelde geest, van dit wezen met twee 

gezichten – voortdurend heen en weer geslingerd tussen de tegenstrijdigheden en bezield door 

een slingerbeweging, die regelmatig schommelde tussen de traditie en de vernieuwing: intellectuele 

schizofrenie, zullen sommigen zeggen?

zij haar goddelijke zending moet ver-
vullen, zonder zich daarmee in over-
eenstemming te brengen”3.

Zó zullen de modernisten later 
de predicatie van het Evangelie wil-
len aanpassen aan de kritische valse 
wetenschap en aan de immanentisti-
sche valse filosofie van die tijd, “zich 
inspannend de christelijke waarheid 
toegankelijk te maken voor de gees-
ten die afgericht zijn om het boven-
natuurlijke te weigeren”4. Dus, om 
degenen die niet in het bovennatuur-
lijke geloven te bekeren, moet men de 
Openbaring van Onze Heer, de gena-
de, de wonderen…, buiten beschou-
wing laten. Als u te doen hebt met 
atheïsten, spreek hun dan niet over 
God, maar stel u op hun niveau, pas 
u aan hun gevoelens aan, neem deel 
aan hun systeem! In ruil waarvoor u 
marxistisch christen zult worden: zij 
zullen ú bekeerd hebben! Dat is de-
zelfde redenering die de Mission de 
France heeft gevolgd en die tegen-
woordig nog talrijke priesters volgen 
ten aanzien van het apostolaat in de 
wereld van de arbeiders: als we ze wil-
len bekeren, moeten we werken met 
de arbeiders, ons niet laten kennen 
als priesters, hun zorgen hebben, hun 
eisen kennen, zó zullen we erin sla-
gen het gist in het deeg te worden… - 
In ruil daarvoor hebben deze priesters 
zich bekeerd en zijn vakbondsoprui-
ers geworden! – “Ja, zal men zeggen, 
maar begrijpt u, zij moesten zich ab-
soluut assimileren aan dit milieu, het 
niet choqueren, het niet de indruk ge-
ven, dat zij het wilden evangeliseren, 

het een waarheid wilden opdringen!” 
– Wat een dwaling! Deze mensen die 
niet meer geloven, hebben dorst naar 
de waarheid, zij hebben honger naar 
het brood van de waarheid, dat deze 
verdwaalde priesters niet meer voor 
hen willen breken! Deze valse rede-
nering heeft men ook voorgehouden 
aan de missionarissen: “Maar nee, 
preek Jezus Christus niet dadelijk aan 
die arme heidenen die, vooral, sterven 
van honger! Geef hun eerst te eten, 
daarna gereedschap, leer hen vervol-
gens te werken, breng ze het alfabet 
bij, de hygiëne… en, waarom niet, de 
anticonceptie! Maar spreek hun niet 
over God: zij hebben lege magen!” – 
Maar ik zal dít zeggen: juist omdat zij 
arm zijn en beroofd van de goederen 
van de aarde, zijn zij buitengewoon 
toegankelijk voor het Koninkrijk van 
de Hemel, voor “zoek eerst het He-
melrijk”, voor God die hen bemint en 
die voor hen geleden heeft, opdat zij, 
door hun ellenden, deel hebben aan 
zijn verlossend lijden. Als u zich, in 
tegendeel, op hun niveau wilt plaat-
sen, zult u er slechts in slagen, ze te-
keer te laten gaan tegen het onrecht 
en de haat in hen aan te wakkeren. 
Maar als u hun God brengt, helpt u 
ze er bovenop, verheft u ze, verrijkt u 
ze werkelijk.

Zich verzoenen met 
   de beginselen van 1789
In de politiek zien de liberale ka-

tholieken christelijke waarheden in 
de beginselen van 1789, ongetwijfeld 
enigszins losbandig, maar als de mo-
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derne ideeën gezuiverd zijn, kunnen 
ze uiteindelijk, door de Kerk aange-
nomen worden: de vrijheid, de gelijk-
heid, de broederschap, de democratie 
(ideologie) en het pluralisme. Dit is 
de dwaling die Pius IX veroordeelt in 
de Syllabus: “De paus van Rome kan 
en moet zich verzoenen en een com-
promis sluiten met de vooruitgang, 
het liberalisme, en de moderne be-
schaving”5. 

“Wat wilt u, zegt de liberale katho-
liek, men kan niet tot in het oneindi-
ge tegen de ideeën van zijn tijd zijn, 
onophoudelijk tegen de stroom op-
roeien, ouderwets of conservatief lij-
ken”. Men wil geen tegenstelling meer 
tussen de Kerk en de liberale leken-
geest, zonder God. Men wil de onver-
zoenlijken verzoenen, de Kerk en de 
Revolutie verzoenen, Onze Heer Jezus 
Christus en de prins van de wereld. 
Maar men kan zich geen goddelo-
zer onderneming voorstellen, die de 
christelijke geest meer losmaakt van 
de goede strijd voor het geloof, van de 
kruistochtgeest, dat wil zeggen van de 
ijver om de wereld te winnen voor Je-
zus Christus.

Van de vreesachtigheid 
          tot de afvalligheid
In heel dit zogenaamde katholie-

ke liberalisme is er een gebrek aan ge-
loof, of beter gezegd een gebrek aan 
de geest van het geloof, die een geest 
van totaliteit is: alles onderwerpen aan 
Jezus Christus, alles herstellen, “alles 
samenvatten in Christus”, zoals Pau-
lus zegt (Ef. 1, 10). Men durft voor de 
Kerk niet het geheel van haar rechten 
op te eisen, men berust zonder strijd, 
men schikt zich zelfs heel goed naar 
het laïcisme, men komt tenslotte zo-
ver dat men het goedkeurt. Dom De-
latte en kardinaal Billot karakteriseren 
deze neiging tot de geloofsafval goed: 
“Een brede vore scheidde voortaan 
(met Falloux en Montalembert aan de 
liberale kant, in Frankrijk, in de 19de 
eeuw) de katholieken in twee groe-
pen: zij die als eerste zorg de vrijheid 
van handelen van de Kerk hadden en 
het behoud van haar rechten in een 
nog christelijke maatschappij; en zij 
die zich, op de eerste plaats, inspan-
den de maat van het christendom te 
bepalen, die de moderne maatschap-
pij kon verdragen, om vervolgens de 

Kerk te verzoeken zich daartoe te be-
perken”6.

Heel het liberale katholicisme, 
zegt Billot, is opgesloten in een in 
stand gehouden dubbelzinnigheid, 
“de onduidelijkheid tussen tolerantie 
en de goedkeuring”. “De kwestie tus-
sen de liberalen en ons (…) is niet te 
weten of, gegeven de slechtheid van 
de eeuw, men geduldig moet verdra-
gen wat niet in onze macht ligt, en te-
gelijkertijd te werken om het grootste 
kwaad te vermijden en al het goede 
dat mogelijk blijft uit te voeren; maar 
de kwestie is juist of het gepast is goed 
te keuren (…) (de nieuwe stand van 
zaken), de principes te verkondigen 
die de basis zijn van deze gang van 
zaken, en ze te bevorderen door het 
woord, de leer en de werken, zoals de 
liberale katholieken het doen”7.

Zó zal een Montalembert zich 
door zijn slogan “de vrije Kerk in 
de vrije staat”8, de kampioen van de 
scheiding tussen Kerk en staat maken, 
waarbij hij weigert toe te geven dat 
deze wederzijdse vrijheid noodzake-
lijk zou leiden tot de situatie van een 
onderworpen Kerk in de plunderen-
de staat. Zó ook zal Louis de Broglie 
een liberale geschiedenis van de Kerk 
schrijven, waarin de excessen van de 
christelijke keizers het winnen van de 
heilzame werking van de christelijke 
regeringsvormen. Zó ook zal Jacques 
Piou zich de aankondiger maken van 
de aansluiting van de Franse katholie-
ken bij de republiek, niet zozeer aan 
de feitelijke situatie van het republi-
keinse regeringsstelsel, als aan de de-
mocratische en liberale ideologie: 
hierbij, geciteerd door Jacques Plon-
card d’Assac9, het lied van de Liberale 
Volksactie van Piou in de jaren 1900:

Wij zijn van de liberale actie
Wij willen leven in vrijheid
Voor, of niet, naar goeddunken.
De vrijheid is onze roem
Laat ons roepen: “Leve de vrijheid!”
Wij willen geloven of niet geloven

Refrein:
Laat ons de liberale actie bejubelen
Liberaal, liberaal
Voor allen voor wie de wet gelijk is
Gelijk is.
Leve de liberale actie van Piou.10

De liberale katholieken van 1984 
deden niet beter wanneer zij hun lied 
van de vrije school zongen in de stra-
ten van Parijs: “Vrijheid, vrijheid, jij 
bent de enige waarheid!” Wat een 
ramp, die liberale katholieken! Zij 
keerden het geloof de rug toe en na-
men de grondbeginselen van de eeuw 
aan. Wat een ontzaglijke schade heb-
ben zij toegebracht aan de Kerk door 
hun gebrek aan geloof en hun afval-
ligheid. Ik zal eindigen met een blad-
zijde van Dom Guéranger, vol van die 
geest van geloof waarover ik u heb 
gesproken: “Vandaag heeft de maat-
schappij meer dan ooit (…) sterke en 
consequente leerstellingen nodig. Te 
midden van het algemeen verval van 
de ideeën, zal alleen de uitspraak, een 
sterke, krachtige, zuivere uitspraak, ge-
accepteerd worden. De overeenkom-
sten worden steeds vruchtelozer en 
elk van hen brengt een brokstuk van 
de waarheid met zich mee (…). Toon 
u dus (…) zoals u uiteindelijk bent, 
overtuigde katholieken (…). Er is een 
genade verbonden aan de volledige en 
totale belijdenis van het geloof. Deze 
belijdenis, zegt ons de Apostel, is het 
heil voor hen die haar afleggen en de 
ervaring toont dat zij ook het heil is 
voor hen die het horen”11.

1 Abbé A. Roussel, Libéralisme et catholi-
cisme, p. 16.
2 Humbert Clérissac, o.p., Le mystère de 
l’Église, ch. VII.
3 DTC. Deel IX. col. 509.
4 “Jacques Marteaux, Les catholiques 
dans l’inquiétude, passim.
5 Veroordeelde uitspraak n. 80, Dz 1780.
6 Vie de Dom  Guéranger, T. II, p. 11.
7 Kardinaal Billot, lumière de théologie, 
p. 58-59.
8 Discours de Malines, 20 augustus 1863.
9 L’Église occupée, D.P.F. 1975, p. 136.
10 Nous sommes d’action libérale
   Nous voulons vivre en liberté
   Pour, ou non, à volonté.
   La liberté, c’est notre gloire
   Crions : « Vive la Liberté ! »
   Nous voulons croire ou ne pas ne pas         
   croire

   Refrain :
   Acclamons l’action libérale
   Libérale, libérale
   Pour tous que la loi soit égale,
   Soit égale,
   Vive l’action libérale de Piou.
11 De christelijke betekenis van de ge-
schiedenis, Nouvelle Aurore, Parijs, 1977, 
blz. 31-32.
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De gemeenschap van de heiligen LEER VAN DE KERK

De katholieke Kerk
Ik geloof... in de gemeenschap van de heiligen

Waarom heeft Jezus Christus  
 de Kerk ingesteld?

Jezus Christus heeft de Kerk inge-
steld, opdat de mensen in haar de vei-
lige gids en de middelen tot heiligheid 
en eeuwige zaligheid vinden.

Wat zijn de middelen tot heilig-
heid en eeuwige zaligheid die zich 

in de Kerk bevinden?
De middelen tot heiligheid en eeu-

wige zaligheid die zich in de Kerk be-
vinden, zijn het ware geloof, het Misof-
fer en de sacramenten, en de wederzijdse 
geestelijke bijstand, zoals het gebed, de 
raad en het voorbeeld.

Zijn de middelen tot heiligheid en 
eeuwige zaligheid gemeenschap-

pelijk voor alle mensen?
De middelen tot heiligheid en eeu-

wige zaligheid zijn gemeenschappelijk 
voor alle mensen die tot de Kerk beho-
ren, dat wil zeggen voor de gelovigen, 
die, in de geschriften van de apostelen 
heiligen genoemd worden; daarom is 
hun vereniging en hun deelname aan 
deze middelen een gemeenschap van de 
heiligen in heilige zaken.

Waarom worden de gelovigen die 
zich in de Kerk bevinden heiligen 

genoemd?

De gelovigen die zich in de Kerk 
bevinden worden heiligen genoemd, 
omdat zij aan God toegewijd zijn, ge-
rechtvaardigd of geheiligd door de sa-
cramenten, en verplicht te leven als 
heiligen.

Wat betekent gemeenschap 
     van de heiligen?
Gemeenschap van de heiligen bete-

kent dat alle gelovigen, omdat zij één 
lichaam vormen in Jezus Christus, pro-
fiteren van al het goede dat in datzelf-
de lichaam is en gedaan wordt, dat wil 
zeggen in de wereldkerk, mits zij niet 
weerhouden worden door de gehecht-
heid aan de zonde.

Zijn de zaligen van het paradijs en 
de zielen van het vagevuur in de 
gemeenschap van de heiligen?
De zaligen van het paradijs en de 

zielen van het vagevuur zijn ook in 
de gemeenschap van de heiligen, om-
dat zij met elkaar en met ons verenigd 
zijn door de naastenliefde. De zaligen 
ontvangen onze gebeden, de zielen in 
het vagevuur onze voorbeden en allen 
zijn, in ruil daarvoor, onze voorspre-
kers bij God.

Wie staat buiten de gemeen
      schap van de heiligen?
Buiten de gemeenschap van de hei-

ligen staat hij die buiten de Kerk staat, 
dat wil zeggen de verdoemden, de on-
gelovigen, de joden, de ketters, de af-
valligen, de schismatici en zij die geëx-
communiceerd zijn.

Wat zijn de ongelovigen?
De ongelovigen zijn de ongedoop-

ten die op geen enkele manier geloven 
in de beloofde Verlosser, dat wil zeg-
gen in de Messias of Christus: zulke zijn 
de afgodendienaars en de islamieten.

Wat zijn de joden?
De joden zijn de ongedoopten die 

de wet van Mozes belijden en niet ge-
loven dat Jezus Christus de beloofde 
Messias of Christus is.

Wat zijn de ketters?
De ketters zijn de gedoopten die 

volharden in het niet geloven van eni-
ge waarheid die door God geopen-
baard is en door de Kerk geleerd 
wordt: zulke zijn de protestanten.

Wat zijn de afvalligen?
De afvalligen zijn de gedoopten 

die, door een uitwendige daad, het 
katholieke geloof dat zij voordien be-
leden, afzweren.

Wat zijn de schismatici?
De schismatici zijn de gedoopten 

die hardnekkig weigeren, zich te on-
derwerpen aan de wettige Herders en 
die, daarom, gescheiden zijn van de 
Kerk, zelfs als zij geen enkele geloofs-
waarheid ontkennen.

Wat zijn de 
     geëxcommuniceerden?
De geëxcommuniceerden zijn de 

gedoopten die, vanwege zeer ernstige 
fouten, van de gemeenschap van de 
Kerk zijn uitgesloten, opdat zij de an-
deren niet bederven, en opdat zij ge-
straft en gecorrigeerd worden door dit 
extreme middel.

Is het een groot ongeluk,   
 buiten de Kerk te staan?

Het is een groot ongeluk, buiten 
de Kerk te staan, omdat er buiten haar 
geen middelen of veilige gids inge-
steld zijn, voor de eeuwige zaligheid, 
die voor de mens het enig werkelijk 
noodzakelijke is.

Wordt degene die buiten 
       de Kerk staat, gered?
Wie door zijn eigen fout buiten de 

Kerk staat en sterft zonder een vol-
maakt berouw, wordt niet gered. Maar 
wie zich buiten de Kerk bevindt zon-
der zijn eigen fout en een goed leven 
leidt, kan gered worden door de naas-
tenliefde die verenigt met God, en ook, 
in de geest, verenigt met de ziel van de 
Kerk.
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De essentiële betekenis, de eer-
ste bestemming van het christendom 
is, de mens de weg naar het geestelijk 
heil te leren en niet direct te verbete-
ren; nog minder de structuur van het 
wereldlijke geheel te herzien. Tegen-
woordig veranderen sommigen het 
christendom ernstig door er een een-
voudig middel voor de mens van te 
maken, om gelukkig te zijn op aarde. 
Ongetwijfeld is het christendom niet 
ongeïnteresseerd in de mens van vlees 
en bloed, levend in de tijd, maar het 
grijpt hoger dan de aarde. Het terug te 
brengen tot een vage moraal zou het 
verminken. Het is ten eerste een leer, 
waarvan de moraal slechts een uit-
vloeisel of de uitvoeringsvoorwaarde 
is. Vandaar de buitengewone belang-
rijkheid van de dogmakwesties, waar-
voor zoveel ‘militante’ of ‘geëngageer-
de’ christenen zich nog maar zo weinig 
interesseren.

Ongetwijfeld is er, in de loop van 
de geschiedenis, steeds een explicieter 
bewustwording van de inhoud van de 
geloofsovertuigingen ontstaan, maar 
deze leerstellige zorg is waarneembaar 
sinds het Evangelie en, meer nog, bij 
de H. Paulus. Men moet trouwens gek 
zijn om in het Evangelie een oproep 
tot de revolutie te zien: Christus leeft 
in een patriarchale maatschappij die 
grote onrechtvaardigheden bevat, en, 
wat meer is, in een bezet land. Maar 
nooit roert Hij dit dubbele probleem 
direct aan. Hij beoordeelt de mensen 
naar hun deugd en niet volgens hun 
ras of hun klasse, die Hem niet inte-
resseren. Een eerlijke en kalme lezing 
van het Evangelie volstaat om dat vast 
te stellen. Alle deuntjes over het ‘so-
cialisme’, het ‘communisme’, of het 
‘anarchisme’ van Jezus behoren tot de 
orde van de verlakkerij.

Toch laat het christendom de we-
reld niet over aan de krachten van ge-
weld en onrechtvaardigheid. Zijn gro-

Politiek-maatschappelijke 
gevolgen van het christendom

Het christendom is geen filosofie in de strikte betekenis, maar het is een wereldsysteem, waarvan de 

invloed die van alle filosofische leerstellingen ver heeft overtroffen. Wij moeten er dus over spreken.

Louis Jugnet (1913-1973)

te leer is een sterk besef van de liefde 
(bovennatuurlijk, theologaal): lief-
de tot God en tot de naaste als kind 
van God. Het brengt ook in herinne-
ring, dat er een, tegelijk individuele en 
maatschappelijke, rechtvaardigheid 
bestaat. Zonder zich direct te bemoei-
en met de politiek, kan deze recht-
vaardigheid echter niet samengaan 
met welke leer of welke instelling dan 
ook. Men kan niet tegelijkertijd nazi 
en christen noch overigens, commu-
nist en christen zijn.

Het christendom heeft dus, op min 
of meer lange termijn, aanzienlijke 
politiek-maatschappelijke gevolgen.

- Laten we bijvoorbeeld het geval 
van de slavernij bekijken: het oude 
christendom vertoont daartegen geen 
enkele theoretische veroordeling, en 
spoort de slaven helemaal niet aan tot 
de gewelddadige opstand. Maar het 
spoort tegelijkertijd de meesters aan 
tot goedheid voor hun slaven, en de 
slaven tot een waardige gehoorzaam-
heid.1 Echter, omdat het christendom 
de eenheid van natuur en de vrijko-
ping van alle mensen verkondigt 2, 
maakt het de exploitatie van de mens 
door de mens, rassendiscriminatie, 
enz. ondenkbaar. Zij die zich schul-
dig maken aan deze fouten zijn on-
trouw aan het christendom. Daarin zit 
een bron van een grote concrete werk-
zaamheid.

Men heeft onvoldoende voorstel-
ling van heel de gruwelijkheid van de 
slavernij in de heidense beschaving 
van de Oudheid. De denkers van die 
tijd zien er geen grote moeilijkheid 
in, en vooral de Romeinen schikken 
zich er helemaal in (zie Cicero, Hora-
tius, Ulpianus, enz.). Door patriciërs 
en plebejers, vrije mensen en slaven 
samen te brengen in de eredienst en 
door de slaven toe te laten tot de hei-
lige wijdingen, breekt de ontluikende 
Kerk de meest ingewortelde vooroor-

delen. Zij spoort trouwens onophou-
delijk aan tot concrete middelen om 
het lot van de slaaf te verbeteren. De 
christenen bevrijden ware massa’s sla-
ven. (Een zekere Hermès bevrijdt er 
op Pasen 1250. Chromasius 1400. 
Melanius de Jongere 4000). Een aan-
zienlijk deel van de goederen van de 
Kerk is besteed aan de vrijkoping van 
de slaven. Na de bekering van Con-
stantijn verzachten de christelijk kei-
zers de wetgeving op dit gebied  zoda-
nig, dat de instelling zelf steeds meer 
verzwakt, uiteenvalt. De slavernij gaat 
horigheid worden. Wel, alleen de ab-
soluut onwetenden kunnen de twee 
posities door elkaar halen. De twee-
de bevat werkelijke rechten, canonie-
ke garanties op familie niveau (ver-
bod om de leden van dezelfde familie 
te scheiden, enz.). Er zijn trouwens 
steeds gematigder vormen van horig-
heid. De specialisten van de middel-
eeuwse geschiedenis leren ons dat de 
horigheid, in tegenstelling tot een zeer 
verspreide dwaling, bijna verdween in 
de loop van de Middeleeuwen. Dit 
zou des te meer het geval geweest zijn, 
omdat de Capetingers met heel hun 
macht de bevrijdingen bevorderden.3

Er zullen heel wat andere dingen 
zijn om te beschouwen met betrek-
king tot de politiek-maatschappelijke 
invloed van het christendom. Bijvoor-
beeld het probleem van de verhoudin-
gen tussen de wereldlijke en geestelij-
ke macht. Wij zullen er in de volgende 
lessen op terugkomen.

1 (vgl. Ef. 6, 5 en 9; 1 Tim. 6, 1-2; Brief aan 
Filemon; 1 Petr. 11, 18-20).
2 (Col. 3, 2).
3 (vgl.  akten van bevrijding van Philips de 
Schone, Karel van Valois, Lodewijk van 
Hutin, en Philips V. vgl. de verordening van 
Lodewijk van Hutin aan de baljuw van 
Senlis: “Volgens het natuurrecht, moet 
iedereen vrij geboren worden”…).
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Retraite met 
de H. Johannes – 

“In het begin…” (2)
P. Jean-Dominique o.p.

“In Hem was het leven, en het leven 
was het licht van de mensen” (v. 4).

De blik van de contemplatief ver-
breedt zich: na de zuiver stoffelijke 
realiteiten beschouwt hij de levende 
wezens en ontdekt in hen de tegen-
woordigheid van het Woord dat le-
vend maakt. Want de H. Johannes zegt 
nog niet “het Woord was het leven”, zo-
als Jezus het later zal leren (Joh. 11, 25 
en Joh. 14, 6), maar wel “in Hem was 
het leven”. Het eeuwig Woord bevat 
het leven in overvloed, geheel klaar 
om het uit te delen. Het is de bron van 
het leven en van al wat leeft.

Het is natuurlijk vooral de mens 
die de evangelist interesseert. “En het 
leven was het licht van de mensen”. 
Omdat de H. Johannes dit onderwerp 
vervolgens ruimschoots zal ontwikke-
len, zal het hier volstaan de samen-
hang van deze nieuwe verklaring met 
wat eraan voorafgaat, te onderstrepen. 
Door heel discrete termen had de ge-
inspireerde schrijver aangetoond, dat 
het leven van de twee eerste Personen 
van de Heilige Drie-eenheid bestaat 
in een blik en een geschenk. De Vader 
kijkt naar zijn Zoon en deelt Hem eeu-
wig zijn eigen goddelijke substantie 
mee, en, in ruil daarvoor, is het Woord 
“bij de Vader”, de Vader beschouwend 
en zich aan Hem schenkend in een 
impuls van liefde en dankbaarheid. 
Dat is de reden waarom de twee eer-
ste uitingen van het Woord zijn: ener-
zijds, die van het leven, dat wil zeg-
gen van een liefde die geschenk is, en, 

Iedere christen heeft er behoefte aan regelmatig terug te keren tot de afzondering en de stilte, om werkelijk 

tegenover God te staan en retraite te houden. Maar daarvoor hebben we een leermeester nodig. 

Door de meditatie van zijn Evangelie zal de ‘leerling die Jezus beminde’ ons de zorgen en de geluiden 

van de wereld laten vergeten en ons naar Jezus, de bron van levend water, leiden.

anderzijds, die van het licht, die een 
blik is. Jezus wordt al gezien als ”het 
licht van de wereld” die aan de zijnen 
“het licht van het leven” geeft (Joh. 8, 
12). Hij is de Goede Herder die is ge-
komen “opdat de schapen het leven heb-
ben, en wel in overvloed” (Joh. 10, 10). 
Het Woord is de bron van een intens 
zielenleven, van een deelhebben aan 
het leven van God, dat is gemaakt van 
licht en liefde.

“en het Licht schijnt in de duisternis” 
(v. 5).

Maar als het leven van God gezien 
kan worden als een licht, dan is het le-
ven van de mens veeleer een plaats van 
de duisternis. De lucht van een vertrek 
is immers slechts verlicht in de mate 
waarin hij wordt geraakt door een 
bron van licht. Als hij van elk natuur-
lijk of kunstmatig licht is gescheiden, 
vervalt hij tot duisternis. Het licht van 
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de lucht is niet een deelhebben aan 
een bron, het hangt op elk moment 
af van de oorzaak van het licht. Wel, 
dit geeft heel goed de verhouding 
weer van het schepsel tot God. Want 
het schepsel bestaat niet uit zichzelf, 
het leeft niet door zichzelf, het is ge-
heel afhankelijk van de handeling van 
de Schepper. Als God het eeuwige en 
noodzakelijk wezen is, het schepsel 
bestaat slechts ab alio, door de aan-
wezige handeling van God. 

Wat ik ben, tot in de kleinste vezel 
van mijn bestaan, wat ik heb, tot in 
de minste van mijn kwaliteiten, wat 
ik doe, tot in de zwakste van mijn ge-
dachten, ik ontvang het direct als een 
gratis geschenk van God. De schepse-
len zijn als spiegels van God, die het 
licht slechts kunnen opvangen. En 
heel het aardse leven van Jezus, zoals 
het is beschreven door de H. Johan-
nes kan precies samengevat worden 
in deze zin: Het Licht schijnt in de duis-
ternis. Het licht en het leven van God 
gaan uit om de mensheid te verove-
ren zoals de ochtendzon zich verheft 
in het oosten om de kleinste uithoe-
ken van het aardoppervlak te verlich-
ten en zuiveren. Moge het zich laten 
bestralen en transformeren!

“… en de duisternis heeft het niet 
ontvangen” (v. 5).

De H. Johannes vat in één woord 
samen wat het grote drama van heel 
de mensheid uitmaakt: de duister-
nis heeft het licht geweigerd dat haar 
werd gezonden, het schepsel heeft 
haar afhankelijkheid van God gewei-
gerd te erkennen. De spiegel heeft ge-
weigerd de straal te ontvangen die het 
moest omvormen. Maar, zoals in heel 
het Evangelie zal blijken, de duister-
nis weigerde en weigert niet het licht 
als zodanig, het schepsel weigert niet 
het leven als zodanig, maar zoals zij 
gegeven worden. Daar zal men aan 
moeten denken om het vervolg te be-
grijpen. 

Bij de H. Johannes zit de zonde in 
deze uitdrukking: “De duisternis heeft 
het niet aangenomen”, de zieke weigert 
de verzorging die hem rijkelijk wordt 
geboden, de bedelaar weigert de aal-
moes die hem gegeven wordt. Het is 
de weigering van een gave, het is een 
ondankbaarheid.

De Verlosser
“Er kwam een mens, door God ge-

zonden; Johannes was zijn naam. Deze 
kwam om te getuigen, om getuigenis te 
geven van het Licht, opdat allen zouden 
geloven door hem. Hijzelf was niet het 
Licht, maar hij moest getuigen van het 
Licht” (v. 12-13). 

Na de stoffelijke schepselen be-
schouwd te hebben, en daarna de 
levende wezens en de mensen, be-
schouwt de evangelist de H. Johannes 
de Doper en, via hem, heel het Oude 
Testament. Vanaf de eerste zonde tot 
de Menswording stuurde God, Licht 
en Leven, een lange stoet van profe-
ten naar de aarde, die aan de mensen 
de schoonheid en de kosteloosheid 
van de gave van God in herinnering 
moesten brengen. Heel het Oude Tes-
tament had de zending om “getuigenis 
te geven van het licht”.

Zó moet men de Bijbel lezen, als 
een spiegel van het licht van God. 
Welnu, de Griekse uitdrukking is heel 
suggestief: µαρτυρηση περι του ωτοσ; 
maturece, getuigen, is dezelfde uit-
drukking als het Nederlandse “marte-
laar zijn”. Johannes de Doper en ook 
alle profeten en de rechtvaardigen van 
het Oude Testament waren getuigen, 
martelaars voor het licht dat zou ko-
men, het Woord, “het ware Licht, dat 
iedere mens verlicht, die in deze wereld 
komt”( v. 9).

“Het was in de wereld, en de wereld 
is door Hem gemaakt, maar de wereld er-
kende Hem niet. Tot de zijnen kwam Hij, 
maar de zijnen ontvingen Hem niet” (v. 
10-11).

En vanaf deze tijd werd de wereld 
verdeeld in twee delen. Aan de ene 
kant blijft het “de wereld die Hem niet 
erkende” (v. 10), “de zijnen die Hem niet 
ontvingen” (v. 11). Aan de andere zijn 
er “allen die Hem ontvingen” (v. 12).

Maar trouw aan zijn aanvankelijke 
bedoeling, zinspeelt de H. Johannes 
slechts op de zonde om de schoon-
heid van het licht te doen uitkomen 
van het Woord “dat in de wereld was”, 
voortdurend aan het werk om haar 
te verlichten en te zuiveren. Hij staat 
vooral stil bij “hen die Hem ontvingen” 
om de wonderen van het plan van 
God te openbaren.

“Allen echter, die Hem ontvingen, hen 
stelde Hij in staat om kinderen te worden 
van God, hen, die geloven in zijn naam; 
en zij werden niet uit bloed of uit de lust 
van het vlees of uit de wil van een man, 
maar uit God geboren” (v. 12-13).

De “leerling die Jezus beminde” 
voert hier een nieuwe gedachte in, die 
voor hem duidelijk één van de groot-
ste contemplatieve vreugden was en 
waarop hij voortdurend zal terugko-
men.1 Wat is de christen? Hij is “kind 
van God”. Deze uitdrukking laat de 
vreugde doorschemeren van de Va-
der die aangenomen zoons en doch-
ters voortbrengt en de schoonheid 
van de gezuiverde en door de gena-
de vergoddelijkte ziel. Maar de H. Jo-
hannes houdt hier het aspect vast van 
het kindschap dat volgt uit wat voor-
afgaat. Kind zijn, is geboren worden 
voor het leven. Maar het leven wordt 
niet gemaakt, het wordt ontvangen. 
Het wordt niet op eigen kracht ge-
wonnen, het wordt niet verdiend, het 
is niet de vrucht “van het bloed, noch 
van de lust van het vlees, noch van de 
wil van een man”. De christen is “ge-
boren uit God”. Prachtige uitdrukking 
die Jezus zal verduidelijken door van 
zijn leerlingen te zeggen dat zij “gebo-
ren zijn uit de Geest” (Joh. 3, 8).

De kerngedachte van deze pas-
sage zal in alle toonaarden herhaald 
worden in de hoofdstukken die vol-
gen. Het christelijk leven is het werk 
van God. Het is de tussenkomst en 
de zege van God in een menselijk we-
zen. Het daalt af uit de hemel en kan 
slechts ontvangen worden. En van 
de kant van de mens eist het gewil-
ligheid, beschikbaarheid en overeen-
stemming met de genade.

Dan bereikt de H. Johannes het 
hoogtepunt van zijn proloog, waarop 
hij het grote Licht vindt, dat zijn ver-
stand fascineert en zijn hart in vuur 
en vlam zet. Dit Woord dat God is, de 
Eeuwige, de Zoon van de Almachti-
ge, één Wezen vormend met zijn Va-
der, en die met Hem verenigd is in de 
jubelende stemming van zijn onein-
dige Liefde, “het Woord is vlees gewor-
den”. De eenvoud van deze bewering 
bevat de verbijstering, de beving van 
vrees en van emotie, de onverliesba-
re vreugde van de contemplatief. De 
Menswording is het hoogtepunt van 
de openbaring van God onder de 
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mensen. De mensheid van Christus is 
de geheel zuivere spiegel van het licht 
dat God is.

En men begrijpt gemakkelijk dat de 
evangelist, om dit mysterie tot uitdruk-
king te brengen, zijn woorden met zorg 
heeft gekozen. Welnu, hij zegt niet dat 
“het Woord mens is geworden”, maar 
wel dat Hij “vlees is geworden”. En dit 
Griekse woord σαρξ (sarx) is heel re-
alistisch. Het gaat over de beenderen, 
de spieren, van een lichaam in al zijn 
stoffelijkheid. Deze keus wil zeker de 
mensheid van Christus tot uitdrukking 

De heilige engelen
Vele malen heeft de H. Bernardus, 

abt van Clairvaux, in zijn werk gespro-
ken over de engelen, vooral heeft hij 
twee preken geschreven voor het feest 
van de H. Michaël en van alle enge-
len, op 29 september.

Hoe kan men spreken over de en-
gelen op een manier die ons geeste-
lijk kan stimuleren? De H. Bernardus 
gebruikt er twee manieren voor. Ener-
zijds legt hij ons uit, waarom de en-
gelen ons beminnen en ons bijstaan, 
anderzijds toont hij ons, hoe wij van 
onze kant hun liefde kunnen aantrek-
ken en verdienen.

De zorg van de engelen voor ons 
berust op drie motieven: zij bemin-
nen ons om God, om ons en om zich-
zelf.

Allereerst beminnen de enge-
len ons om God. Zij beminnen ons, 
omdat Christus ons bemind heeft, 
zij volgen zijn diepe barmhartigheid 
voor ons na. De H. Bernardus laat ons 
hier zien met welke scherpzinnigheid 
en met welke humor hij soms weet te 
spelen en zelfs jongleren, met de H. 
Schrift. Hij begint met een populair 
spreekwoord te citeren: “Wie van mij 
houdt, houdt ook van mijn hond!” 
en het zo te verklaren: “ O zalige enge-
len, wij zijn de hondjes van deze Heer 
die u zo vurig bemint; ja, de hondjes 
die verlangen hun honger te stillen 
met de kruimels die vallen van de ta-
fels van deze meesters en heren die u 
bent”. U hebt zeker de toespeling her-
kend op het evangelie van de Kanane-
se vrouw in de Mattheus 15, 17, ge-
combineerd met een toespeling op de 
gelijkenis van de rijke vrek en Lazarus 
in de Lucas 16, 21. We moeten deze 

kunst bewonderen, gebruikt door de 
H. Bernardus in het omgaan met be-
langrijke bijbelse toespelingen. 

Ten tweede, de engelen beminnen 
ons om ons. Onze zielen blijken im-
mers, door hun verstand en door hun 
aanleg voor het eeuwige geluk, ver-
want aan de geestelijke natuur van de 
engelen. Zo beminnen de engelen in 
ons hun eigen gelijkenis, die de zonde 
zeker heeft aangetast, maar niet heeft 
uitgewist.

Ten slotte, op de derde plaats, be-
minnen de engelen ons om zichzelf. 
Het motief dat de H. Bernardus daar-
voor geeft, kan ons op een dwaalspoor 
brengen, maar het is gangbaar bij de 
Kerkvaders. Als ik me niet vergis, gaat 
deze vondst terug tot Origenes. Waar-
over gaat het? Wel, zegt de H. Bernar-
dus, de engelen verlangen vurig, ons 
de lege plaatsen in hun gelederen te 
zien opvullen. Want de mensen zijn 
geroepen om in het hemelse Jeruza-
lem de gevallen engelen te vervangen. 
Daarom bidden de engelen onophou-
delijk tot God, zeggend: “Herstel de 
muren van Jeruzalem”, opdat de lof-
prijzing van God zijn vervulling vindt 
door de mond van de kinderen en de 
allerkleinsten, dat wil zeggen van de 
verloste mensen. (We kunnen ook 
daar de scherpzinnigheid van deze 
kostelijke vergelijking tussen psalm 
50, 20 en psalm 8, 3 bewonderen).

Rest me nog, het tweede punt te 
ontwikkelen: hoe moeten wij van 
onze kant ons de liefde van de enge-

brengen, maar meer precies zover als zij 
vergankelijk is, onderworpen aan men-
selijke gevoelens en aan het lijden. Het 
vervolg zal ons Jezus tonen “vermoeid 
van de tocht, zomaar bij de put gezeten” 
(Joh. 4, 6), “huiverend in zijn geest, zich 
overgevend aan zijn emotie” (Joh. 11, 33) 
en de dood van zijn vriend bewenend 
(Joh. 11, 35).

Hier zinspeelt de H. Johannes voor-
al op het mysterie dat heel zijn Evan-
gelie magnetiseert: de dood van de Ver-
losser op het kruis. Het Woord “is tot de 
zijnen gekomen” om zich als slachtoffer 

aan te bieden voor hen. “Want God heeft 
zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om 
de wereld te veroordelen, maar opdat de we-
reld door Hem zou worden gered” (Joh. 3, 
17). Het doel van de Menswording van 
het Woord is de eer van God en het heil 
van de zielen door het kruisoffer. Wel, 
daarvoor moest Hij in alles mens zijn, 
behalve in de zonde. Hij moest een ver-
gankelijk lichaam op zich nemen.

1 Zie bijvoorbeeld in de brieven: 1 
Joh. 2, 29; 3, 9; 4, 7; 5, 4 en 18; 3 Joh. 
v. 3-8.

len waardig tonen, opdat zij zich niet 
van ons afwenden en er niet van af-
zien ons te omringen met hun vriend-
schappelijke aanwezigheid? Talrijk, 
zegt de H. Bernardus, zijn de deugden 
waarover de engelen zich verheugen 
en die zij zo graag bij ons vinden. Toch 
is het bovenal de eenheid en de broe-
derlijke vrede die de engelen, boden 
van vrede, van ons verlangen. Daar-
entegen is Satan, de tweedrachtzaai-
er (dat is de betekenis van het Griekse 
woord: diabolos = duivel), de eenling 
bij uitstek. Wat Satan, dit “eenzelvige 
wilde zwijn dat de wijngaard van de 
Heer verwoest”, karakteriseert, is niet 
alleen de hoogmoed, het is zijn “sin-
gularitas”, zijn eenzelvige karakter, 
zijn beslissing om zich af te zonderen 
van de engelen. “De Waarheid houdt 
niet van verborgen hoeken!” roept de 
H. Bernardus uit met een trefzekere 
uitdrukking. Satan blaast de monnik 
in, zich af te scheiden van zijn broe-
ders en conflicten en schandalen te 
zaaien in de communiteit.

Aldus spoort de H. Bernardus ons, 
op dit feest van de engelen, aan om 
hun de volmaakte vreugde te bezor-
gen door onze eenheid en onze on-
derlinge liefde. “Hoe zouden zij niet 
hun grootste geluk vinden, zegt hij, 
als zij zien dat onder ons een bepaald 
beeld van hun rijk wordt verwezen-
lijkt en als zij zo de gelegenheid vin-
den om het nieuwe Jeruzalem op aar-
de te bewonderen?” 
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Nood: definitie 
        en onderverdeling

We spreken hier uiteraard over de 
situatie van geestelijke nood, dat wil 
zeggen de noodzaak de sacramenten 
te ontvangen (en bijgevolg alle andere 
middelen die tot de goede ontvangst 
ervan leiden, zoals sacramentaliën, 
onderricht en verschillende geestelij-
ke werken van barmhartigheid). 

Er zijn drie soorten situaties van 
geestelijke nood, in volgorde van 
zwaarte: 

• Extreme nood: dit is het geval 
van iemand die een zeker en onmid-
dellijk gevaar niet kan vermijden om 
zijn ziel te verliezen zonder door een 
ander te worden geholpen. Het is het 
geval van het kind dat gevaar loopt 
te sterven zonder doopsel, of van de 
stervende zondaar (gedoopt of niet) 
die geen akte van volmaakt berouw 
kan zeggen. 

• Zware nood: dit is het geval van 
iemand die niet zonder ernstige pro-
blemen uit zijn geestelijke nood kan 
komen, bijvoorbeeld om reden van 

Noodsituatie
Zelfs na het opheffen van de zogenaamde “excommunicaties”, waarvan de ongeldigheid 

al zo vele malen is aangetoond (en waarover ook in dit artikel iets gezegd zal worden), wordt de clerus 

van de Priesterbroederschap St. Pius X nog altijd gekenschetst als “ongeoorloofd”, buiten of boven ieder 

canoniek sjabloon. Onze priesters horen biecht en, inderdaad, dienen alle sacramenten toe 

alsof ze parochiepriesters zijn. Dit ondanks het feit dat de reguliere kerkelijke autoriteiten hen 

geen benoeming hebben gegeven dit soort apostolaat uit te oefenen. Onze intentie is om hier 

nader te kijken naar het recht van de priesters van de Priesterbroederschap om met hun geestelijk ambt 

door te gaan, evenals welke canonieke en goddelijke regels hen toestaan te werken zoals ze doen. 

Ze maken daarbij vaak aanspraak op “noodsituatie”. Wat is deze situatie, en welke juridische volmachten 

geeft die? Is deze situatie een soort jungle, of de terugval naar een pre-sociale toestand 

zonder regels, of is het een buitengewone toestand waarin buitengewone wetten moeten worden 

toegepast aangezien het fout zou zijn om de gewone wetten in letterlijke zin toe te passen? 

Dat wil zeggen, bestaat er - ‘de jure’ en ‘de facto’ (formeel en in de praktijk) - een zodanige toestand die 

het onmogelijk maakt, of nutteloos, of zelfs schadelijk, om de positieve wetten1 toe te passen; en die inte-

gendeel eist dat hogere regels worden gevolgd, uiteraard geen willekeurige, 

maar verschaft door de wetgever en het goddelijk recht?

Ons doel is nu om te laten zien hoe het soort apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X 

niet alleen absoluut wettig is, maar zelfs opportuun en geschikt voor de actuele situatie.

dreigend gevaar zijn geloof of de ge-
nade te verliezen. Deze nood is ty-
pisch voor de zondaar in stervensge-
vaar (die toch een akte van berouw 
kan zeggen), maar ook voor iemand 
die hulp nodig heeft om uit een drei-
gend gevaar van doodzonde te gera-
ken.

• Normale nood: dit is het geval 
van iemand die zonder hulp in zonde 
zou kunnen vallen, terwijl het gevaar 
ook zou kunnen worden overwonnen 
zonder deze hulp. Het woord normaal 
betekent hier gebruikelijk, gezien deze 
situatie inderdaad gebruikelijk is in 
het mensenleven. 

De zielenherders zijn door recht-
vaardigheid verplicht hun schapen in 
deze noden te helpen. Ze zouden an-
ders zondigen, in meer of minder ern-
stige mate naar gelang het soort nood 
dat de persoon in is; andere priesters 
(en zelfs leken, op hun niveau) kun-
nen door naastenliefde verplicht zijn 
hen die in geestelijke nood zijn te hel-
pen naargelang hun mogelijkheden, 
en minder of meer dringend afhanke-
lijk van de zwaarte van de nood.

De situatie van vandaag:   
    zware algemene nood

We kunnen ons nu afvragen in 
welke nood de gelovigen van de Kerk 
zich vandaag de dag bevinden. Daar-
na zullen we proberen af te leiden 
hoe we kunnen en moeten helpen in 
deze situatie.

Vandaag bestaat een beruchte cri-
sis in de gehele Kerk: deze crisis be-
staat in wezen in de onmogelijkheid 
om in de gangbare structuur van de 
Kerk katholiek te blijven (wat gedeel-
telijk door de kerkelijke autoriteiten 
wordt erkend). – Dit spreekt uiteraard 
niet tegen de onfeilbaarheid van de 
Kerk, omdat we kunnen vertrouwen 
op de buitengewone middelen die 
de Kerk ter beschikking staan, die het 
onderwerp van dit artikel zijn. – Alle 
onderdelen van het kerkelijk leven 
zijn moeilijk geworden: op de eerste 
plaats de uiterlijke, complete en on-
dubbelzinnige geloofsbelijdenis. Ook 
nadelig getroffen zijn de liturgie, het 
gebeds- en sacramentele leven, het ge-
loofsonderricht in het catechismus-
onderwijs zowel als in de priesterop-
leiding, de moraaltheologie in alle 
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kwesties in overstemming met de leer, 
de aanwezigheid van een omgeving 
die gevaarlijk is voor het geloof, enz. 

Al deze elementen zijn uiteraard 
niet algemeen en ook niet allemaal 
van hetzelfde niveau. Ze komen niet 
noodzakelijkerwijs altijd overal tege-
lijk voor en de autoriteiten zijn niet 
altijd van allemaal de directe 
oorzaak. Ze kunnen worden 
onderverdeeld in twee groe-
pen, de eerste algemeen en 
overal gemeengoed, de tweede 
nogal wisselend aanwezig.

1. De eerste groep: iedere 
gelovige of priester vandaag 
is verplicht om een standpunt 
in te nemen tegen enkele dwa-
lingen die doorgaans als waar 
worden aangenomen door alle 
zittende bisschoppen. De tota-
liteit van de zittende bisschop-
pen belijdt inderdaad, ten-
minste naar buiten toe, de vele 
dwalingen van het 2e Vaticaans 
Concilie (valse leerstellingen 
betreffende religieuze vrijheid, 
dubbel hoofd van de Kerk2, 
de oorsprong van de episco-
pale jurisdictie, de oecumene, 
de orthodoxie van de nieuwe 
ritus, enz.) Deze belijdenis van dwa-
lingen naar buiten toe (of tenminste 
stilzwijgende instemming) is een ver-
eiste voor de gehele clerus, zelfs de 
clerus die de oude ritus celebreert, om 
officieel lid van het hiërarchische ka-
der te kunnen zijn en de opdracht tot 
normale pastorale zielzorg te verkrij-
gen. De voorbeelden van de parochie-
priesters die hun positie behouden 
ondanks dat ze duidelijk stand hou-
den tegen nieuwe leerstellingen en de 
nieuwe liturgie, veranderen de essen-
tie van het probleem niet. In tegen-
deel, ze bevestigen het, juist omdat ze 
de uitzonderingen zijn. Dus is iede-
re katholiek (en iedere priester in het 
bijzonder) werkelijk in de moeilijke 
omstandigheid zich aan een ondub-
belzinnige geloofsbelijdenis tegen de 
nieuwe leerstellingen te houden (en 
niet alleen ten gunste van de oude), 
en niet aan een godsdienstoefening 
deel te nemen of goed te keuren, die 
volgens de vermaarde uitdrukking van 
de kardinalen Ottaviani en Bacci “een 

opvallende afwijking van de katholie-
ke theologie van de Heilige Mis… ver-
tegenwoordigen” zoals gedefinieerd 
in het Concilie van Trente. Deze situ-
atie, we herhalen het, is universeel. In 
dit opzicht zijn we in algemene zwa-
re nood en dit is op zich voldoende 
om aanspraak te maken op ‘noodsi-
tuatie’.

2. Aan deze universele situatie 
zouden we alle belemmeringen te-
gen het katholieke leven kunnen voe-
gen die door de zielzorgers zelf wor-
den veroorzaakt. Het is dat wat we de 
misbruiken van verschillende aard 
zouden kunnen noemen: de liturgi-
sche en pastorale dwalingen tegen 
de katholieke leer (zelfs voorbij de 
nieuwe “regels”), erger dan het 2e Va-
ticaans Concilie, en van kindercate-
chismus tot pauselijke universiteiten 
via vele bisschoppelijke zetels onder-
wezen. De opperste autoriteit veroor-
deelt zelden, moedigt een enkele keer 
aan, en tolereert meestal deze toestan-
den. Zij treft nooit afdoende maatre-
gelen om respect voor de eigen wet-
ten te eisen. Degene die de autoriteit 
hebben zijn niet langer in staat te be-
sturen, waarschijnlijk door een ont-
breken van ware daden van magiste-
rium (bezielend leiderschap): de wil 
volgt de beginselen zoals het verstand 
die gelooft. Deze misbruiken kun-
nen inderdaad meer of minder ern-

stig zijn, meer of minder zichtbaar, en 
soms zijn ze zelfs niet aanwezig. Ze 
maken de noodsituatie meer of min-
der zwaar, maar ze veranderen de aard 
ervan niet. Deze blijft zwaar en alge-
meen, volgens bovenstaande argu-
mentatie. Als de situatie van de eerste 
groep zou ophouden te bestaan, zou 
de noodsituatie ophouden te bestaan, 

tenminste het algemene ka-
rakter ervan, omdat de ge-
wone middelen voldoen-
de zouden kunnen zijn om 
van onder deze misbruiken 
van deze tweede groep uit 
te komen. We zeggen dat ze 
“voldoende zouden kunnen 
zijn”, niet dat het gemak-
kelijk zou zijn. Het is wel-
bekend hoe moeilijk het is 
van de misbruiken af te ko-
men, zelfs voor een priester 
die het 2e Vaticaans Concilie 
en de nieuwe mis accepteert 
(stelt u bijvoorbeeld een pa-
rochiepriester voor die com-
munie aan zijn volk wil ge-
ven zonder de hulp van de 
leken communie-uitrei-
kers). 

Plichten en vomachten 
in de situatie van algemene nood

Naar het zeggen van de Dictionari-
um morale et canonicum van kardinaal 
Pietro Palazzini, een soort summa van 
canonieke moraalwetenschappen die 
de officiële en onbetwistbare interpre-
taties geeft, gepubliceerd kort voor het 
Concilie door vermaarde geleerden 
op het gebied van de Roomse cano-
nieke traditie, wordt de zware en alge-
mene nood gelijkgesteld aan de extre-
me nood voor het individu. Dit is om 
reden van de voorrang van het alge-
meen goed op het particuliere goed. 
Dit beginsel heeft twee gevolgen die 
uit elkaar volgen. De eerste betreft de 
plichten, en de tweede betreft de vol-
machten die in deze situatie zijn toe-
gekend.

Volgens de geboden van de naas-
tenliefde hebben we een zware plicht 
onze naaste in extreme nood te hel-
pen en deze plicht bestaat ook voor 
zware nood als deze algemeen is, zo-
als reeds gezegd. Palazzini zegt duide-
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lijk dat iedere priester, zelfs zonder de 
taak van pastorale zorg, verplicht is ex 
caritate en sub gravi (ofwel: uit liefde 
en zwaar verplichtend)3 om zijn naas-
ten in extreme nood te helpen en hen 
de sacramenten te geven zelfs als hij 
zijn leven hiervoor moet riskeren. En 
eveneens is hij dit verplicht bij zware 
algemene nood. Kort gezegd, als een 
hele gemeenschap in gevaar is, moet 
iedereen helpen naar gelang zijn mo-
gelijkheden. 

Deze plicht van naastenliefde is de 
reden voor de volmachten die de Kerk 
in deze gevallen heeft gegeven. In het 
bijzonder worden alle handelingen 
van het priesterschap wettig, en juris-
dictie om biecht te horen wordt aan 
alle priesters gegeven die daarvoor 
door de gelovigen gevraagd worden. 
Het wordt duidelijk toegestaan in de 
canons (can. 882; nc. 976) dat iedere 
priester een wettige en geldige abso-
lutie kan geven in dreigend levensge-
vaar, dat wil zeggen in extreme nood. 
Maar deze extreme nood van het in-
dividu is gelijkgesteld aan de zware 
nood van de gemeenschap, niet al-
leen voor de plichten maar ook voor 
de volmachten die ermee samengaan. 
Dus kan vandaag iedere priester de 
gelovige helpen die hem om de ab-
solutie vraagt, omdat hij op datzelfde 
moment overeenkomstig de canons 
de jurisdictie krijgt. Een dergelijk ge-
val kan in landen gevonden worden 
waar de Kerk wordt vervolgd: iedere 
beschikbare priester kan de gelovige 
dan helpen, zelfs als zij niet in levens-
gevaar zijn of niet zijn parochianen. 

Een spiegel-beginsel
Een ander begrip, overeenkom-

stig aan het beginsel van zware nood, 
is het probleem van zwaar ongemak 
(Latijn: grave incommodum). In het al-
gemeen gesproken is een zwaar onge-
mak in geestelijke zin iedere ernstige 
schade voor de ziel van de betrokke-
ne of van een derde. Nu is er een be-
ginsel, toegegeven door alle auteurs 
(en neergelegd in can. 20) Lex posi-
tiva non obligat cum gravi incommodo: 
in de aanwezigheid van een zwaar 
ongemak verplicht de positieve wet 
niet meer (uiteraard wel de natuurlij-
ke wet). De zware nood van vandaag 
is precies gebaseerd op dit zwaar on-

gemak voor het geloof (en zelfs een 
werkelijke hindernis in de uitoefe-
ning ervan), die zou voortkomen uit 
de inachtneming van een aantal po-
sitieve kerkelijke wetten (of van de 
voorschriften van de prelaten). Dit be-
tekent niet dat deze kerkelijke wetten 
in zichzelf slecht zijn (integendeel, de 
onfeilbaarheid garandeert dat ze goed 
zijn), maar dat ze in onze situatie niet 
van toepassing zijn. Om een eenvou-
dig voorbeeld te geven, een priester in 
de gevangenis tijdens een vervolging 
kan en moet zelfs de Heilige Mis cele-
breren (de goddelijke wet schrijft voor 
om in levensgevaar de H. Communie 
te ontvangen), vooropgesteld dat hij 
de voorschriften van goddelijk recht 
in acht neemt, dat wil zeggen brood 
en wijn gebruikt evenals de woorden 
van Onze Heer. Hij is zeker niet ver-
plicht alle voorschriften van de litur-
gische wetten, of rubrieken, na te le-
ven of misgewaden te dragen enz., of 
alle gebeden van het missaal te zeg-
gen. Al deze wetten zijn zeker goed 
en belangrijk en normaal gesproken 
zwaarwegend, maar alleen bij kerke-
lijk voorschrift, en ze zijn niet van toe-
passing op het moment dat het god-
delijk gebod om in levensgevaar de H. 
Communie te ontvangen dringender 
is. 

Het werk van de 
     Priesterbroederschap
De Priesterbroederschap St. Pius 

X zou volledig in zijn werk lamgelegd 

worden als zij, bijvoorbeeld, verplicht 
zou zijn alle kerkelijke wetten betref-
fende het openen van nieuwe kerken 
of huizen na te leven, evenals wijdin-
gen met de toestemming van de zitten-
de bisschoppen, en de beperkingen aan 
de wettelijke uitoefening van het pries-
terschap, enz. De Priesterbroederschap 
zou inderdaad verhinderd worden al 
deze dingen te doen tenzij het op een 
of andere manier de nieuwe leerstellin-
gen accepteert, wat niet een licht onge-
mak maar een wezenlijke schade aan 
de integriteit van de geloofsbelijdenis 
zou betekenen. Dit betekent niet dat 
we in een situatie van anarchie vallen, 
maar eenvoudigweg dat we begrijpen 
dat de taak van de positieve wetten (en 
de geboden van de prelaten) is voorge-
schreven voor de inachtneming van de 
goddelijke wetten, in het bijzonder de 
verplichting om ondubbelzinnig het 
geloof weer te geven, speciaal op leer-
stellige punten die op een gegeven mo-
ment in gevaar zouden kunnen zijn. We 
leven niet buiten de wet, we gehoorza-
men hogere wetten. Het goed van het 
algemeen vereist dat iedereen in zulke 
ernstige situaties handelt in overeen-
stemming met zijn mogelijkheden, en 
voor de priester zijn deze mogelijkhe-
den gegeven door het priesterschap 
(vergelijk St. Thomas, Suppl. q. 8 a. 6) 

Ditzelfde zwaar algemeen ongemak 
rechtvaardigt bijvoorbeeld om niet naar 
de eigen parochiepriester te gaan voor 
het sacrament van het huwelijk, om het 

1988: Mgr. Lefebvre en Mgr. De Castro Mayer te midden van de pas gewijde 
bischoppen van de Priesterbroederschap St. Pius X
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reële risico betrokken te raken bij onder-
richting of ceremonies die niet zijn geba-
seerd op een veilige leerstelling, of zelfs 
maar om de schijn te vermijden de nieu-
we leerstellingen te accepteren, wat een 
groot gevaar zou betekenen voor het be-
houd en de belijdenis van het geloof. Op 
deze wijze kunt u (en normaal gespro-
ken moet u zelfs) zich beroepen op de 
buitengewone canonieke vorm van het 
huwelijk, waar uitdrukkelijk in is voor-
zien door de canonieke wet zelf in geval 
van zwaar ongemak, in tegenwoordig-
heid van twee getuigen en als mogelijk 
van een priester die de ontvangers van 
het sacrament kan zegenen (can. 1098; 
nc. 1116). We kunnen ook de kwestie van 
de bisschoppelijke wijdingen door aarts-
bisschop Mgr. Lefebvre vanuit deze visie 
zien. Ditzelfde beginsel, samen met de 
algemene nood, stond de aartsbisschop 
in 1988 toe wat hij deed. Het zou uiter-
aard tegen het goddelijk recht zijn, en zo 
absoluut verboden en onmogelijk, enige 
bisschoppelijke jurisdictie te pretende-
ren die alleen aan de paus toebehoort. 
Maar het is op zich niet tegen datzelfde 
recht om bisschoppen te wijden zonder 
de toestemming van de paus. Welnu, ge-
geven de zware noodzaak tot het door-
geven van de bisschoppelijke macht, 
zonder het zwaar ongemak (of liever 
gezegd de zware schade) van een dub-
belzinnige geloofsbelijdenis accepteren, 
waren de positieve wetten die zeggen 
dat de paus om toestemming voor bis-
schoppelijke consecratie gevraagd dient 
te worden niet van toepassing, en noch 
zijn de straffen die betrekking hebben 
op deze handeling van toepassing (zo-
als de canons uitdrukkelijk voorschrijft, 
can. 2205 §2; nc. 1323.)

Antwoorden op bezwaren 
       en conclusie
Een moderne katholiek zou kunnen 

weerleggen dat deze situatie niet alge-
meen kan zijn; dat de Kerk niet een te-
kort kan hebben aan verlossingsmid-
delen. Het antwoord is natuurlijk erg 
eenvoudig: de Kerk is perfect en heeft 
geen tekort aan wat dan ook, juist om-
dat ze niet alleen gewone middelen kent 
voor gewone situaties, maar zelfs haar 
eigen buitengewone middelen en wet-
ten kent voor buitengewone omstandig-
heden. 

Doorgaans zou een eerlijke moder-
ne canon-advocaat instemmen met onze 

uitleg over buitengewone situaties en 
wetten, maar zou argumenteren dat we 
ons vandaag niet in zo’n situatie bevin-
den. Het is duidelijk dat als iemand de 
nieuwe leer accepteert of rechtvaardigt 
of steunt, terwijl hij zegt dat er continu-
iteit met de leer van voor het Concilie 
is, hij het eerste punt van de situatie van 
zware algemene nood dat we hebben ge-
maakt nooit zal aanvaarden. Het tweede 
punt, de zogenaamde misbruiken, zou 
hij min of meer aanvaarden afhankelijk 
van zijn eigen positie: een conservatief 
zou ze aanvaarden en de oorzaak leggen 
bij een verkeerde interpretatie van het 
Concilie. In dat geval zou het natuurlijk 
niet voldoende zijn om zich op extre-

me middelen te beroepen zoals aartsbis-
schop Mgr. Lefebvre deed met zijn Pries-
terbroederschap.

Maar het belangrijkste bezwaar zou 
zijn dat de Priesterbroederschap aan-
spraak maakt op een noodsituatie (ten-
minste in zijn wezen), die door de auto-
riteiten zelf ontkend wordt. Nu kunnen 
we niet verwachten dat de autoriteiten, 
die de oorzaak van deze situatie zijn, 
het bestaan ervan zouden erkennen. 
Dit is precies het heel speciale karakter 
van de situatie van vandaag. En trou-

wens, zelfs de aanhangers van ‘continu-
iteit’ schrijven de oorzaak van de situa-
tie indirect toe aan de leerstellingen van 
het Concilie. Ze zeggen dat deze teksten 
verkeerd begrepen worden, dus moeten 
die op zijn minst twijfelachtig opgesteld 
zijn. We moeten gewoon begrijpen dat 
de noodsituatie door dezelfde mensen 
wordt ontkend die er de oorzaak van 
zijn, de mensen die (ofschoon op ver-
schillende manieren) instemmen met 
de fouten van het 2e Vaticaans Concilie. 
Dus het erkennen van deze zelfde fou-
ten door de autoriteiten zou ipso facto 
(ofwel: noodzakelijkerwijs) de erken-
ning van de noodsituatie betekenen, en 
waarschijnlijk zelfs in wezen het einde 
ervan.

Om deze redenen kunnen we van 
onze kant zeggen, dat de buitengewo-
ne middelen opgeven, die door de Kerk 
gegeven zijn en die de Priesterbroeder-
schap nu gebruikt, een grove nalatig-
heid zou zijn de zielen te helpen die het 
slachtoffer van de situatie zijn. Het zou 
het opgeven van de middelen beteke-
nen, die gemaakt zijn voor de reële situ-
atie. Dat is niet een opdracht op ons ne-
men die we niet hebben; dat is gewoon 
de naastenliefde die van iedere priester 
eist zijn broeders in geestelijke nood te 
helpen en daarbij gebruik te maken van 
de middelen die voor de noodsituatie 
zijn gegeven. Suprema lex salus animarum  
(ofwel: De hoogste wet is het heil van 
de zielen.)

1 Positieve wetten zijn verordeningen die 
naast de natuurwet door God of de men-
sen werden ingesteld om het maatschap-
pelijk bestel te handhaven. Verkeersregels 
zijn bijvoorbeeld positieve wetten, die 
door de overheid zijn vastgesteld om 
ongevallen te verhinderen; wij moeten 
deze dus volgen.

2 Met dubbel hoofd van de Kerk wordt 
bedoeld de verkeerde leer van het 2e 
Vaticaans Concilie dat er twee opperste 
autoriteiten in de Kerk zijn: ten 1e de 
paus en ten 2e de paus met het college 
van de bisschoppen. Volgens de juiste leer 
van de Kerk is er maar een oppergezag, 
dat alleen de paus toebehoort.

3 “Ex caritate” betekent uit liefde (men  
is niet verplicht iets te doen uit ge- 
rechtigheid); “sub gravi” betekent zwaar 
verplichtend (men is verplicht iets te 
doen uit gerechtigheid; bijvoorbeeld de 
overeenkomstige prijs betalen voor een 
koopwaar, anders zou het diefstal zijn.)

Biechthoren tijdens de bedevaart 
Chartres-Parijs
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Processie en intredezang (2) 
- de gemeenschap 

van de 
gelovigen

Alain de Beaugrain

Bij de aanvang van deze serie arti-
kelen hebben wij gezien dat de kerk 
als gebouw een symbool is van de 
Kerk als gemeenschap. Het Griekse 
woord εκκελσια (ekklesia) betekent 
namelijk “samenkomst”. Als zij door 
alle delen van het kerkgebouw lopen 
om het hart ervan - het altaar - te be-
reiken, gaan zij ook door de in de 
kerk bijeengeroepen gelovigen, geba-
seerd op Christus “in wie ieder goed 
geordend gebouw oprijst en een hei-
lige tempel wordt in de Heer”1. In zijn 
boek Eucharistie heeft pater Louis Boy-
er aangetoond hoe de eucharistische 
liturgie verondersteld dat de celebrant 
aanvankelijk één gemeenschap vormt 
met de gelovigen, om zich er vervol-
gens steeds meer van los te maken. Is 
dat niet de theologie die door Paulus 
is uiteengezet in die prachtige passage 
van de brief aan de Hebreeën, waarin 
hij het priesterschap behandelt? “Om-
nisnamque pontifex ex hominibus as-
sumptus, pro hominibus constituitur in 
iis quæ sunt ad Deum, ut offerat dona 
et sacrificia pro peccatis”2. (Want iedere 
hogepriester wordt uit de kring van de 
mensen genomen, en ten bate van de 
mensen aangesteld voor hun betrek-

Als zij naar het altaar gaan lopen de priester, de diaken en de subdiaken 

niet alleen door alle delen van de kerk maar ook door de Kerk, 

dat wil zeggen de bijeengeroepen gelovigen, het volk van God 

bijeen voor het vieren van de heilige mysteries.

kingen tot God, om gaven en offers 
te brengen voor de zonden). De ge-
wijde bedienaars stappen uit het volk 
van God om op het altaar het offer te 
gaan opdragen voor het heil van deze 
zelfde ekklesia.

Ook al zijn in de laatste decennia 
de begrippen gemeenschap van gelovi-
gen of vergadering en volk van God soms 
pragmatisch gebruikt, dat neemt niet 

weg dat dit heel reële begrippen zijn, 
waarvan de plaats in de katholieke 
theologie heel eenvoudig essentieel 
is. De Kerk is de vereniging van de 
gedoopten en, zoals elke vereniging 
heeft zij tegelijk een gemeenschaps- en 
een hiërarchische betekenis. Zij is een 
gemeenschap – georganiseerd volgens 
een bepaalde orde – waarin sommi-
ge leden de taak hebben beslissingen 
te nemen voor het algemeen welzijn 
van alle leden. Christus is er tegelijk 
het hoofd van en de oorsprong van de 
liefde die al haar leden verenigt. De 
tegenstelling tussen de Kerk als volk 
van God en de Kerk als hiërarchie is 
dus kunstmatig: zij zijn twee kanten 
van dezelfde medaille.

De etymologie van het woord “li-
turgie” verklaart ook ons begrip van 
deze geestelijke realiteiten: een λειτο− 
εργον (leito-ergon, lett. “openbaar 
werk”) was in het Oude Athene een 
openbare prestatie, geleverd ten bate 
van het algemeen welzijn. De litur-
gie is wezenlijk – dat wil zeggen door 
haar natuur zelf – gemeenschappelijk, 
in de zin dat zij een werk van Christus 
als hoofd is, waaraan heel zijn mys-

Het asperges me
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tiek Lichaam deelheeft, voor de eer 
van God en het welzijn van heel dat 
Lichaam. Het privé gebed is buitenge-
woon loffelijk, en zelfs noodzakelijk, 
maar de liturgie is anders: zij is het ge-
bed van het volk van God vergaderd als 
zodanig. Met andere woorden: ieder 
van ons kan vandaag rechtmatig de 
een of andere gebedsintentie hebben, 
maar als leden van een lichaam dat 
katholieke Kerk heet, zijn wij ingelijfd 
bij de intenties die dezelfde Kerk van-
daag tot uitdrukking brengt door haar 
liturgie, dat wil zeggen door de gebe-
den die voor-
zien zijn voor 
de mis en het 
officie van de 
dag3. Men zou 
de vergelijking 
kunnen maken 
met het patriot-
tisme: ieder van 
ons heeft een 
bepaalde kijk 
op zijn land en 
benadrukt de 
kwaliteiten op 
zijn persoonlij-
ke manier. Maar 
al die manie-
ren om zijn va-
derland te roe-
men, worden 
één in het volks-
lied dat het lied 
van het volk als 
verzamelde groep 
is. De liturgie is 
een wezenlijk 
gemeenschap-
pelijke hande-
ling omdat het 
brengen van 
een eredienst 
aan God “een 
plicht is die in 
de eerste plaats 
de mensen in-
dividueel geno-
men verplicht, 
maar het is ook 
een collectieve 
plicht van heel 
de menselijke 
gemeenschap 
gebaseerd op 
maatschappe-
lijke banden”, 

in de mate waarin “het niet alleen in-
dividuen zijn, maar ook de gemeen-
schap van mensen die een eredienst 
aan God moeten brengen”4. Krach-
tens het gemeenschapsaspect van de 
liturgie is het officie bestemd om in 
het koor gezongen te worden ( het ge-
sproken en individuele bidden van 
het brevier is een aanpassing aan be-
paalde behoeften verbonden aan de 
manier van leven van de seculiere 
geestelijken maar het is slechts een 
aanpassing en niet de normale ma-
nier om het officie uit te voeren). 

Voor wat de mis betreft, haar gemeen-
schapsaspect wordt gekenmerkt door 
het feit dat zij alleen opgedragen kan 
worden in de aanwezigheid van ten 
minste één gelovige (het kan gaan om 
een acoliet), die het geheel van het 
christenvolk vertegenwoordigt5. De 
gang van de priester door de menigte 
tijdens de processie bij binnenkomst 
heeft een grote betekenis. Zoals Pau-
lus het zegt, maakt deze priester zich 
los van het christenvolk, om zijn ge-
bedsintenties naar God te brengen en 
de eredienst te brengen die verplicht 

is aan de goddelij-
ke majesteit door 
het heilig offer op 
te dragen voor de 
zielen van allen.

Al in de primi-
tieve Kerk is het be-
grip vergadering 
sterk aanwezig ge-
weest in de opvat-
ting over de liturgie. 
De Handelingen 
van de Apostelen, 
Bijbelboek dat het 
leven van de aller-
eerste christelijke 
gemeenschappen 
beschrijft, spreken 
over de “eerste dag 
van de week, waar-
op wij bijeen geko-
men waren voor 
het breken van 
het brood”6, dat 
wil zeggen de mis. 
De H. Justinus ge-
bruikt dezelfde ter-
minologie als hij 
zijn beroemde ver-
dedigingsrede van 
de christenen richt 
tot de keizer: “Op 
de zondag komen 
alle bewoners van 
de steden en het 
platteland bijeen op 
een zelfde plaats”. 
En toen Paulus de 
gemeenschap van 
Corinthe berispte 
over de eucharis-
tische misbruiken 
die er zich voor-
deden, vloeiden 

Een aartsbisschop gaat in processie door de bijeenkomst van de gelovigen
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soortgelijke woorden uit zijn pen: “U 
komt niet samen tot uw heil maar tot 
uw onheil. Vooreerst hoor ik, dat er 
bij uw bijeenkomsten in de kerk ver-
deeldheid onder u heerst […]. Wan-
neer u bijeenkomt, dan is het geen nut-
tigen van de Maaltijd van de Heer”7.

De liturgische bijeenkomst is 
niet zo maar een groep, waarvan de 
waarde wordt bepaald door het aan-
tal. “Er zou daar een mystiek van de 
menigte, een democratische roman-
tiek zijn […] waarmee de katholieke 
leer niet kan instemmen”8. In tegen-
deel hebben wij gezien dat de Kerk 
de gemeenschap van de gedoopten 

is. Anders gezegd, bij de aanvang van 
de liturgie maakt het volk van hen die 
herboren zijn in het water en de Hei-
lige Geest en die getekend zijn met 
dit sacramentele teken, zich klaar om 
aan God een eredienst te brengen als 
groep. De gemeenschap van de heili-
gen, die wij noemen in het Credo, is 
daar aan het werk: de strijdende Kerk 
gaat zich verenigen met de zegevie-
ren de Kerk - de uitverkorenen – en 
met de lijdende Kerk - de zielen van 
het vagevuur -  in de eredienst voor 
de goddelijke majesteit. Herhaalde-
lijk zullen de gebeden van de mis de 
voorspraak inroepen van de heiligen 
om de gebeden van de strijdende Kerk 

naar God te brengen. De engelen die 
zich bevinden rondom het hemels al-
taar zullen bijeen geroepen worden 
rond het aardse altaar, zoals de slot-
woorden van de prefaties schetsen. 
En de doden, van wie er vele deel uit-
maken van de lijdende Kerk (zielen 
van het vagevuur), zullen opgeroe-
pen worden bij het Memento van de 
overledenen om te profiteren van de 
vruchten van het offer en de dag snel-
ler te zien naderen waarop zij kunnen 
toegelaten worden tot de zegevieren-
de Kerk in het paradijs. De hele Kerk 
is zo verbonden met de verlossende 
daad van Christus, omdat de liturgie 
“de integrale openbare eredienst uit-
maakt van het mystieke Lichaam van 
Jezus Christus, dat wil zeggen van het 
Hoofd en van zijn ledematen”9. In dit 
perspectief krijgen de afbeeldingen 
van de heiligen die onze kerken ver-
sieren hun volle betekenis: zij dienen 
niet alleen om onze devotie gestalte te 
geven voor personen die wij niet meer 
kunnen zien, maar zij beelden ook op 
zichtbare wijze hun mystieke aanwe-
zigheid te midden van ons uit, dat wil 
zeggen de vereniging van de zegevie-
rende Kerk en de strijdende Kerk in 
het gezamenlijke gebed van heel de 
Kerk, dat de liturgie is. Zo zit de zaak 
ook voor de lijdende Kerk want vol-
gens de traditionele gewoonte wor-
den de doden rond de kerk begraven 
(daarom gebruikt men in talrijke ta-
len het woord “kerkhof”, dat wil zeg-
gen, zoals de koning zijn hof heeft, 
zo heeft de Kerk haar hof), en zelfs in 
de kerk zelf, onder de plavuizen. Zo 
wordt het H. Misoffer letterlijk opge-
dragen op de graven van de voorgaan-
de generaties, voor ons en voor hun 
heil, in vereniging met de heiligen en 
de engelen van het Paradijs. Het is na-
tuurlijk voor een analoge reden dat 
wij bij het offertorium meer en detail 
zullen zien, dat het altaar relieken van 
heiligen moet bevatten.

De hoogmis van de zondag wordt 
voorafgegaan door het Asperges me of 
Vidi aquam. “Zoals het water van het 
doopsel voor ons de deuren van de 
Kerk heeft geopend, en via haar de deu-
ren van het hemelrijk, zo frist het wij-
water als het ware de doopgenade in 
ons op en leidt ons binnen in de kerk 
voor het vieren van de heilige gehei-

Intredeprocessies
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men”10. Met andere woorden, het gaat 
erom ons te bevestigen als gedoopt 
volk bij de aanvang van de viering (als 
er geen besprenkeling is, maakt men 
eenvoudig een kruis met het water uit 
het wijwatervat). Door het doopsel 
kinderen van God geworden, leven 
wij immers van het goddelijk leven 
en hebben wij deel aan de mysteries 
van Christus (waarvan de mis de sa-
cramentele hernieuwing is). Sinds de 
jaren 1920 hebben velen, onder wie 
dom Gaspard Lefebvre van de abdij 
Sint Andries bij Brugge, de welbeken-
de zin van St. Petrus die de gedoop-
ten beschrijft als “een uitverkoren ge-
slacht, een koninklijk priesterdom, 
een heilige natie, een aangeworven 
volk”·11 heel breed geïnterpreteerd. 
Er bestaat een algemeen priesterschap 
van de gelovigen, dat een verschil van 
karakter vertegenwoordigt met het 
ambtpriesterschap van de priesters, 
maar men vergeet dikwijls dat deze 
kwestie, die regelmatig weer opduikt, 
vanaf 1933 door dom Botte o.s.b. bij-
na afdoende bestudeerd is in de pa-
tristische bronnen12. Het doopsel 
vormt zeker de basis van de deelna-
me van allen aan de liturgische han-
deling, met inbegrip van de eucharis-
tie13 Maar men moet goed begrijpen 
wat “deelnemen” betekent. Het is 
niet, zoals men het vaak ziet, druk in 
de weer zijn door een activiteit (de 

onze) toe te voegen aan een andere, 
die al gaande is. Deelnemen bestaat 
erin onze handeling te laten opgaan 
in die welke al plaats vindt. Dat is vol-
gens de etymologie (deelnemen = deel 
nemen) deelnemen aan een grotere 
handeling dan de onze, het is letter-
lijk een deel ervan nemen. Omdat wij 
door het doopsel allemaal leden zijn 
van het mystiek Lichaam van Christus 
(dat men de Kerk noemt), is het ge-
makkelijk te begrijpen dat alle leden 
van een lichaam deelnemen, ieder op 
zijn plaats, aan wat het geheel van het 
Lichaam raakt. Zó begrepen krijgt het 
idee van deelname een tegelijk gecor-
rigeerde, gerichte, diepe en vruchtbare 
betekenis.

1 Efesiërs 2, 21.
2 Hebr. 5, 1-2.
3 Deze persoonlijke en collectieve inten-
ties zijn natuurlijk niet tegenovergesteld 
maar aanvullend. We zullen het later 
zien: onze persoonlijke intenties moeten 
ondergaan in die van de Kerk en er hun 

kracht uit halen.
4 Pius XII, encycliek Mediator Dei (nr. 14 
en 13), 1947.

5 De westerse Kerk heeft deze verplich-
ting lichtelijk versoepeld door toe te 
staan er, zo nodig, van af te wijken. Het 
merendeel van de Oosterse kerken on-
derhouden de regel strikt.
6 Hand. 20, 7. We moeten opmerken dat 
de zondag “eerste dag van de week” (una 

sabbatorum) wordt genoemd. Het is een 
heel modern idee van de zondag de laat-
ste dag van de week te maken, alsof men 
God wegstopt als aanhangsel. De zondag 
is in tegendeel de eerste, de dag van God 
geplaatst een het hoofd van de week om 
haar helemaal aan Hem te wijden. Het 
verspreiden van kalenders die de zondag 
aan het eind van de week plaatsen 
heeft eraan meegewerkt, een verkeerde 
opvatting te verbreiden. De byzantijnse 
christenen, bewust van de gedachte dat 
de dag van de Heer een nieuwe week 
inzet en markeert, gebruiken vaak het 
woord “zondag” om te spreken van de 
week die volgt.

7 I Cor. 11, 17-20.
8 A.-M. Roguet, La Messe, approches du 
mystère, Le Cerf, Paris 1951, p. 19.
9 Bijna definitie van de liturgie, gegeven 
door Pius XII in Mediator Dei (nr. 20).
10 Découvrir la messe, op. cit., p. 34.
11  I Petrus 2, 9

12 In 1933 hadden de Semaines liturgiques 
als thema van hun jaarlijkse bijeenkomst 
“De actieve deelname van de gelovigen 
aan de eredienst” gekozen, met een sterk 
accent op het algemeen priesterschap 
van de gedoopten. Dom Botte kwam, na 
de meest diepgaande patristische studie 
die ooit over dit punt gedaan was, tot 
de conclusie dat “het merendeel van de 
tijd, het ging om een zuiver metaforische 
betekenis [van het priesterschap] en 
zonder enig verband met de eucharistie” 
(Le mouvement liturgique: témoignage et souvenirs, 
Desclée 1973, p. 63). “Dom Lefebvre was 
diepbedroefd”, getuigt dom Botte, die 
eraan toevoegt: “Hij vroeg me of men 
niet meer bronnen kon vinden” om een 
consistenter priesterschap van de gelo-
vigen te rechtvaardigen (idem, p. 64). De 
studie van dom Botte is gepubliceerd in 
de reeks Semaines liturgiques: Cours et con-
férences des semaines liturgiques, Tome 
XI (1933), Mont-César, Louvain 1934.

13 Pius XII legt het algemeen priester-
schap uit met deze woorden: “Door het 
bad van het doopsel immers worden 
de christenen op algemene titel in het 
mystieke Lichaam ledematen van Chris-
tus-priester en door het ‘merkteken’ 
dat in hun ziel gedrukt wordt, bestemd 
voor de eredienst van God, en zo delen 
zij in overeenstemming met hun staat in het 
priesterschap van Christus zelf” (Mediator 
Dei, nr. 87). Om iedere dubbelzinnigheid 
te vermijden, zet de paus in dezelfde en-
cycliek in detail het verschil tussen deze 
positie van de leken en het priesterschap 
als ambt uiteen.

Waar de graven van de gelovigen nog rond de kerk liggen
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De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

St. Thomas zegt ons dat wij vier hoofdverplichtingen hebben tegen-

over God, die elk oneindig zijn.

De eerste is: lof en eer toe te brengen aan zijn oneindige Majesteit, 

die eer en lofprijzingen oneindig waardig is;

De tweede is: voldoening te geven voor zoveel zonden die wij heb-

ben bedreven;

De derde is: Hem te danken voor zoveel weldaden, die wij van Hem 

hebben ontvangen.

De vierde tenslotte: Hem de genaden te vragen die noodzakelijk zijn 

voor ons.

3. God danken
Onze derde verplichting jegens 

God, is die van de dankbaarheid voor 
de enorme weldaden waarmee Hij 
ons heeft overladen. Verenig alle gun-
sten, alle milde gaven, alle genaden 
die u van Hem hebt ontvangen: wel-
daden volgens de natuur en volgens 
de genade, weldaden naar lichaam en 
naar geest, uw zintuigen, uw vermo-
gens, uw gezondheid, uw leven; en 
vervolgens het leven van Jezus, zijn 
goddelijke Zoon, en de dood die Hij 
voor ons heeft ondergaan: dat alles 
vermeerdert uitermate onze schuld 
jegens God. Hoe zullen wij Hem dus 
waardig kunnen danken? We zien dat 

de wet van de dankbaarheid in acht 
wordt genomen door de wilde die-
ren, die soms gehoorzaam worden 
aan hun weldoeners. Met hoeveel te-
meer reden moet zij in acht worden 
genomen door de mensen, begiftigd 
met verstand, en met zoveel welda-
den overladen door de goddelijke 
vrijgevigheid! Maar van de andere 
kant is onze armoede zo groot, dat 
wij geen voldoening kunnen geven 
voor de minste van de weldaden, van 
God ontvangen: omdat de minste er-
van een oneindige prijs verlangt, daar 
zij tot ons komt van een zo grote Ma-
jesteit, en vergezeld gaat van een on-
eindige liefde, en ons verplicht tot een 

oneindige overeenkomst. Ongelukki-
gen die wij zijn! Als wij het gewicht 
van één weldaad niet kunnen dra-
gen, hoe zullen wij dan ooit de mas-
sa kunnen verduren van die waarmee 
God ons heeft overladen? We zijn dus 
genoopt tot de harde noodzaak on-
dankbaar jegens onze soevereine Wel-
doener te leven en te sterven.

Maar nee, laten we gerust zijn. Het 
middel om ruimschoots, volmaakt, te 
voldoen aan deze nieuwe plicht is ons 
aangeduid door de profeet David, die 
het Heilig Offer in de geest had gezien 
en goed wist dat wij alleen daarmee 
boven ons vermogen verheven zou-
den zijn. Wat zal ik de Heer terugge-
ven, roept hij uit, voor al het goede 
dat Hij me heeft verschaft? Ik zal de 
kelk van het heil nemen, antwoordt 
hij zichzelf; of volgens een andere 
versie, ik zal de kelk van de Heer op-
heffen, dat wil zeggen ik zal Hem een 
zeer aangenaam Offer aanbieden, en 
ik zal Hem ook betalen wat ik Hem 
verschuldigd ben voor zoveel buiten-
gewone weldaden.

Voeg daaraan toe dat dit Offer 
vooral is ingesteld door onze godde-
lijke Verlosser om de goddelijke vrij-
gevigheid te erkennen en ervoor te 
danken: daarom wordt het bij uitstek 
de Eucharistie genoemd, dat wil zeg-
gen dankgebed.

Overigens heeft Hijzelf ons het 
voorbeeld ervan gegeven, toen Hij 
bij het Laatste Avondmaal, alvorens 
het brood en de wijn te consacreren 
in deze eerste Mis, de ogen ten hemel 
hief en dank bracht aan zijn Vader.

O goddelijke dankzegging, die 
ons het verheven doel onthult van 
zo’n geducht mysterie, en die ons te-
gelijkertijd uitnodigt ons aan te slui-
ten bij ons Hoofd, opdat wij bij iedere 
Mis die wij bijwonen, ons zouden we-
ten te bedienen van zo’n grote schat 
en hem aan onze eeuwige Weldoe-
ner aanbieden in het gevoel van een 
enorme dankbaarheid; te meer omdat 
de gehele Hemel, de heilige Maagd, 
de engelen en de heiligen met grote 
vreugde ons deze schatting van erken-
telijkheid zien betalen aan onze grote 
Koning.
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De eerbiedwaardige zuster Fran-
cisca Farnese werd, naar wij lezen 
in haar levensbeschrijving, gekweld 
door zorg om alles wat zij van God 
had ontvangen en de onmacht waarin 
zij zich bevond om de schuld te vol-
doen van haar door liefde bewogen 
hart. Maar zie, op een mooie dag ver-
schijnt haar de Allerheiligste Maagd; 
zij legt het goddelijk Kind in de ar-
men van Francisca en zegt tot haar 
dienares: “Neem Hem, mijn dochter; 
Hij is voor u: weet alleen gebruik van 
Hem te maken in alles wat uw onge-
rustheid betreft: Jezus voldoet voor al-
les...”

Welnu, in de Mis ontvangen wij, 
niet alleen in onze armen, maar 
ook in ons hart, de Zoon van God: 
een kindje is ons gegeven, zegt Isai-
as, en wij kunnen met Hem de gehe-
le schuld van dankbaarheid voldoen 
die wij hebben aangegaan tegenover 
God. En goed beschouwd, geven wij 
zelfs in zekere zin in de Mis meer 
aan God dan Hij ons heeft gegeven, 
zo niet in werkelijkheid, dan toch in 
schijn, want de Eeuwige Vader heeft 
ons slechts eenmaal zijn Zoon gege-
ven in de Vleeswording, en wij ge-
ven Hem een oneindig aantal malen 
aan Hem terug in dit eerbiedwaar-
dig Offer. En zo zou God tot op ze-
kere hoogte met ons in ruil zijn, zo 
niet van wat betreft de kwaliteit van 
het Offer, want er gaat niets uit bo-
ven de Zoon van God, dan tenminste 
voor wat betreft de veelvuldigheid van 
daden, die Hem daar als voldoening 
worden aangeboden.

O grote en barmhartige God! 
Waarom hebben wij niet een onein-
dig aantal tongen om u eindeloze 
dankzeggingen te brengen, voor de 
kostbare schat die u ons hebt gegeven 
in de H. Mis!

Begrijpt u nu hoe kostbaar deze 
schat is? Als hij dan tot nu toe voor u 
verborgen is geweest, zou u, nu u hem 
begint te kennen, niet in een heilige 
verwondering uitroepen: O, wat een 
schat! Wat een grote schat! 

Tot het katholicisme bekeer-
de moslima uit Kabilië

Naïma-Christine Benammar

Ik ben op de leeftijd van vier jaar 
in Frankrijk gekomen en ik heb er een 
tiental jaren doorgebracht. Met mijn 
familie zijn wij daarna weer naar ons 
land van herkomst teruggegaan. Ik 
heb er twintig jaar geleefd alvorens te-
rug te komen naar Frankrijk. Deze Al-
gerijnse ervaring heeft mij getekend. 
Ik verlangde er een einde aan te ma-
ken en een nieuw leven te leiden. Ik 
had geleefd onder de loden kap van 
de islam en met name een gedwon-
gen huwelijk ondergaan. Toch heb ik 
geen definitieve streep onder deze pe-
riode getrokken. Zo heb ik tot op de 
dag van vandaag de banden met mijn 
familie in stand gehouden.

In dit deel van mijn leven voelde 
ik, in het algemeen, geen belangstel-
ling voor de godsdienst. Mijn vader 
praktiseerde weinig en ik herinner me 
niet gezien te hebben, dat hij bad. De 

Ik ben Algerijnse, geboren in Algerije. Moet daarin een teken van 

lotsbestemming gezien worden? Ik kwam dus als moslima 

ter wereld in een kraamkliniek die geleid wordt 

door de Witte Zusters; zij waren in die tijd nog in Algerije 

kort na de onafhankelijkheid.

islam werd bij ons beleefd als een aan-
tal tradities, van alleen maatschappe-
lijk belang. Wij hielden de vasten van 
de ramadan en wij vierden de feesten; 
er was geen bijzondere devotie. Zeker, 
ik geloofde in God, maar de God van 
de islam leek me hard. In Frankrijk, 
toen ik klein was, had ik vastgesteld 
dat sommige van mijn Franse school-
vriendinnetjes naar de catechismusles 
gingen. Dat had me nieuwsgierig ge-
maakt, maar verder gingen de dingen 
niet. Ik ondervroeg mijn vader over Je-
zus en hij antwoordde mij kortaf: “De 
christenen vergissen zich en zij wor-
den bedrogen”.

Een heilzame vriendschap
Mijn echte contact met het chris-

tendom had plaats in het jaar 2000, 
bij de aanvang van het nieuwe millen-
nium. Ik ontmoette een man met wie 
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in kamis.1 Ik werd vooral getroffen 
door de schoonheid van de liturgie. 
De muziek heeft me onmiddellijk ge-
boeid en ik werd vooral geraakt door 

de sierlijkheid van de or-
namenten en de pracht die 
uitstraalt van een Hoogmis 
op zondag. Ik merkte ook 
het aantal gelovigen van 
alle herkomsten en hun 
devotie op.

In vergelijking leek 
mijn kerk in de voorstad, 
met zijn vereenvoudigde 
liturgie, heel saai. De bij-
eenkomsten van gelovigen 
en ook de religieuze prak-
tijk leken teveel op fami-
lie bijeenkomsten, zon-
der perspectief, alledaags. 
Bovendien had mijn peet-
vader aanstoot genomen 

aan de woorden van de priester, die 
hem weinig in overeenstemming le-
ken met de katholieke leer. Had deze 
priester niet eens gezegd: “Zolang je 
niet gedoopt bent, ben je geen zonda-
res”? Een uitlating die ons vreemd en 
zelfs aanstootgevend voorkwam.

Ik ga dus voortaan naar de Saint-
Nicolas want personen die, zoals ik, 
pijnlijke ervaringen opdeden, hebben 
er behoefte aan om krachtige din-
gen te horen en te beleven. Voor ie-
mand die de knoop doorhakt door 
van godsdienst te veranderen, heeft 
de lauwheid geen aantrekkingskracht. 
In de Sint-Nicolas hebben de preken 
pit. Wanneer het ogenblik komt om 
gevormd te worden kies ik er vanzelf-
sprekend ook voor - het in deze kerk 
te doen, waar de Traditie uitbundig 
leeft en schittert. Ik ben in de Mis, bij 
de processies, ik doe de bedevaart van 
Chartres, ik ga naar 
Lourdes. Ik beleef 
mijn geloof in vreug-
de en ingetogenheid. 
Ik ben katholiek.

1 Kamis: wit kleed 
dat de moslims aan-
trekken om naar de 
moskee te gaan en dat 
sommige, uit fana-
tisme, ostentatief en 
voortdurend dragen.

GETUIGENIS Tot katholicisme bekeerde moslima

ik vriendschap sloot. Het toeval, of 
liever de Voorzienigheid, maakte dat 
hij praktiserend katholiek was. Het 
was een van die zeldzame ontmoetin-
gen waarbij wij vrijuit kon-
den spreken over alles: gods-
dienst maar ook politiek, 
monarchie, republiek, weet 
ik veel? Deze gesprekken wa-
ren in het begin een beetje 
moeilijk voor mij. In bepaal-
de opzichten was ik gecho-
queerd; niets had me daarop 
voorbereid. Vreemd genoeg 
merkte ik op, dat deze vriend 
op het gebied van de Islam 
evenveel, zo niet meer, wist 
als ik. Hij gaf tegelijk blijk 
van geduld en van pedago-
gie. In de loop van de tijd, en 
van onze gesprekken, begon 
ik me vragen te stellen. In het 
begin overkwam het me - niet tevre-
den - zelfs gekwetst te zijn, wanneer 
mijn gesprekspartner, soms streng, de 
Islam bekritiseerde. Herhaaldelijk be-
trapte ik me erop, de godsdienst van 
mijn familie te verdedigen.

Verdrietig genoeg leidden onze te-
genstellingen tot onenigheid. Deze 
duurde twee volle jaren. Intussen bleef 
ik me ontwikkelen;  ik interesseerde 
me nog altijd voor het christendom. 
Ik las en verzamelde documentatie-
materiaal. Ik probeerde de Evangelies 
beter te begrijpen. Ik bezocht vaak de 
gemeentebibliotheek van de voorstad 
waarin ik woonde. Een boek van pro-
fessor Barbet over de Lijkwade van Tu-
rijn trok speciaal mijn aandacht. 

Ik had het plan opgevat om het 
doopsel te vragen. Ik wilde erover 
spreken met degene die mijn eerste 
stappen in godsdienstzaken had be-
geleid, maar hij had een bepaalde 
rancune gehouden. Herhaalde malen 
weigerde hij met me te praten. Toen 
ik, via een brief, mijn besluit aankon-
digde om me te laten dopen, begon 
onze vriendschap opnieuw. Hij stel-
de toen vast, dat ik een grote vooruit-
gang had gemaakt. Later vertrouwde 
hij me toe, dat hij gevoeld had, dat hij 
me op dat ogenblik niet moest afwen-
den. Vanzelfsprekend was hij mijn 
peetvader bij de ceremonie. Dat ware 
ogenblikken van onzegbaar geluk en 
van grote emotie. Ik had mijn traject 
alleen doorlopen en ik had een eer-

ste top bereikt. Ik ontdekte de liefde-
boodschap van Christus - het offerbe-
grip. Ik voelde me licht; de engelen 
van de hemel droegen me.

Familie en bekering
Ik woonde nog bij mijn familie, 

bij één van mijn zussen. Mijn beke-
ring had me veranderd en dat zag 
men. In het begin nam men mij niet 
serieus. Daarna wekte ik reacties. Mijn 
ene zus reageerde met tamelijk wel-
willende plagerijen, de andere leek 
nogal onverschillig. Haar man (mijn 
zwager) echter, streng islamiet, nam 
het me heel kwalijk. Hij beschouwde 
me als onrein en verbood zijn doch-
tertje van drie jaar, mijn nichtje, con-
tact met me te hebben. Hij begon me 
te kwellen. Hij maakte mijn rozen-
kransen kapot en gooide ze weg en 
hij ging zelfs zover me fysiek aan te 
vallen. Ik verzette me en op een dag 
gooide ik, uit wraak, zijn Koran weg. 
Het is onnodig, te zeggen dat de sfeer 
gespannen was.

De kerk in de voorstad waartoe 
ik me had gewend, had geduren-
de twee jaar de zorg voor mijn cate-
chese op zich genomen. Maar toen 
ik het doopsel ontving, was ik sinds 
drie of vier maanden begonnen naar 
de Saint-Nicolas te gaan. Mijn peet-
vader nam er regelmatig deel aan de 
vieringen en op een dag had hij erop 
gestaan mij de Mis van de H. Pius V 
te laten ontdekken. “Je zult er enthou-
siast over zijn” had hij tegen mij ge-
zegd. Wat mij betreft, ik had van nabij 
de plaats willen zien waar, naar men 
zei, de ‘integristen’ de leiding hadden. 
Ik zag er geen mannen met baarden 
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Straatkinderen prooien van 
  islamitische extremisten
Volgens de officiële gegevens is in 

Tadzjikistan ongeveer 35% van de to-
tale bevolking (meer dan 7 miljoen in-
woners) jonger dan 14 jaar. De NGO’s 
(niet gouvernementele organisaties) 
melden, dat er in Tadzjikistan meer 
dan 9000 kinderen en jongeren op 
straat leven, van wie 5000 alleen al in 
de hoofdstad, Doesjanbe, die bloot-
gesteld zijn aan geweld, ziekten, pros-
titutie, drugshandel en handlangers 
worden van de criminaliteit. Bij deze 
gevaren gaat zich voortaan nog een 
ander voegen: dat van aangetrokken 
te worden door extremistisch islami-
tische groepen die in hen een gemak-
kelijk arsenaal vinden. De bevolking 
van Tadzjikistan – één van de armste 
staten die zijn voortgekomen uit de 
vroegere Sovjet Unie – is voor 95% 
samengesteld uit moslims. Volgens de 
waarnemers is het islamitische extre-
misme juist daar bezig, zich te orga-
niseren: in de Rashjt-vallei, op onge-
veer 200 km van de hoofdstad en op 
een kleine afstand van de Afghaanse 
grens, bevindt zich een afgelegen ge-
bied van Tadzjikistan met bergen die 
meer dan 7000 meter hoog zijn en dat 
beschouwd wordt als een steunpunt 
van radicaal islamitische groepen.

Bron: Fides

Groen licht voor 
       de Pakistaanse islamisten

De Pakistaanse regering heeft zijn 
federale ministerie voor de godsdien-
stige minderheden opgeheven. In een 
communiqué, gepubliceerd op 30 
juni, heeft de ‘Hulp aan de Kerk in 

nood’ haar ‘grote ongerustheid’ tot 
uitdrukking gebracht over deze maat-
regel, die, volgens haar, als effect zal 
hebben dat de kwesties betreffende 
de rechten van de minderheden van 
de agenda van de regering verdwij-
nen. “Deze maatregel is werkelijk een 
groen licht, dat gegeven wordt aan de 
fundamentalistische moslims, voor 
nieuwe aanvallen en gewelddaden 
tegen de godsdienstige minderhe-
den, en vooral tegen de christenen”, 
schrijft Marc Fromager, directeur van 
de ‘Hulp aan de Kerk in nood’. Het fe-
derale ministerie voor de godsdiensti-
ge minderheden werd in 2008 in het 
leven geroepen door de nieuwe rege-
ring, geleid door de Pakistan Peop-
les’ Party. Het was toevertrouwd aan 
de katholiek Shabhaz Bhatti, die op 2 
maart 2011 vermoord werd. In Paki-
stan vertegenwoordigen de moslims 
96% van de bevolking, de christenen 
2,2 % en de hindoes 1,8%.

Bronnen: Cathobel / Apic / Mvl

De Syrische katholieken 
   in gevaar
Na de patriarch van Antiochië van 

de melkitische Grieken, Mgr. Laham, 
bekritiseren  de aartsbisschop van Da-
mascus, Mgr. Gregorius Elias Tabé, en 
de Chaldeeuwse aartsbisschop van 
Alep, Mgr. Antonio Audo, de rappor-
ten van het buitenland over de re-
cente onlusten in het land. Mgr. Tabé 
heeft tegen het Italiaanse katholieke 
agentschap SIR verklaard, dat hij ne-
gatieve effecten vreest voor de chris-
tenen in geval van dramatische veran-
deringen. Momenteel neemt hij een 
groot “internationaal spel” achter de 
schermen waar tegen Syrië. Het ge-
weld komt altijd van terroristen, die 
geïnfiltreerd zijn uit het buitenland. 
Mgr. Audo, een pater jezuïet die on-
dervraagd wordt door een tijdschrift 
van de Engelse tak van ‘Hulp aan de 
Kerk in nood’ waarschuwt voor pro-
blemen, gelijk aan die van Irak na de 

Amerikaanse invasie in het geval van 
de omverwerping van Bashar al-As-
sad. “Wij willen niet worden zoals 
Irak. Wij willen geen onzekerheid, 
geen islamisering en geen gevaar dat 
veroorzaakt wordt door een islamiti-
sche machtsovername.”

Bronnen: Cathobel / Apic / Mvl

Zullen de katholieken van   
 Soedan verenigd blijven?

Sinds de onafhankelijkheid van 
het zuidelijke deel van Soedan en de 
geboorte van de Republiek van Zuid 
Soedan - op 9 juli jl. - is de katho-
lieke Kerk van Soedan onzeker over 
de toekomst van haar pastorale ac-
tiviteiten. Op de negen bisdommen 
van het voormalige Soedan, telt zij er 
slechts twee in het Noorden: dat van 
Khartoem, de hoofdstad, en dat van 
El Obeid. Zuid Soedan daarentegen 
telt zeven bisdommen: Juba, Malakal, 
Yei, Wau, Rumbek, Tombura-Yambio 
en Torit. Een eventuele scheiding van 
de Kerk van Zuid Soedan zou die van 
het Noorden benadelen, want zij zou 
moeilijk een bisschoppenconferen-
tie kunnen samenstellen met slechts 
twee bisdommen. Volgens John As-
hworth, raadslid van de Kerk in Soe-
dan, blijft het aantal christenen in het 
Noorden afnemen, want velen van 
hen zijn naar het Zuiden teruggegaan. 
Dit verschijnsel zal zich waarschijn-
lijk voortzetten in de komende maan-
den, vanwege de problemen met het 
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staatsburgerschap in het islamitische 
Noorden, en door het voortdurend 
lastigvallen van de culturele en gods-
dienstige minderheden. Deze uittocht 
brengt de sluiting mee van vele chris-
telijke scholen en kerken. Kort na de 
onafhankelijkheidsverklaring van 
Zuid Soedan heeft Khartoem gestemd 
voor een nieuwe wet, die de nationali-
teit afneemt van de Zuid Soedanezen. 
Deze maatregel raakt meer dan een 
miljoen personen in het Noorden.

Bronnen: Cathobel / Apic / PA

Hongarije herdenkt het einde van 
het beleg van Belgrado door de 

Ottomanen
Maandag 4 juli jl. heeft het Hon-

gaarse parlement eenstemmig - de so-
cialisten onthielden zich van stem-
ming - een motie aangenomen, die 
van 22 juli een dag van nationale 
herdenking maakt. Op 22 juli 1456 
maakte een Hongaars leger van be-
delaars - bijeengebracht door de fran-
ciscaan de H. Johannes van Capistra-
no die de kruistocht had gepredikt en 
aangevoerd door Johannes Hunyadi 
- een eind aan het beleg van Belgra-
do door de Ottomanen. Op die dag 
hebben Hongaarse boeren het leger 
verslagen van Mehmet II - de over-
winnaar van Constantinopel - die zelf 
gewond werd. Dat is de enige grote, 
specifiek Hongaarse overwinning op 
de Ottomanen. Deze veldslag “heeft 
het lot van de christenheid beslist”, 
zal paus Calixtus III zeggen. Feitelijk 
zal hij slechts een adempauze in het 
voortdurende ottomaanse offensief in 
centaal Europa mogelijk maken. Dat 
offensief zal pas in 1683 definitief ge-
stopt worden, bij Wenen.

Bron: Politics.hu

Colombia: 5000 criminelen       
        doen een beroep op de Kerk

De bisschop van de Colombiaan-
se stad Monterai - Z. Exc. Mgr. Julio 
César Vidal - heeft verklaard dat onge-
veer 5000 leden van criminele bendes 
uit heel het land bereid zijn zich in 
handen van de autoriteiten te stellen. 
“Ze hebben contact met mij opgeno-
men, omdat zij zich willen overgeven. 
Zij zoeken de bemiddeling van de 
Kerk, opdat de regering hun een ope-
ning biedt” heeft Mgr. Vidal gezegd 
tegen het persagentschap EFE. On-

der degenen die bereid zijn zich over 
te geven aan de autoriteiten bevinden 
zich de broers Luis Enrique en Javier 
Antonio Calle Serna - bekend onder 
de naam ‘Los Comba’ - en Maximili-
ano Bonilla - alias ‘Valenciano’ - enke-
le van de meest gezochte mannen van 
Colombia. Zij zijn leiders van drugs-
handelsorganisaties.

Bron: Fides

Jezus Christus of Jom Kipoer?
In een artikel van de ‘Osservatore 

Romano’ van 7 juli omschreef kardi-
naal Koch - voorzitter van de pauselij-
ke raad voor de eenheid van de chris-
tenen - het kruis van Jezus als “het 
permanente en universele Jom Ki-
poer” (de Grote Verzoendag. Het was 
de ene dag in het jaar dat de Joodse 
hogepriester de allerheiligste plaats in 
de tempel te Jeruzalem betrad om te 
pleiten voor Gods volk) en zei hij dat 
“het kruis van Jezus geen obstakel is 
voor de interreligieuze dialoog. Het 
geeft eerder de beslissende weg aan: 
dat vooral de joden en de christenen 
[…] een diepe innerlijke verzoening 
zouden moeten verwelkomen, om zo 
een bron van vrede en van rechtvaar-
digheid te worden in de wereld”.

Deze laatste zinnen hebben de re-
actie ontketend van de grootrabbijn 
van Rome - Riccardo Di Segni (foto) 
- wiens antwoord gepubliceerd is in 
‘De Osservatore Romano’ van 29 juli: 
“Als de bedoeling van het gezegde is, 
de kruisweg aan te duiden aan de jo-
den, begrijpt men niet waarom er een 
dialoog nodig is en waar Assisi toe 
dient”.

Wat weer een uitbarsting van oe-
cumenisme heeft veroorzaakt bij kar-
dinaal Koch: “Men raakt hier aan het 
fundamentele, zeer gevoelige punt 
van de joods-katholieke dialoog, dat 
wil zeggen aan de vraag, te weten hoe 
men de ook voor de christenen dwin-
gende overtuiging - dat het verbond 

van God met het volk van Israël een 
blijvende waarde heeft – tot overeen-
stemming kan brengen met het chris-
telijk geloof in de universele verlossing 
door Jezus Christus, zodat enerzijds 
de joden niet de indruk hebben dat 
hun godsdienst door de christenen als 
achterhaald beschouwd wordt en an-
derzijds de christenen geen enkel as-
pect van hun geloof hoeven af te zwe-
ren.” 

Dat is inderdaad de onverzoenba-
ren verzoenen en ervan afzien Jezus 
Christus te prediken als enige Redder 
van de wereld.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Balans van het bezoek van   
         Benedictus XVI aan Kroatië

Tijdens zijn reis in Kroatië heeft 
Benedictus XVI de echtgenoten aan-
gemoedigd in hun zending. “In onze 
dagen”, heeft de paus vastgesteld, 
“terwijl men helaas meemaakt dat 
er steeds meer scheidingen zijn, is 
de trouw van de echtgenoten op zich 
een belangrijk getuigenis van de lief-
de van Christus geworden, die in staat 
stelt het huwelijk te beleven zoals het 
bedoeld is”. En herhalend: “Het hu-
welijk is de vereniging van één man 
en één vrouw, die elkaar beminnen 
en elkaar helpen voor heel het leven, 
in vreugde en in verdriet, in gezond-
heid en in ziekte”. Toen hij op 5 juni 
de Mis opdroeg in het hippodroom 
van Zagreb heeft de paus de katholie-
ke gezinnen speciaal gewaarschuwd 
voor “de vluchtige ervaringen”, of de 
verbintenissen buiten het huwelijk.

Bronnen: Apic / Imedia

Paus Benedictus XVI in 
 de biechtstoel, in Madrid
Het is niet Benedictus XVI die de 

Wereldjongerendagen uitgevonden 
heeft, maar zijn voorganger. De hui-
dige paus heeft er evenwel twee op-
merkelijke nieuwigheden ingevoerd. 
De eerste in Keulen, tijdens de zomer 
van 2005. Op het hoogtepunt van de 
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nachtwake is hij voor de geconsacreer-
de Hostie neergeknield. Langdurig en 
in stilte. Honderdduizenden jonge-
ren waren getroffen door dit gebaar 
van aanbidding. Sinds die dag is de 
stille eucharistische aanbidding een 
vast onderdeel geworden van de We-
reldjongerendagen. De tweede nieu-
wigheid zal plaats hebben in Madrid, 
op de morgen van 20 augustus a.s. in 
het park van de Buen Retiro: de paus 
zal het sacrament van de biecht toe-
dienen in het openbaar - een uur lang 
- alvorens de Mis te celebreren in de 
kathedraal. Tot nu toe heeft de paus 
nog nooit persoonlijk biecht gehoord 
tijdens de Wereldjongerendagen.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Spanje: Abortussen in 
 katholieke ziekenhuizen
Het ziekenhuis San Pablo van Bar-

celona en het algemeen ziekenhuis 
van Granollers komen in het officië-
le register van het ministerie van ge-
zondheid voor als gezondheidscentra 
die in 2009 abortussen wettig ver-
klaard hebben. In Spanje moet, vol-
gens de organieke wet met betrekking 
tot de abortus - in werking getreden 
in de afgelopen maand juli - “de ge-
zondheidsvoorziening van de opzet-
telijke zwangerschapsonderbreking 
uitgevoerd worden in centra van de 
publieke gezondheid, of door con-
tract daaraan verbonden”. Deze wet 
voorziet het gewetensbezwaar voor 
individuele personen, maar niet voor 
de centra. Vanaf het moment dat de 
wet van kracht is geworden hebben 
sommige ziekenhuizen een toene-
mende druk gevoeld om abortussen 
uit te voeren. Voor pater Ballesteros - 
Catalaans priester - moet de Kerk zich 
terugtrekken uit de publieke fondsen 
om haar vrijheid te bewaren zelfs als 
dat het aantal van haar ziekenhui-
zen doet afnemen. Ook de distributie 
van abortuspillen - de RU-486 en de 
‘morning after pil’ - raakt een groei-
end aantal ziekenhuizen waarover de 
Kerk medezeggenschap heeft. Daarom 
heeft in het ziekenhuis van Sant Celo-
ni - gelegen in het bisdom van Terras-
sa - de onderdirecteur van de raad van 
bestuur - pater Ignasi Fuster - zijn taak 
neergelegd, omdat hij van oordeel is 
dat de Kerk zich moet terugtrekken uit 

een ziekenhuis waar abortussen wor-
den uitgevoerd.

Bron: Zenit

Duitsland: De Kerk tegen 
de pre-implantatie diagnostiek

In Duitsland hebben de katholie-
ke Kerk en Caritas de wetsvoorstel-
len verworpen die de bedoeling heb-
ben de pre-implantatie diagnostiek 
toe te staan en hebben zich uitgespro-
ken voor “een absoluut verbod, zon-
der uitzondering”. Zij hebben er nog-
maals op gewezen dat deze genetische 
pre-implantatie testen “van het men-
selijk leven een instrument” maken 
en dus een schending van de mense-
lijke waardigheid zijn. Met deze prak-
tijk zien de embryo’s, immers, “hun 
bestaan onderworpen aan buitenge-
wone genetische maatregelen, trends 
en kenmerken”, wat op termijn zou 
kunnen gaan tot “latere discrimina-
ties” tegenover gehandicapte perso-
nen die niet aan deze diagnostiek on-
derworpen geweest zouden zijn. De 
lutheranen hebben een gelijksoortige 
houding aangenomen.

Bronnen: Cathobel / Caritas / PA

Malta, het laatste Europese   
      land dat de scheiding toestaat

Malta wordt het laatste Europese 
land dat de scheiding toestaat. On-
danks de aansporing door de Kerk om 
“nee”  te stemmen, hebben de burgers 
van dit land - dat voor 95% katholiek 
is - de legalisering van de scheiding 
geaccepteerd. Tijdens het referendum 
heeft 53,2 % van de 304.000 Mal-
tezer kiezers - op een bevolking van 
408.000 inwoners - inderdaad een 
voorstel aangenomen voor de schei-
ding na vier jaar wettig uit elkaar zijn. 
Het resultaat is bevestigd op zondag 
29 mei door de eerste minister Law-
rence Gonzi, die de scheiding sterk 
bevochten had. “Het is niet het re-
sultaat dat ik wenste, maar de wil van 

het volk moet worden gerespecteerd”, 
heeft hij losgelaten tegenover de pers.

Bronnen: Cathobel / Apic / Mvl

Een nieuwe internetsite 
  voor het Vaticaan
Mgr. Claudio Maria Celli - voor-

zitter van de Pauselijke raad voor de 
sociale media - pater Frederico Lom-
bardi, SJ - directeur van de Perszaal 
- Giovanni Maria Vian, directeur van 
de Osservatore Romano - Gustavo En-
trala, directeur van het publicitaire 
agentschap 101 - en Thaddeus Jones 
- officiaal van de Raad voor de com-
municaties - hebben de nieuwe mul-
timedia portaalsite  “news.va” ge-
presenteerd. Deze is op 28 juni - de 
vigilie van het feest van de apostelen 
Petrus en Paulus -  in werking getre-
den. “Voortaan zal het mogelijk zijn 
er alle informaties op te vinden van 
de vaticaanse media - Osservatore, Ra-
dio, VIS, Fides, Perszaal en CTV - over 
de activiteit van de paus, zijn Leerge-
zag en de verklaringen van de dicas-
teria, maar ook over de belangrijke 
internationale gebeurtenissen, of ge-
beurtenissen verbonden aan het leven 
van de onderscheiden Kerken”, heeft 
Mgr. Celli verklaard.

Bronnen: Cathobel / VIS / TS / At

De Chinese katholieken en 
  de devotie tot het Heilig Hart
De katholieke gemeenschappen 

van het Chinese vasteland beleven de 
maand juni, toegewijd aan het Hei-
lig Hart, intens. Zij doen dit door ver-
schillende initiatieven. De devotie tot 
het Heilig Hart van Jezus leeft sterk in 
China en is van generatie op generatie 
doorgegeven. Behalve de parochies en 
de diocesane religieuze congregaties 
zijn er ook talrijke verenigingen, groe-
pen of allerlei katholieke stichtingen 
die de bedoeling hebben gehad, eer 
te brengen aan het Heilig Hart door 
de naam ervan aan te nemen. Onder 
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de initiatieven waarvan melding is ge-
maakt bij het Agentschap Fides, heeft 
de parochie van het Heilig Hart van 
Gan Liao Gou van het bisdom Taiyu-
an de traditie bewaard, een uur van 
gebed te wijden aan het Heilig Hart 
op de vrijdagavond. Het initiatief, dat 
gestart is in juli 2006, is vandaag nog 
steeds in gebruik.

Bron: Fides

Achteruitgang van de 
  gewijde muziek
Nauwelijks drie maanden na zijn 

verkiezing vaardigde paus Pius X het 
motu proprio “Tra le sollecitudini” 
uit: een tekst die de ‘liedjes’ uit de ker-
ken verbande en die een herleving van 
de grote liturgische muziek - gregori-
aans en polyfoon - aangaf. Korte tijd 
later - in 1911 - stichtte hij in Rome 
de hogeschool die met deze herle-
ving belast werd. Deze heet vandaag 
het Pauselijk Instituut van de Gewijde 
Muziek, dat zijn eeuwfeest viert met 
een groots internationaal congres van 
musicologen en musici.

Op 14 maart jl., had Mgr. Fer-
nando Filoni, toen plaatsvervangend 
Staatssecretaris, schriftelijk verklaard 
dat de paus “welwillend de aanvraag 
van een pauselijke audiëntie en een 
apostolische brief had ontvangen” bij 
gelegenheid van de vieringen van het 
eeuwfeest. Maar, enkele dagen vóór de 
opening van het congres - de uitnodi-
gingen waren al verzonden - heeft de 
prefectuur van het pauselijk huis weer 
laten weten dat er geen enkele pause-
lijke audiëntie zou zijn, evenmin als 

een apostolische brief. De prefectuur 
van het pauselijk huis heeft ook la-
ten weten, dat er zelfs in de komen-
de maanden geen enkele pauselijke 
audiëntie zou worden verleend aan 
het Pauselijk Instituut van de Gewijde 
Muziek, dat wil zeggen in de loop van 
het jaar van het eeuwfeest. Het is in-
middels duidelijk dat degenen die op 
dit gebied beslissen in de plaats van 
Benedictus XVI, dikwijls verschillend 
en soms in tegenstelling met wat de 
paus denkt, handelen. Wat onbegrij-
pelijk blijft is, waarom de paus - oor-
deelkundig hartstochtelijk muzieklief-
hebber en verdediger van de liturgie 
- dit tolereert.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Een meerderheid van de 
katholieken vóór de traditionele 

Mis
Als steekproef  is er in het bisdom 

Rennes (Frankrijk) een onafhanke-
lijke enquête gehouden bij 745 per-
sonen die representatief zijn voor de 
bevolking van 18 jaar en ouder. Van 
deze 745 ondervraagde personen heb-
ben er 435 verklaard, zich te beschou-
wen als ‘katholiek’, dat is iets meer 
dan 58%. Onder hen die zich uitspre-
ken als ‘katholiek’, is dit het percen-
tage praktiserende: 22,2% van de ka-
tholieken verklaart iedere week deel te 
nemen aan de Mis; 11,5% één of twee 
keer per maand. 72,2% van de prakti-
serende katholieken van het bisdom 
zegt het Motu Proprio Summorum 
Pontificum te kennen, 60,6% van de 
praktiserende katholieken vindt het 
samen bestaan van de twee vormen 
van de Romeinse ritus binnen hun pa-
rochie normaal. Bovendien verklaart 
43,4% van de praktiserenden iedere 
week te willen deelnemen aan de Mis 
en 19,3% in een maandelijks ritme, 
ofwel 62,6% van de momenteel prak-
tiserenden van het bisdom Rennes. 
Als de tekst van de paus was toegepast 
in hun eigen parochie…

Bron: Paix Liturgique

Eucharistische processie in 
  Sint Petersburg
Op zondag 26 juni, plechtige vie-

ring van Sacramentsdag, hebben de 
katholieken van Sint Petersburg voor 
het eerst sinds 1918 een eucharisti-
sche processie kunnen organiseren 

op de beroemde Perspective Nevski, 
de hoofdverkeersader van de stad. 
Meer dan duizend gelovigen hebben 
deelgenomen aan de processie, die 
als punt van vertrek en aankomst de 
kerk van de H. Catharina van Alexan-
drië had, de oudste katholieke kerk 
van Rusland. “Het is een historische 
dag voor de katholieken van Sint Pe-
tersburg, die dergelijke processies niet 
hadden kunnen organiseren onder 
het sovjetregiem”, heeft pater Hya-
cinthe Destivelle o.p., pastoor van de 
Catharina parochie en deken van het 
katholieke dekenaat van Sint Peters-
burg, gezegd. Laten wij hopen, dat dit 
een hernieuwing in de Russische ka-
tholieke Kerk voorspelt, want de St. 
Catharinakerk is zó ontdaan van haar 
inwendige versiering, dat de arme or-
thodoxen gedacht moeten hebben, 
dat zij te maken hadden met een pro-
testantse kerk.

Bronnen: Cathobel / Zenit / PA 

De sacramentsprocessie in Luik

Op zaterdag 25 juni heeft, in de 
kerk van het Heilig Sacrament van 
Luik, de plechtige Mis van Sacra-
mentsdag plaats gehad. Deze werd 
opgedragen door kanunnik Vander-
bruggen, o. praem., geassisteerd door 
de eerwaarde heren Jean-Pierre Her-
man en Claude Germeau. De Schola 
Sainte- Cécile heeft de mis Ad Majo-
rem Dei Gloriam van André Campra 
uitgevoerd, alsook verschillende mo-
tetten van componisten die in de 17de 
eeuw actief waren in Luik, waaronder 
Lambert Pietkin, kapelmeester van de 
kathedraal van Luik. Na afloop van de 
Mis heeft zich een mooie eucharisti-
sche processie ontrold in de straten 
van Luik. Het was heel ontroerend, 
het Sacramentsfeest te vieren in de 
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stad waar dat feest werd ingesteld na 
visioenen van Onze Heer aan de H. 
Juliana van Cornillon.

Bron: Schola Sainte-Cécile

Priesterjubileum voorgegaan door 
een vrouwelijke protestantse 

dominee
De eerwaarde heer Marcel Gravet 

heeft op zondag 31 juli 2011 zijn 60-
jarig priesterfeest gevierd in de kerk 
van Buissonville tijdens een weinig 
gangbare plechtigheid, omdat het ging 
“in een bedoeling van eenheid tussen 
christenen”, om een Heilig Avond-
maal voorgegaan door mevr. Annet-
te Ruby, protestantse dominee in de 
Elzas. De jubilaris had alle aanwezi-
ge priesters uitgenodigd om te conce-
lebreren, maar uiteindelijk was hij de 
enige die het deed. De deken van Ro-
chefort, de eerwaarde Jules Solot en 
eerwaarde Fernand Streber waren te-
genwoordig in de bijeenkomst, maar 
hebben niet geconcelebreerd noch 
gecommuniceerd. Konden de katho-
lieken communiceren? Voor eerwaar-
de Solot is het een gewetensvraag, het 
komt erop aan de zaken in de diepte 
te beleven en ze van binnen te erva-
ren, door te vermijden de verschillen 
achteloos te beschouwen. Communi-
ceren of niet, men moet durven spre-
ken over zijn vreugde of over het ge-
voel van onbehagen dat men ervaart.

Bronnen: Cathobel / Bl

Protestantse begrafenis 
   in een katholieke kerk
Op zaterdag 9 juli 2011 om 10.00 

uur heeft een dame uit Xhoffraix recht 
gehad op een protestantse begrafenis-
plechtigheid in de katholieke kathe-
draal van Malmedy. Toch is er wel 
een doopsgezinde protestantse kerk 
en ook een gebedplek van “La nou-
velle Jerusalem” in Malmedy. Aange-
sproken door een gechoqueerde ge-
lovige wist eerwaarde Henri Bastin, 
pastoor-deken van Malmedy, niets 
beters te antwoorden dan: “Zowel de 
doopsgezinde kerk – waarvan het ver-
zoek kwam – als de gebedplek van 
“La nouvelle Jerusalem” hadden niet 
voldoende plaats om het grote aantal 
aanwezigen dat verwacht werd bij de 
viering te ontvangen. Dus heb ik gun-
stig geantwoord op het verzoek, zo-
wel om een dienst te bewijzen als met 

een oecumenische bedoeling, waar-
toe wij trouwens allemaal sterk wor-
den aangespoord door de Kerk sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie, zonder 
overigens alles wat ons nog scheidt ter 
zijde te schuiven”.

Op dezelfde dag werd eerwaarde 
Matthias De Clercq, op 200 km van 
daar, verzocht zijn eerste Mis buiten 
de parochiekerk van Merelbeke op 
te dragen. Maar het is waar dat het 
slechts om een katholieke priester 
ging…

De nieuwe belediging 
          in Avignon

Drie maanden geleden had Avig-
non plaats geboden aan een kunst-
werk dat beledigend was voor Onze 
Heer: de collectie Lambert stelde de 
foto ten toon van een kruisbeeld in 
een vaas met urine. In het kader van 
het jaarlijkse festival van de stad laat 
een - even vulgair als heiligschennend 
-  stuk met de naam “Over de voor-
stelling van het gezicht van de zoon 
van God” achtereenvolgens een arme 
man spelen, die men zijn luier uit-
doet en van wie men minuten lang de 
uitwerpselen aan het publiek toont 
en een troep kinderen die granaatap-
pels gooit naar een groot portret van 
Jezus Christus, dat de achtergrond 
vormt. Vervolgens wordt dit grote ge-
zicht in stukken gescheurd door tech-
nische effecten die van deze scheuren 
een kleur  laten afdruipen “die meer 
de fecale materie van de voorafgaande 
scene dan bloed oproept” bericht een 
journalist. Aan het eind van de scene 
verschijnt er een boodschap voor de 
ogen van alle aanwezigen: “You are 
not my shepherd” (“Jij bent niet mijn 
herder”).

Bron: Daily Mail

Resultaten van het eindexamen 
van de middelbare scholen 2011

De Franse scholen (voor jongens) 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X hebben spectaculaire resultaten be-

haald bij het eindexamen: 98,82% 
geslaagden, waarvan 17 met de aan-
tekening heel goed, 26 goed en 29 ta-
melijk goed

Bron: La Porte Latine

Stemmingen en geruchten  
Op 10 juni kondigde een Italiaanse 

website aan: “Een voorstel dat direct van 
de Heilige Vader komt zou voor het eind 
van de maand moeten bemiddelen om 
aan de Priesterbroederschap St. Pius X 
een officiële status in de Kerk aan te bie-
den”. De ´informatie´ werd de volgende 
dag overgenomen door een Amerikaan-
se site. En op een Frans forum kon men 
dezelfde dag lezen: “Het gerucht wordt 
duidelijker”. De schrijver van het bericht 
zei te hebben vernomen “van priesters 
van de Priesterbroederschap” dat Mgr. 
Fellay in die week “naar Rome was ge-
gaan met zijn twee assistenten voor een 
heel belangrijke bijeenkomst”. Hij zou 
even goed hebben kunnen zeggen dat 
de Zwitserse bisschop, die toen in Men-
zingen was, de gave van bilocatie had!

Op 17 juni vermeldde de site van 
het district van de Verenigde Staten van 
de Priesterbroederschap St. Pius X dat 
Mgr. Fellay in zijn preek bij de priester-
wijdingen in Winona de geruchten had 
ontkend volgens welke er een ontwerp 
van akkoord gaande was tussen Rome 
en de Priesterbroederschap. Dus recti-
ficeerde dezelfde Italiaanse site op 20 
juni de “informatie” van 10 juni, toe-
gevend dat er niets geklopt had van de 
geruchten waarvan zij de lucht had ge-
kregen…

Op 18 juni verklaarde een sedeva-
cantistische site, terugkomend op een 
artikel dat de avond ervoor was ver-
schenen op internet: “De leerstellige 
gesprekken tussen Rome en Ecône zijn 
afgelopen. Verraad van de autoriteiten 
van de Priesterbroederschap St. Pius X 
die wisten wat ze deden”. Van zijn kant 
schreef een Romeins persagentschap op 
20 juni, naar aanleiding van hetzelfde 
artikel: “Sommige stemmen, van de 
kant van Rome, aarzelen niet een mis-
lukking te vermelden aan het eind van 
de bijeenkomsten tussen theologen” 
van het Vaticaan en Ecône. 

De geruchten zijn de afspiegeling 
van de stemmingen van hen die ze ver-
spreiden…

Bron: DICI
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Kroniek van het district
juni - juli 2011

Zondag 5 juni
In de Hemelstraat doen op de 

zondag na Hemelvaart drie jongens 
hun Plechtige Communie.

Donderdag 9 juni
Vandaag zegent eerw. C. de Beer in 

Wateringen een huwelijk in.

10-13 juni

In het pinksterweekend lopen on-
geveer 180 pelgrims van het district 
(onder wie een vijftigtal kinderen en 
een veertigtal in de logistiek) de bede-
vaart van Chartres naar Parijs. Dit jaar 
was de aankomst in Parijs bijzonder, 
omdat het eindigde met een grote sa-
cramentsprocessie, waarbij de priester 
met het Sacrament op een mooi ver-
sierde wagen knielde en zo tot het al-
taar reed waar de H. Mis plaatsvond.

Op maandagavond, aan het einde 
van de bedevaart rijdt eerw. Verlinden 
broeder Alberto naar Flavigny waar hij 
rust zal nemen na zijn goede en loyale 
diensten voor de  St. Jozefkerk.

Zondag 19 juni
De kinderen van de Eucharistische 

Kruistocht vergaderen in Gerwen en 
brengen in de namiddag een leerrijk 

bezoek aan het Weverijmuseum in 
Geldrop, waar ook draaiorgels te be-
wonderen waren. Wat hebben weefge-
touwen en draaiorgels overeenkom-
stig?

In Brussel heeft vandaag de Sa-
cramentsprocessie plaats. Het tweede 
rustaltaar is, met de vriendelijke toe-
stemming van de pastoor, opgesteld 
aan de façade van de onlangs geres-
taureerde St. Bonifatiuskerk.

Donderdag 23 juni
De leerlingen van Namen nemen 

samen met de school van Brussel deel 
aan de uitstap naar het Bois des Rè-
ves. Dit is voor hen de gelegenheid 
om deel te nemen aan een activiteit 
met een grotere groep kinderen.

Vrijdag 24 juni

In Namen, feestje ter afsluiting van 
het jaar huisonderwijs. De leerlingen 
dragen voor hun ouders enkele uitge-
beelde gedichten voor en zingen uit 
volle borst, zelfs in het Nederlands! 

Op dezelfde dag heeft in Brussel 
de sluiting van het schooljaar van de 
school Notre Dame de la sainte-Espe-
rance plaats. Volksdansen en lof met 
vier toetredingen tot de Eucharisti-
sche Kruisvaarders staan op het pro-
gramma.

Zondag 26 juni
Toewijding van het apostolaat van 

Namen aan het Onbevlekt Hart van 
Maria en inzegening van een retabel 
in keramiek van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima, door eerw. Martin Huber.

De Sacramentsprocessie trekt door 
Gerwen. Onze Heer heeft voor zijn 
koninklijke uitstap en voor zijn ge-
volg mooi weer gereserveerd.

De Sacramentsprocessie in Ant-
werpen is dit jaar geslaagd! Er was in 
dit weekend een koor uit Litouwen 
naar hier gekomen die de ceremonie 
opgeluisterd hebben met hun gezang. 
Zij waren met familie erbij met 54 
personen en ‘kampeerden’ in de pri-
orij.

Maandag 27 juni
Eerwaarde Claude Germeau komt 

in de karmel van Qiuévrain een dank-
mis opdragen voor zijn gouden pries-
terfeest. Zijn eenvoudige en diepe 
preek verrukt de karmelietessen.

Zaterdag 2 juli
Voor de priesterwijding van Eer-

waarde Matthias De Clercq kwam er 
een bus vanuit België- Nederland naar 
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Zaitzkofen. Ook de jongens van de 
Eucharistische Kruistocht waren met 
een busje en een auto afgereisd om de 
Priesterwijding van Kruisridder Mat-
thias De Clercq bij te wonen.

Zondag 3 juli
Eerw. C. de Beer houdt de preek 

voor de eerste plechtige Mis van eerw. 
M. De Clercq in onze kerk Patrona 
Bavariae te München, die vanwege de 
opkomst van gelovigen bijna uit de 
voegen barstte.

Woensdag 6 juli
Eerw. De Vriendt en twee gelovi-

gen nemen voor het jaarlijkse uitstap-
je aan het eind van het schooljaar de 
kinderen van de catechismus en de 
misdienaars mee. Op het programma 
staat het bezoek aan de kerk van Bou-
vines, op enkele kilometers ten zuid-
oosten van Rijssel. De kerk is vooral 
beroemd om haar prachtige gebrand-
schilderde ramen (21) die episo-
des van de beroemde slag bij Bouvi-
nes uitbeelden, waar de koning van 
Frankrijk, Filips II van Frankrijk  het 

‘coalitieleger’ versloeg en zo de Fran-
se monarchie wist te versterken. In de 
namiddag, wandeling naar het nabu-
rige dorp Sainghin-en-Mélantois waar 
de oude kerk prachtige barokke alta-
ren telt en een groot schilderij ter ere 
van het Heilig Hart.

Donderdag 7 juli
In de karmel om 8.00 uur de eer-

ste H. Mis van Eerwaarde Pierre Mou-
roux, gevolgd door de zegen met af-
laat van de nieuwe priester, op 29 juni 
gewijd in Ecône.

Zaterdag 9 juli
Op het feest van de HH. Martela-

ren van Gorcum draagt eerw. M. De 
Clercq in de openlucht naast de paro-
chiekerk te Merelbeke (B) zijn Eremis 
op. De plaatselijke pastoor had al toe-
stemming gegeven om deze Eremis in 
de kerk te doen, maar de bisschop ver-
bood het. De bevolking vond het een 
schandaal dat de bisschop zo handel-
de. Met de altaartent van de familie 
Windels en hulp van links en rechts 
werd er toch een mooi altaar opge-
bouwd. Ook de hemel hielp een beet-
je; de regen, die tot een uur voor de 
Mis nog rijkelijk gevallen was, hield 
op en de zon scheen voor de rest van 
de dag. 

Er waren ook journalisten op af 
gekomen. ’s Avonds werd er zelfs in 
het nieuws van 19.00 uur van de VRT 
een gedeelte aan gewijd. 

9-20 juli
De Nederlandstalige kampen van 

de Eucharistische Kruistocht waren 
dit jaar in Bierbeek, naast de Mara-
natha-kapel. Het Jongenskamp begon 
vanaf de Eremis van de nieuwe pries-
ter, zelf ook  kruisridder in de E.K., op 
9 juli en duurde tot 20 juli. Het thema 
was de missie en ze hebben dan ook 
een ‘missiekerk’ gebouwd. 

Zondag 26 juni: Sacramentsprocessie in Gerwen

Zaterdag 2 juli: Priesterwijding van Eerwaarde Matthias de Clercq in Zaitzkofen
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10-24 juli
Franstalig kamp van de Eucharis-

tische Kruistocht in de omgeving van 
Bouillon. 74 jongens nemen eraan 
deel onder leiding van een staf van 
twintig personen (waaronder 5 semi-
naristen van Ecône). Nat weer. Geen 
enkele dode te betreuren 

11-16 juli
De Nederlandstalige retraite in 

Antwerpen gaat… met twee personen 
door. 

De zusters Marie-Jérome, Jeanne-
Elisabeth en Mej. Clothilde Boulan-
ger (toekomstig onderwijzeres van de 
4e  en 5e  klas) volgen de vergadering 
van de onderwijzeressen in le Pointet, 
onder leiding van E.H. Bourrat.

11-23 juli
Afwezigheid van de zusters die 

‘thuis’, in het moederhuis, in Saint-
Michel-en-Brenne nieuwe inspiratie-
bronnen gaan aanboren.

Donderdag 14 juli
Snel bezoek aan Brussel van eerw. 

Tranchet en enkele gelovigen van de 
school van Chateauroux, die de be-
grafenis van de vader van broeder Do-
minique zijn komen bijwonen.

Zaterdag 16 juli
Feest van Onze Lieve Vrouw van 

de Berg Karmel. 1e klas in Quiévrain, 
gezongen door eerw. Carlhian in te-
genwoordigheid van talrijke gelovi-
gen. Iedereen ontvangt de eerste ze-

gen van de nieuwe priester, die op 29 
juni jl. gewijd is in Ecône.

Zondag 17 juli
Eerste Mis van eerw. De Clercq in 

Namen, voor een helaas gering aantal 
aanwezigen, vanwege de vakanties en 
de kampen.

Donderdag 21 juli
Vandaag zegent eerw. C. de Beer in 

Haarlem een huwelijk in.

Zaterdag 23 juli
Eerw. M. De Clercq draagt de H. 

Mis op in Den Haag en geeft nadien 
zijn eerste priesterlijke zegen.

Zondag 24 juli
Vandaag verwelkomen de gelo-

vigen in Gerwen eerw. M. De Clercq 
voor de Hoogmis.

24-29 juli
Vanuit Antwerpen vertrokken en-

kele jongens op de 
fiets met broeder René 
Maria naar het graf 
van St. Willibrordus in 
Echternach. De slaap-
zakken, tentjes en an-
dere bagage hadden ze 
op de fietsen gebon-
den en zo zijn ze na 
een mooie maar ook 
wel inspannende tocht 
donderdagochtend in 
Echternach aangeko-
men. E.H. Verlinden 
mocht er de H. Mis op-

dragen in de crypte bij de graftombe 
van de heilige, die niet alleen de pa-
troon van Nederland is, maar ook veel 
gemissioneerd heeft in het Antwerpse, 
Brabant, Limburg en de gebieden van 
de Ardennen en de Eifel.

24 juli-4 augustus
Kamp van de Eucharistische Kruis-

tocht voor Nederlands sprekende 
meisjes, in Bierbeek.

24 juli-7 augustus
De scouts van Namen maken hun 

zomerkamp met de scouts van Wallis, 
bij Bouillon. Dat geeft de gelegenheid 
tot een groter aantal kinderen: 35 in 
totaal.

26-27 juli
Eerw. Daniël Fringeli komt naar 

Brussel om de boekhouding te doen 
met eerw. Huber.

Zaterdag 30 juli
Eerw. Matthis De Clercg zingt een 

eerste H. Mis in de karmel; om 8 uur. 
Hij wordt vergezeld door zijn vader 
en zijn broer.

Zondag 31 juli
Plechtige eerste H. Mis van eerw. 

Matthias de Clercq in de St. Jozefkerk 
te Brussel. Na de receptie voor alle ge-
lovigen, op het voorplein worden een 
dertigtal gelovigen (de ouders van de 
priesters het Belgische gedeelte van 
het district, de leden van de Stichting 
van de Priesterbroederschap in België, 
de oudgedienden en de meest betrok-
ken  personen) uitgenodigd om een 
feestmaal te gebruiken dat is bereid 
door de zusters, in de Christus Ko-
ning priorij.

9 juli: Toch een foto voor de kerk van Merelbeke na de 
Eerste H. Mis van Eerw. De Clercq 
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Einde van de 
gevangenschap in 

de Libanon
Twee jaar geleden werd er tot 

een storm van gebed opgeroepen 
voor twee jonge Zwitserse meisjes, 
de vijftienjarige Anna en de achttien 
jaar oude Marjam, leerlingen van de 
school van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Wil. Zij werden n.l. in Liba-
non tegen hun wil vastgehouden, na-
dat zij door een truc daarheen gelokt 
waren. De Liba-
nese vader pro-
beerde zelfs het 
oudste meisje 
tot een huwelijk 
met een moslim 
te dwingen, wat 
zij standvastig 
weigerde. 

In de ‘Welt-
woche’ nr. 17 
van 2011, blz. 
38 e.v. ver-
scheen een in-
terview met de 
twee meisjes, 
die sinds medio 
april weer terug 
zijn in Zwitser-
land.

De vader heeft vooral de oudste 
dochter dikwijls geslagen en afgeram-
meld, zodat zij op 16 jarige leeftijd 
naar een opvanghuis verhuisde, waar 
zij veilig was. In september 2009 wer-
den zij uitgenodigd voor een bruiloft 
in het vaderland van de vader in de 
Bekaa-vallei (berucht voor drugshan-
del, autozwendel en valse munterij). 
Volgens de uitspraak van de meisjes 
is “een vrouw daar niets waard. De 
mannen hangen rond, ze intrigeren 
en roddelen en de vrouwen bedienen 

ze, voor het koken en schoonmaken 
zijn zij goed genoeg.” 

Waar heeft een vrouw dus meer 
rechten en vrijheden, in Europa of in 
islamitische staten?

Toen het duidelijk werd, dat Mar-
jam de bruid was en het huwelijk wei-

gerde, werden zij en haar jongere zus-
je Anna als gevangenen en gijzelaars 
behandeld. Ze werden steeds weer ge-
dreigd, ze te scheiden en zelfs in Iran 
uit te huwelijken. Om maar niet van 
elkaar gescheiden te worden, deden 
ze alles samen en sliepen zelfs in het-
zelfde bed. Ze konden zich nauwelijks 
een paar meter van het huis verwijde-
ren. Toen bij een telefoongesprek met 
haar broer het woord vlucht viel, werd 
Marjam daarna door haar vader bont 
en blauw geslagen.

Bovendien werd alles geprobeerd, 
ze tot overgang tot de Islam te bewe-
gen, zo moesten ze de Koran lezen in 
Duitse vertaling. Tot dan toe waren 
de meisjes religieus niet zo ijverig ge-
weest. In deze situatie leerden zij de 
katholieke godsdienst en het geloof 
waarderen en liefhebben en haalden 
zij uit het dagelijks gebed de kracht, 

standvastig te 
blijven. U moet 
zich voorstellen: 
twee meisjes op 
wie op alle mo-
gelijke manieren 
druk uitgeoefend 
wordt, bieden 
weerstand aan de 
hele familie en de 
clan van hun va-
der. Dat konden 
ze niet uit zich-
zelf.

Een Libane-
se maatschappe-
lijk werkster gaf 
hun ten slotte de 
moed, bij de der-
de rechtszitting 
eindelijk de waar-

heid te zeggen. De familie van de va-
der had tegen gerecht en advocaat ge-
logen en beweerd, dat de meisjes de 
Koranschool zouden bezoeken. De 
rozenkrans biddend, bekende Mar-
jam dat zij christin was, waarop de 
rechter haar uitreis verordende.

Anna vertelde verder; “Tussen ge-
vangenen door, die op hun proces 
wachtten, verlieten we het gerechts-
gebouw via de achterdeur. Alles was 
voorbereid. Onze moeder die aange-
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Aankondigingen
     
 
 
 BELGIË EN NEDERLAND
 
                  
zaterdag    3 september      Sportdag van de Traditie in Mechelen

   
zaterdag  10 september      Derde Orde bijeenkomst in Den Haag, 
                     daarna bedevaart naar Heiloo

maandag  12 t/m zaterdag 17 sept.     Mariale Retraite (gemengd)   
           in Antwerpen

zaterdag      1 oktober       Bedevaart Spa-Banneux

zondag    9 oktober       Parochiefeest in Den Haag 

komen was, en de maatschappelijk 
werkster verwachtten ons. Met zwaai-
licht bracht de politie ons naar het 
vliegveld… Op het vliegveld stelde 
men vast, dat er een tweede uitreis-
verbod klaarlag waar de familie blijk-
baar via een Sharia-rechtbank voor 

gezorgd had.” Enige dagen later kon-
den de meisjes het land toch nog ver-
laten.

Marjam en Anna hebben hun va-
der vergeven, maar willen niets meer 
van hem weten. Ze leefden onder een 

grote spanning. Mogen het geloof en 
de tijd helpen, alle (psychische) won-
den te helen. 

Uit: Rundbrief an der Glaübigen 
in der Schweiz  Nr. 110.

“De rozenkrans biddend, bekende 
Marjam dat zij christin was.” Dit voor-
beeld moet ook ons aansporen het 
dagelijks rozenkransgebed niet te ver-
waarlozen. Onze Lieve Vrouw Hulp 
van de Christenen staat haar kinderen 
altijd bij in de nood, als wij het mid-
del dat zij ons heeft gegeven met ver-
trouwen inzetten: de rozenkrans. 

Daarom willen wij nog eens de 
nadruk leggen op de Rozenkrans-
kruistocht, waartoe Mgr. Fellay, de Al-
gemene Overste van de priesterbroe-
derschap St. Pius X, heeft opgeroepen 
vanwege de toenemende hardnekkig-
heid van de verdorvenheden in de H. 
Kerk. Als Onze Lieve Vrouw door het 
rozenkransgebed twee meisjes uit de 
islamistische greep kan redden dan 
zou zij ook in staat zijn de Kerk uit de 
modernistische greep te bevrijden. 

Maria Hulp van de christenen
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Colofon

Priesterbroederschap St. Pius X

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

Voor uw bestelling kunt u gebruik maken van 
onderstaande lijst, deze uitknippen en opzen-
den naar: 
Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR  Nuenen.

Naam:..................................................

Adres:.....................................................

Postcode en plaats:...............................

Gerwen: St. Clemenskerk 
Priorij St. Clemens, Heuvel 23, 
5674 RR  Nuenen     
Indien geen noodgeval telefoontijden:
Ma. - za. 10.00 - 12.00, 14.30 - 17.30 u. 
Tel:  040/283 45 05 
Fax: 040/284 71 17
Zondag:  10.30 uur gezongen H. Mis
Ma./din./don. 18.30 uur; 
Woe./vrij. 7.15 uur; zat. 8.30 uur  

Den Haag
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Calandkade, tegenover nr.160, (kerkboot)
2521 AA Den Haag. Tel: 070/389 65 60
Zondag 10.30 uur gezongen H. Mis. 
vrij. 19.00 uur; zat. 9.00 uur

België 
Brussel     
Christus Koning Priorij 
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. 02/550 00 20; Fax 02/550 00 29 
Zon- en feestdagen: 18.30 uur
Door de week: 7.15 uur H. Mis 
St. Jozefkerk
Frère - Orban Square, 1040 Brussel
Tel. 0474/860755
Zon- en feestdagen: 8.00 en 10.00 uur
H. Mis. Door de week: 18.00 uur.

Namen
Saint-Aubain Kapel, Rue Delvaux 8,  
5000 Namur; Tel. 02 / 550 00 22 
Zon- en feestdagen:10.30 uur Gezongen 
H. Mis. Door de week: vrijdag 19.00 uur -  
zaterdag 10.00 uur H. Mis  
    
Quiévrain
Carmel du Sacré Coeur, 
16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain 
Carmel: Tel. 065 / 45 79 22 
Aalmoezenier : Tel. 065 / 45 81 65, 
Zondag: 10.15 uur H. Mis. 
Door de week: 8.00 uur H. Mis.

Antwerpen     
Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 21-23, 2018 Antwerpen 
Tel. 03/229 01 80; Fax 03/229 01 89 
Zon- en feestdagen: 7.30 uur H. Mis en 
10.00 uur Hoogmis & Lof
Maandag-vrijdag: 18.00 u. Rozenhoedje - 
18.30 H. Mis.  Zaterdag: 9.30 uur H. Mis.

Gent
Sint-Amanduskapel, 
Kortrijksesteenweg 139, 
9000 Gent; Tel. 03 / 229 01 80 
Zon- en feestdagen: 10.00 uur Hoogmis.  

Bierbeek
Kapel Maranatha 
Oude Geldenaaksebaan 2, 3360 
Bierbeek  Tel. : 016 46 13 37
Zondag : H. Mis 10.00 of 17.00uur

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

 De devotie tot het Onbevlekt Hart 
van Maria, en de oproep van OLV 
te Fatima              

 In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

 Belijdenissen, H. Augustinus       
 
 Lijkverbranding? 
 E.H. Nicolas Pinaud      

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

 De heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie:
Pater B. Wailliez
(verantwoordelijke uitgever)
M.L. Bastiaanse
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.
e-mail: info@stpiusx.nl

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van 
ons werk zijn zeer welkom: ze vor-
men de enige financiële steun voor 
het apostolaat van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hierbij 
ingesloten acceptgirokaart of over-
schrijvingsformulier.

Voor Nederland:
Bankrekeningen:
giro nr. 39 90 790 
bank  nr. 68 67 70 595
IBAN: NL43 INGB 0686 7705 95
BIC: INGBNL2A
t.n.v.  Stichting St. Jozef, 
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen.

Voor België:
Bankrekeningen:
IBAN: BE30 3630 1591 4811
BIC: BBRUBEBB
t.n.v. Sint Pius X VZW,
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel

U vindt ons ook op internet:
www.stpiusx.nl
www.stpiusx.be

Nederland

Luxemburg 
Livange
Hotel Ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 (0)621356852 
2 zondagen per maand: rozenhoedje (en 
biechthoren) 16.30 uur; gezongen H. Mis 
om 17.00 uur.

Kerkrade (duitstalig)
Kerk v. St. Maria zu den Engeln
Pannesheiderstraat 71
6462 EB  Bleijerheide/Kerkrade
Tel. 045/5453366
Zondag: 9.30 u. H. Mis     
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Inhoud

De Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

Verschijnt tien keer per jaar (gratis).
Het kan op aanvraag bij de Priorij 
St. Clemens te Gerwen u 
toegestuurd worden.

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

In Gods Aangezicht
Gebed en meditatie                                                            
Dom Augustinus Guillerand O. Cart.              

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

Aantekeningen van een kartuizer 
over het wezen van het gebed en 
de juiste manier van bidden. De ba-
sisgedachte daarbij is de intensieve 
beschouwing van de liefde van God, 
waar alles uit voortkomt en waar al-
les naar toe streeft.

€ 6,50

Open brief aan de radeloze 
katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebvre                                                                         

De aartsbisschop zegt in dit boek: 
“De volgende bladzijden willen ant-
woord geven op de vragen, die u 
zichzelf stelt”. Hij geeft een nuchtere, 
zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie.

€ 9,--

2

3

5

6

 7

9

10

14

18

19

21

26

29

30

EDITORIAL
“Het verlies van de christelijke ge-
woonten en de verwereldlijking 
van de moraal.”

MGR. LEFEBVRE
De liberale katholieke mentaliteit

LEER VAN DE KERK
De katholieke Kerk

ENKELE GEDACHTEN
Politiek-maatschappelijke gevolgen 
van het christendom
Louis Jugnet

SPIRITUALITEIT
Retraite met de H. Johannes (2)
P. Jean-Dominique o.p.

HOMILIE
De heilige engelen
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Noodsituatie
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Processie en intredezang (2) - de 
gemeenschap van de gelovigen
Alain de Beaugrain

DE H. MIS
De H. Mis: de verborgen schat
H. Leonardus van Porto Mauritio

GETUIGENIS
Tot het katholicisme bekeerde 
moslima uit Kabilië
Naïma-Christine Benammar
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