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Geachte Lezers,

Voor wereldse prullen wordt zoveel reclame gemaakt! Door herhaling en beïnvloe
ding wordt van alles aan de man gebracht. Werd er maar zoveel reclame gemaakt 
voor het Licht van de wereld, Christus! “Ik ben geboren en in de wereld gekomen, 
juist om te getuigen voor de waarheid.” (Jh. 18, 37) De waarheid maakt vrij en blij! 
“Ieder die Mijn woorden hoort en ze in beoefening brengt, zal een wijze mens zijn!” 
(naar Mt. 7, 24 vv.) “Hij laat zich niet aan banden leggen door de meningen van 
een menselijk leermeester, maar door de eeuwige en onveranderlijke waarheid. Zo 
bereikt hij het goed, dat het natuurlijk voorwerp is van zijn verstand en tegelijk zijn 
vrijheid.” (Paus Leo XIII) 

“Een voorname prikkel tot leren,” zegt de H. Ambrosius, “is de grote naam van de 
Leraar”. Desondanks is er onder de katholieken een enorme onwetendheid! Een 
enorme flauwte! Daarom: ken de catechismus! Lees het Evangelie! De H. Augustinus 
zegt: “De mond van Christus, dat is het Evangelie. Hij zetelt in de hemel, maar Hij 
spreekt onophoudelijk op aarde”. Doe dagelijks een meditatie – minstens een kwar
tier – bijv. aan de hand van de boeken van Pater dr. B. Naaijkens, missionaris van 
het H. Hart, aan wie ik veel goede gedachten ontleen! Begrijp uw missaal! Geef de 
wereld minder zendtijd in u geest! Vul uw geest met goede, waardevolle gedachten!

Het Nederlandse klassieke schoolcatechismusonderricht werd in 1964 afgeschaft. 
Wat een verantwoording van degenen, die hieraan hebben meegewerkt en daarmee 
de satan ruimte boden! Zonder wapenrusting ligt de mens ter aarde neer! Nu komen 
er in de scholen – van staatswege gestuurd – homoseksuelen propaganda maken 
voor hun verderfelijke levenswijze! Arme kinderen! De natuur stribbelt tegen, … dus 
moet iets dergelijks erin gepompt worden, waarvoor men de schooltijd misbruikt. 
Katholieken, word wakker en wees weerbaar!

“Vernieuw u naar de inwendige geest,” hoorden we de H. Paulus op de 19e zondag 
na Pinksteren zeggen. Van binnen uit moeten wij vernieuwen door gebed, lezing en 
meditatie, door de genade van de Biecht en de H. Communie. Na iedere H. Communie 
blijft er iets van Christus’ liefde, en wordt onze liefde gewekt en gevraagd. Wij zijn 
dan weer rijker geworden, meer godskind, anders in stemming en wensen. “Wie in 
Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht …” (Jh. 15, 5) 

Jezus, de Koning van de harten, wil de stilte van het tabernakel in de kerk door ons 
leven in de wereld doorbreken en Zijn rijk van rechtvaardigheid en vrede wel degelijk 
zichtbaar maken. Salus populi, Hij is het heil van het volk! (introïtus 19e zondag) 
Geen ander!

Pater Carlo de Beer
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

Het Tweede Vaticaans 
Concilie

31. Welke zijn de belangrijkste dwalingen van het concilie?

De twee meest verderfelijke dwalingen 
van het concilie zijn de godsdienstvrij
heid en het oecumenisme. Deze zullen 
daarom in de volgende hoofdstukken 
uitvoerig worden behandeld. Daarbij 
komt nog de leer van de collegialiteit 
van de bisschoppen. Schrikbarend is 
echter ook het naïeve vooruitgangsge
loof en de bewondering voor de mo
derne wereld, die in sommige teksten 
van het concilie tot uitdrukking komt.

Het collegialiteitsbeginsel richt zich te
gen de uitoefening van gezag. Paus en 
bisschoppen mogen geen gebruik meer 
maken van hun macht, maar de Kerk op 
een collegiale wijze besturen. De bis
schop is tegenwoordig alleen nog maar in 
theorie leider van zijn diocees, in de prak
tijk is hij op zijn minst moreel gebonden 
aan de besluiten van de bisschopsconfe
rentie, de priesterraden en verscheidene 
andere commissies. Zelfs Rome waagt 
het niet meer om zich te verzetten tegen 
afzonderlijke bisschoppen of bisschops
conferenties, maar buigt meestal onder 
hun druk. Zo werd de handcommunie 

min of meer van Paulus VI afgedwongen. 
Onder Johannes Paulus II kon de Pause
lijke Commissie Ecclesia Dei katholie
ken, die zich erover beklaagden, dat zij 
in hun bisdommen, ondanks goedkeuring 
van de paus, geen toestemming kregen 
voor het opdragen van de traditionele 
Mis, alleen maar aanbevelen “de bis
schoppen te overtuigen”. Pastoor Rod
heudt, die als spreker van het Netzwerk 
katholischer Priester in maart 2009 in 
Rome was, om over de onmogelijke toe
standen in Duitsland te spreken, bericht: 
“Vooral in de Congregatie van de Clerus 
heeft haar secretaris, Aartsbisschop Mau
ro Piacenza, zich met het dringende ver
zoek tot het Netzwerk katholischer Pries-
ter gericht, om de pauselijke uitspraken 
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door ons werk op het Internet, maar ook 
persoonlijk te verspreiden, als dit in de 
bisdommen op een andere manier niet 
werkt. Het zou ook onze taak zijn, de bis
schoppen te overtuigen door middel van 
herhaalde vergaderingen en gesprekken. 
Ik zal niet verbergen, dat bij alle verba
zing over het goede niveau van informa
tie van de Roomse overheden, wat betreft 
de Duitse problemen, ik uiteindelijk een 
beetje leek op het slachtoffer, dat door 
de politie wordt aangeraden om de dader 
te overtuigen”.1 Hier heeft het door de 
Franse Revolutie gepropageerde idee van 
gelijkheid opgang gemaakt. Dit is geba
seerd op de valse leer van Rousseau, die 
het bestaan van door God gewild gezag 
ontkende en alle macht overdroeg aan het 
volk. Dit is in tegenspraak met de leer 
van de Heilige Schrift: “Iedereen moet 
onderworpen zijn aan het hogere gezag; 
want alle gezag komt van God, en ook 
het thans bestaande gezag is verordend 
door God. Wie zich dus verzet tegen het 
gezag, verzet zich tegen de verordening 
van God; en de weerspannigen zullen 
hun veroordeling krijgen”. (Rom. 13, 1-3)

De drie dwalingen van het concilie; gods
dienstvrijheid, collegialiteit en oecume
nisme komen precies overeen met de 
beginselen van de Franse Revolutie: vrij
heid, gelijkheid, broederschap! Daardoor 
wordt nog eens het woord van kardinaal 
Suenens verduidelijkt: het Tweede Vati
caans Concilie is het 1789 van de Kerk.

Het ergste voorbeeld van het naïeve 
vooruitgangsgeloof van het concilie is de 
pastorale constitutie over de Kerk in de 
Wereld van deze tijd, Gaudium et spes. 
Hierin wordt op een manier waarover 
men zich slechts verbazen kan, de lof op 

de vooruitgang van de moderne wereld 
gezongen, een wereld dus, die zich steeds 
verder van God verwijdert. In paragraaf 
12 staat: “Gelovigen en niet-gelovigen 
zijn het er vrijwel over eens, dat alles op 
aarde gericht moet zijn op de mens als 
zijn middelpunt en zijn hoogtepunt,”2 en 
in paragraaf 57 worden dan de christenen 
opgeroepen, “om samen met alle men
sen te werken aan de opbouw van een 
meer menselijke wereld”.3 Een wereld 
waarin de mens middelpunt en doel is 
en waarin allen moeten bijdragen aan de 
verwerkelijking van het aardse paradijs, 
komt overeen met het wereldbeeld van de 
vrijmetselaars en niet van de christenen. 
Volgens de christelijke leer is alleen God 
het doel van alle schepselen en kan er al
leen maar echt vrede op aarde en aards 
geluk bestaan voor zover de mensen 
zich aan Jezus Christus toevertrouwen 
en Zijn geboden onderhouden. Niemand 
minder dan kardinaal Joseph Ratzin
ger heeft Gaudium et spes daarom een 
“Tegensyllabus” genoemd.4 Hier wordt 
dus de verzoening van de Kerk met de 
moderne wereld gepredikt, die Pius IX 
in 1864 plechtig veroordeelde. Zo ver
klaarde de kardinaal in 1984 ook, dat de 
Kerk zich in  de zestiger jaren “de beste 
waarden van twee eeuwen liberale cul
tuur” heeft toegeëigend. Deze waarden 
zijn weliswaar “buiten de Kerk geboren”, 
maar hebben hun plaats in haar gevon
den.5 Maar hoe is dat mogelijk? Kunnen 
er buiten de Kerk echte waarden zijn? 
Heeft de Kerk van Christus niet de rijk
dom van de waarheid en al het goede ten 
geschenke gekregen? Wat het liberalisme 
aan werkelijke waarden bezit, is stellig 
in het Evangelie inbegrepen. De typisch 
liberale  waarden, namelijk de tomeloze 
vrijheid, de afwijzing van gezag volgens 
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goddelijke wet, enz. zijn als zodanig an
tichristelijk. Deze nieuwe houding van 
de postconciliaire Kerk tegenover de li
berale cultuur komt overeen met de 80e 
veroordeelde bepaling van de Syllabus: 

“De paus van Rome kan en moet zich 
met de vooruitgang, met het liberalisme 
en met de moderne cultuur verzoenen en 
ermee vertrouwd raken”.6

32. Is het Tweede Vaticaans Concilie als drager van het gewone leerge
zag niet onfeilbaar?

Soms wordt beweerd dat het Tweede 
Vaticaans Concilie onfeilbaar is, zelfs 
al was het maar een pastoraal conci
lie. Ook al zijn er namelijk geen do
cumenten van buitengewoon leergezag 
vastgelegd, dan komt het concilie toch 
als drager van het gewone leergezag 
onfeilbaarheid toe, omdat bijna alle 
bisschoppen van de wereld bij het 
concilie aanwezig waren. Bovendien 
zouden oecumene en vrijheid van gods
dienst tegenwoordig unaniem door het 

wereldepiscopaat worden onderwezen, 
wat wederom een uitoefening van het 
onfeilbare gewone leergezag zou zijn.

Echter heeft het Tweede Vaticaans Con
cilie het oecumenisme en de godsdienst
vrijheid niet verkondigd als bij de open
baring behorende geloofsleer, hetgeen 
een voorwaarde voor de onfeilbaarheid 
zou zijn. Bovendien kan een leer, die 
lange tijd overal in de Kerk als strijdig 
met het geloof en als onkerkelijk gold, 
op deze manier niet plotseling onfeilbare 
geloofsnorm worden, zelfs wanneer bij
na alle bisschoppen haar zouden aanhan
gen. Godsdienstvrijheid en oecumenisme 
waren de Kerk altijd volkomen vreemd 
en werden de laatste tweehonderd jaar 
herhaaldelijk veroordeeld. Daarom kan 
men met meer recht beweren dat de ver
oordelingen van godsdienstvrijheid en 
oecumenisme, op grond van het gewone 
leergezag, onfeilbaar zijn.

Pius IX besloot b.v. de opsomming van 
enkele moderne dwalingen, waaronder 
de godsdienst en gewetensvrijheid, 
in zijn encycliek Quanta cura met een 
plechtige veroordeling: “En daarom is 
het dan ook, dat wij alle meningen en 
leerstellingen, zonder uitzondering, door 
ons in deze Encycliek afzonderlijk ver
meld, volgens ons apostolisch gezag af
wijzen, verwerpen en veroordelen, en wij Paus Pius IX
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willen en bevelen, dat zij door alle kin
deren van de katholieke Kerk volstrekt 
als afgewezen, verworpen en veroordeeld 
beschouwd worden”.7 Veel theologen 
hielden Quanta cura door deze harde 
woorden voor onfeilbaar. Maar zelfs als 
Pius IX hier niet in eigenlijke zin een on
feilbare beslissing wilde nemen, dan liet 
hij er toch geen twijfel over bestaan, dat 
de veroordeelde stellingen alleen al door 
de gewone geloofsverkondiging als met 
de katholieke geloofsleer onverenigbaar 
beschouwd konden worden. Juist met be
trekking tot de godsdienstvrijheid schreef 
hij nadrukkelijk, dat deze “in strijd is met 
de leer van de H. Schrift, de Kerk en de 
heilige Vaders”.8

Dat het Tweede Vaticaans 
Concilie daarentegen geen 
aanspraak maakt op on
feilbaarheid, heeft in 1988 
ook kardinaal Ratzinger 
uitdrukkelijk vermeld. Hij 
zei: “Veel verklaringen ge
ven de indruk, dat na het 
Tweede Vaticaans Conci
lie nu alles anders is en het 
voorgaande geen geldig
heid meer kan hebben of … 
deze alleen nog maar heeft 
in het licht van het Tweede 
Vaticaans Concilie … De 
waarheid is, dat het concilie zelf geen 
dogma heeft bepaald en bewust in een 
lagere rang als zuiver pastoraal concilie 
wilde spreken; desondanks leggen velen 
het uit, alsof het bijna het superdogma 
zou zijn, dat alle vorige concilies hun be
tekenis ontneemt”.9 Dat is precies het on
eerlijke spel, dat men met het Tweede Va
ticaans Concilie heeft gespeeld. Tijdens 
het concilie legde men de nadruk op zijn 

zuiver pastorale karakter, om zich niet 
theologisch precies te moeten uitdrukken, 
en na het concilie speelt men het zo hoog, 
als zou dit het enige concilie in de kerk
geschiedenis zijn, dat echte betekenis 
toekomt. Daarom schreef aartsbisschop 
Lefebvre: “Het is dus absoluut nodig, dit 
concilie zijn mythe te ontnemen, het con
cilie, dat ze als pastoraal opgevat wilden 
hebben. Ze wilden dat door hun instinc
tieve afschuw van het dogma en om de 
officiële introductie van liberale ideeën in 
kerkelijke teksten te vergemakkelijken. 
Nu echter, achteraf, dogmatiseren ze het 
hele concilie, vergelijken het met dat van 
Nicea en beweren zelfs, dat het net zo 
belangrijk als de andere, zo niet belang
rijker dan deze”.10

Inderdaad citeert men te
genwoordig in officiële en 
officieuze communiqués 
bijna altijd alleen het Twee
de Vaticaans Concilie en 
de postconciliaire pausen 
en laat eerdere concilies 
en pauselijke publicaties 
in vergetelheid raken. Dit 
geldt in het bijzonder voor 
het leergezag van Johannes 
Paulus II en de Katechis
mus van de Katholieke 
Kerk, waarin Vaticanum II 

meer dan tweemaal zo vaak wordt geci
teerd dan alle vroegere concilies samen. 
In de encycliek van Benedictus XVI over 
de hoop, Spe salvi, heeft men daarente
gen opgemerkt, dat deze het concilie 
helemaal niet noemt. Het is een feit dat 
Benedictus zich er meerdere malen tegen 
heeft uitgesproken, te doen, alsof de Kerk 
pas met Vaticanum II was begonnen.
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33. Is Jezus Christus Koning van de maatschappij?

Jezus Christus is niet alleen de Heer 
van de Kerk of van de gelovigen, maar 
van alle mensen en staten. Dat zegt Hij 
zelf voor Zijn hemelvaart: “Mij is alle 
macht gegeven in de hemel en op aar
de”. (Mt 28, 18) Hij is de Koning over 
de gehele wereld, en niets is aan Zijn 
macht onttrokken.

Zoals Paus Pius XI 
leert in zijn Chris
tusKoningency
cliek Quas primas 
van 11 december 
1925 is deze vol
macht gebaseerd 
op een dubbel fun
dament: Christus 
is Koning krach
tens Zijn geboor
terecht, omdat hij 
de Godmens, dus 
ware God is, en 
Hij is ook Koning 
op grond van Zijn 

eigen verworven rechten, omdat Hij de 
wereld heeft verlost en alle mensen, bij 
wijze van spreken, met Zijn Bloed heeft 
gekocht. Pius XI citeert daarvoor zijn 
voorganger Leo XIII: “Zijn gezag strekt 
zich niet alleen uit tot de volken, die het 
katholiek geloof belijden of enkel tot hen, 
die geldig gedoopt zijn en rechtens tot de 
Kerk behoren, ofschoon leerstellige dwa

lingen hen van haar 
verwijderd houden 
of verdeeldheid de 
band van de liefde 
heeft verbroken, 
Zijn heerschappij 
omvat ook allen, 
die van het christe
lijk geloof versto
ken zijn, zodat in 
volle waarheid het 
gehele menselijke 
geslacht afhankelijk 
is van de macht van 
Jezus Christus”.11

34. Maar zegt Christus niet, dat Zijn rijk niet van deze wereld is?

Christus benadrukt tegenover Pontius 
Pilatus, dat Zijn koninkrijk niet van 
deze wereld is. (Jh. 18, 36) Dat be
tekent, dat Zijn rijk geen aards rijk is 
zoals de andere rijken van deze wereld. 
Hoewel het rijk van Jezus Christus dus 
niet van deze wereld is, is het niettemin 
in deze wereld.

Het rijk van Christus is geen wereldlijk 
rijk met een bepaalde afmeting, dat door 
ministers en beambten wordt bestuurd en 
door soldaten wordt verdedigd, maar het 
omvat alle staten van de wereld, zoals het 
in de 2e vesperantifoon van het feest van 
Christus Koning tot uitdrukking komt: 
“Zijn rijk is een eeuwig rijk, en alle ko
ningen zullen Hem dienen en gehoorza
men”. Daarom wees Christus ook altijd 
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de onjuiste verwachtingen van de Joden 
van de hand, volgens welke de Messias 
een groot aards rijk zou stichten, en wei
gerde zich door hen tot koning te laten 
uitroepen. (vgl. Jh. 6, 15)

Zijn heerschappij is, zoals Pius XI in 
Quas primas leert, “vooral van geestelij
ke aard en betreft geestelijke belangen”.12 
De paus gaat echter verder: “Het zou 
daartegenover een schromelijke dwaling 

zijn, om aan Christus als mens de macht 
over alle tijdelijke zaken, onverschillig 
welke, geheel te willen ontzeggen. Want 
de macht over al het geschapene, die Hij 
van de Vader heeft, is zo volstrekt onbe
perkt, dat alles van Zijn wilsbeschikking 
afhankelijk is gemaakt”.13 Christus laat 
dus aardse heersers hun macht, maar 
vereist dat ze Hem onderdanig zijn in 
zaken die het eeuwige doel van de mens 
betreffen.

35. Heeft de staat dus ook plichten tegenover de godsdienst?

Net zoals alle mensen de plicht hebben 
het ware geloof aan te nemen, zodra ze 
de waarheid ervan inzien en hun per
soonlijk heil daarvan afhankelijk is, of 
ze Christus aanvaarden of afwijzen, zo 
werkt het ook bij de staat. “Het geluk 
van de staat komt niet voort uit een 
andere bron dan bij het individu, want 
de staat is niets anders dan de menigte 
mensen, die eendrachtig samenleeft.”14

De staat moet dus niet alleen voor het 
tijdelijk welzijn van de burgers zorgdra
gen, maar indirect ook voor hun eeuwig 
welzijn. Een staat, die zich alleen om de 
tijdelijke aangelegenheden zou bekom
meren en het eeuwig heil van zijn bur
gers volledig buiten beschouwing liet, 
zou niet echt voor het algemeen welzijn 
zorgen, omdat zijn burgers niet alleen 
een tijdelijk, maar ook een eeuwig doel 
hebben.

De strikte scheiding van kerk en staat 
is daarom onnatuurlijk en verkeerd. De 
mens is niet in een christen en een bur
ger opgesplitst. Hij kan niet alleen in zijn 
privéleven christen zijn, want het geloof 
moet alle sectoren van zijn leven door

dringen. Daarom moet de christelijke 
politicus christelijke politiek bedrijven, 
door zich ervoor in te spannen de wetten 
van de staat met de geboden van God in 
harmonie te brengen. 

Kroning tot Rooms koning van Graaf 
Willem II 1248 te Aken
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In een christelijke staat past dus niet, wat 
in het programma van l’Avenir, de krant 
van de liberale priester Lamennais stond 
vermeld: “Alle vrienden van de gods
dienst moeten begrijpen, dat deze maar 
één ding nodig heeft: de vrijheid”. La
mennais werd om zijn liberale stellingen 
door paus Gregorius XVI veroordeeld 
en stierf als een afvallige van de Kerk, 
omdat hij zich niet onderwierp. Exact 
dezelfde stelling komt in de door Mari

tain opgestelde en door Kardinaal Liénart 
voorgelezen Slotboodschap van het con-
cilie aan de regeringsleiders terug: “Wat 
verlangt zij, deze Kerk, van u, na bijna 
tweeduizend jaar wisselvalligheden van 
allerlei aard in haar betrekking tot u, de 
machten van de aarde – wat verlangt zij 
vandaag van u? Zij heeft het u in een van 
de belangrijkste thema’s van het conci
lie gezegd: Zij verlangt van u slechts de 
vrijheid”.

36. Hoe moet de verhouding tussen kerk en staat eruit zien?

De verhouding tussen kerk en staat is 
afhankelijk van de religieuze samen
stelling van haar bevolking. Als de be
volking bijna in zijn geheel katholiek 
is, dan moet de staat eveneens katho
liek zijn. Dat betekent, dat hij een aan
hanger is van de katholieke godsdienst 
en deze tot staatsgodsdienst verklaart. 
De staat beschermt en helpt daarom 
de katholieke godsdienst vooruit; hij 
maakt haar feesten tot nationale fees
ten en haar politici nemen officieel 
deel aan kerkelijke vieringen; hij on
dersteunt katholieke scholen en charita
tieve instellingen en zorgt ervoor dat de 
geboden van God in de wetgeving van 
de staat tot uitdrukking komen, doordat 
hij b.v. de zondag beschermt en echt
scheiding en abortus verbiedt.

Als de bevolking daarentegen godsdien
stig gemengd is, zoals het bijvoorbeeld 
in de meeste MiddenEuropese staten het 
geval is; is dit natuurlijk niet op dezelfde 
manier mogelijk. Er zouden toestanden 
ontstaan, die tot een burgeroorlog zou
den leiden, als in een dergelijke staat de 
regering proberen zou om de katholieke 
godsdienst in deze mate te ondersteunen 
en te belijden. In elk geval zou de rege
ring echter ook in een dergelijke staat de 
katholieke Kerk ongehinderd haar gang 
moeten laten gaan en haar vrije werk
zaamheid beschermen. Bovendien heeft 
zij de plicht om minstens de geboden van 
het natuurrecht in haar wetgeving op te 
nemen, terwijl zij juist echtscheiding, 
abortus en andere immorele praktijken 
verbiedt, zoals dit tot voor enkele tien
tallen jaren ook in de meeste staten het 
geval was.

37. Moeten in een katholieke staat alle burgers katholiek zijn?

Als de bevolking in grote meerderheid 
katholiek is, dan moet, zoals we hier
boven hebben gezien, de katholieke 
godsdienst staatsgodsdienst worden. 
Dat betekent echter niet, dat in een 

dergelijke staat de burgers gedwongen 
worden om over te gaan tot het katho
lieke geloof. Dit is, integendeel, zelfs 
streng verboden, omdat de bekering uit 
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vrije wil moet gebeuren en niet afge
dwongen mag worden.

Nietkatholieke religies kunnen en moe
ten zelfs vaak in een katholieke staat ge
tolereerd worden, namelijk wanneer een 
groter goed bewaard of een erger kwaad 
vermeden kan worden.

Tolerantie is het dulden van een kwaad. 
De katholieke staat beschouwt valse re
ligies als een kwaad, waarvoor zij haar 
burgers beschermen wil, en staat deze 
religies daarom geen of maar beperkte 
openbare activiteiten toe. In de private 
geloofsuitoefening mengt de staat zich 
in principe niet. Er zijn ook verschillende 
gradaties van tolerantie. Het is een kwes
tie van verstandigheid, de nietkatholieke 
religies grotere of kleinere beperkingen 
bij de openbare uitoefening van de ere
dienst op te leggen.

Kardinaal Billot schreef: “De vraag, 
die tussen de liberalen en ons staat …, 

is niet, of men met het oog op de ver
dorvenheid van de eeuw, dat met geduld 
verdragen moet, wat niet in onze macht 
ligt, en gelijktijdig eraan werken, groter 
kwaad te vermijden en al het mogelijk 
nog goede tot stand te brengen, maar het 
is juist de vraag, of het gepast is … (de 
nieuwe stand van zaken) goed te keuren, 
de principes te prijzen, die de basis van 
deze orde van de dingen vormen, en om 
ze door woord, onderwijs en werk te sti
muleren, zoals de zogenaamde liberale 
katholieken dat doen”.15 Tegenwoordig 
zijn de verhoudingen nog slechter dan 
in de tijd van Kardinaal Billot en veel 
principes van de katholieke staat zijn in 
de praktijk in het geheel niet toepasbaar, 
omdat er geen katholieke staten meer be
staan (waaraan de postconciliaire Kerk 
beslist medeschuldig is). Wanneer men 
dus deze toestand weliswaar verdragen 
moet, volgt daar niet uit dat men hem ook 
moet goedvinden.

38. Hebben niet alle religies recht op vrije uitoefening?

Echt recht op vrije ontplooiing en uit
oefening heeft alleen de ware gods
dienst, want geen mens mag verhinderd 
worden God te dienen op de wijze die 
Hijzelf heeft voorgeschreven. Dit is 
een eis van het natuurrecht. De valse 
religies daarentegen hebben geen wer
kelijk recht op uitoefening, omdat het 
valse, onjuiste religies zijn. De dwaling 
kan nooit rechten bezitten, dit komt uit
sluitend de waarheid toe.

De tolerantie ten opzichte van de valse 
religies is daarom niet gebaseerd op een 

natuurrecht, maar op verstandigheid en 
christelijke naastenliefde.

Zo zegt bijvoorbeeld Leo XIII: “Of
schoon de Kerk volstrekt geen recht toe
kent dan alleen aan het ware en zedelijk 
goede, verzet zij er zich toch niet tegen, 
dat het openbaar gezag sommige din
gen duldt, die niet overeenstemmen met 
waarheid en rechtvaardigheid, ter vermij
ding namelijk van een groter kwaad of 
ter verkrijging of tot behoud van een of 
ander goed”.16
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Deze tolerantie kan weliswaar in het 
recht van een staat worden vastgelegd, 
dus in een wet die de mogelijkheid van 
de private of ook van een zekere open
bare uitoefening van een religie vastlegt. 
Dit is echter wezenlijk iets anders dan 
een natuurrecht.

De grondwet van de Bondsrepubliek 
Duitsland, die overigens vooral door 
“preconciliaire” katholieken werd opge
steld, voldoet daarom aan de eisen van 
de Kerk. Veel vaders van de grondwet 
waren gelovige en praktiserende katho
lieken, zoals de eerste Bondskanselier 
Konrad Adenauer. Al vóór het concilie 
legden de bisschoppen de eed van trouw 
af op de grondwet. Ook gezien vanuit een 
traditioneel katholiek standpunt komt art. 
1 van de Duitse grondwet overeen met 
de kerkelijke zienswijze over noodza
kelijke tolerantie. De Bondsrepubliek 
is overigens (nog) geen geheel seculiere 
staat, wat bijvoorbeeld blijkt uit de be
scherming van de zondag en het gezin 
of uit de samenwerking van kerk en staat 

in de kwestie van de kerkbelasting. In de 
preambule van de grondwet erkent de 
Duitse staat zijn verantwoording voor 
God. Volgens art. 2.1 van de grondwet 
zijn alle handelingen van de staat aan 
de – toch wel van christelijke oorsprong 
zijnde – “zedenwet” gebonden. Daardoor 
moest aanwijsbaar een van de tijdgeest 
afhankelijke waardeverandering in de zin 
van een zuiver rechtspositivisme worden 
vermeden. De grondwet heeft dus chris
telijke elementen, ook wanneer dat he
laas steeds meer door de politiek en voor 
een deel ook door de rechtsspraak steeds 
meer wordt uitgehold.
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Over de  
“Ritus van Sint Petrus”

De Glorieuze Romeinse Ritus  
(het mooiste aan deze zijde van de hemel)

Door Robert Higdon 

Inleiding

Er waren 54 ritussen van de Mis, 
samengesteld door de apostelen in 
overeenstemming met de taal en de 
gebruiken van de landen, waar zij het 
Evangelie verkondigden. In deze korte 
verhandeling hebben alle opmerkingen 
betrekking op de Romeinse Ritus. 

Waarom de keuze laten vallen op de 
Romeinse Ritus, als hij er maar één 

uit velen is? 

Is dat omdat hij in het Latijn wordt 
gesproken? Nee, in feite was de oor
spronkelijke taal waarin hij geschreven 
was het SyroChaldeeuws, en samen
gesteld door St. Petrus in Antiochië. 
Het was de taal die door het volk van 

Judea werd ge
sproken ten tijde 
van Christus. Het 
is de goddelijke 
Voorzienigheid, 
die het Latijn 
koos als taal van 
de Kerk, omdat 
Latijn spoedig 
geen spreektaal 
meer zou zijn. 

Deze ‘dode taal’ voor de Kerk moest 
een teken zijn van haar eenheid in ‘haar 
liturgie’ en moest de betekenis van 
‘haar dogma’s’ beschermen (want de 
betekenis van woorden in elke streek 
of landstaal heeft de neiging om in de 
loop van de tijd te veranderen – in een 
dode taal verandert de betekenis van 
woorden nooit).

Het belang van de Latijnse Romein-
se Ritus is, dat het de Ritus was van 
ongeveer 95% van alle katholieken. 

St. Paulus verspreidde de Latijnse Ro
meinse Ritus bij al zijn missiereizen. 
St. Franciscus Xaverius verspreidde 
de Latijnse Romeinse Ritus door heel 
Azië. De Conquistadores verspreidden, 
met hulp van Onze Lieve Vrouw van 
Guadeloupe, de Latijnse Romeinse 
Ritus in heel ZuidAmerika. Het is de 
Latijnse Romeinse Ritus die het eerst 
werd gebruikt op de kusten van Ame
rika, in een plaats, die nu St. Augusti
ne in Florida heet, lang voordat de Pil
grims er landden. Blijkbaar scheepte 
Onze Lieve Heer zich in op de litur
gische boot van St. Petrus; God koos 
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de Latijnse Romeinse Ritus om het 
Evangelie wereldwijd te verkondigen.

Alvorens verder te gaan, zij het mij ver
gund de woorden traditie en gebruik te 
definiëren, die vaak in deze verhandeling 
worden gebruikt.

Van Dale definieert traditie als: 
“de goddelijke overlevering, die samen 
met de H. Schrift, de geloofsschat be
waart”, en (kerkelijk) gebruik als: ge
bruik waarbij de wettelijke regel ook in 

de praktijk als geldend wordt gevoeld 
en in acht genomen wordt.

Bovendien verklaart de Codex 
Iuris Canonici (1983) in art. 27 dat 
het gebruik de beste vertolker is van 
de wetten.

Dus als we de liturgische wet vol
gens de canonieke traditie bezien, moe
ten we, om de wet goed te begrijpen, 
deze verstaan volgens de traditie, die 
het liturgische gebruik heeft bepaald. 
Zoals St. Johannes Chrysostomus zei: 
“Is het traditie? Ik weet genoeg”.

Traditie van de eerste Mis

De uitleg in dit hoofdstuk is gebaseerd 
op het boek “How Christ said the first 
Mass” door pater James L. Meagher. 
Paus Leo XIII benoemde hem tot Doc
tor in de Godgeleerdheid. Hij was pre
sident van de Christian Press Associa
tion Publishing Company in New York, 
die het boek in 1906 uitgaf. Het boek 
(440 pagina’s – compleet met verwij
zingen en een uitvoerige inhoudsopga
ve) is momenteel verkrijgbaar bij Tan 
Books and Publishers, Inc.

De auteur gaat uitgebreid in de
tail om aan te tonen, hoe de Romeinse 
Ritus van de Mis, in het bijzonder, is 
gevormd naar de liturgie van het tra
ditionele joodse Paasfeest. Bijna ieder 
onderdeel van de Mis heeft zijn equiva
lent in de liturgie van het joodse Paas
feest. De processie, de gebeden aan de 
voet van het altaar (dezelfde psalmen 
worden geciteerd), het Confiteor, en 
zelfs de Canon zijn opvallend gelijk. 
Hij wijst erop dat God gedetailleerde 
instructies gaf aan Mozes en Aäron, 
hoe het Paasfeest moest worden geleid.

God schreef ook de liturgische gewaden 
voor met een “opvallende nauwkeurig
heid, Hij bepaalde materiaal, kleur, vorm, 
ornamenten van de gewaden, te dragen 
bij de openbare eredienst, en verbood 
deze bij iedere andere gelegenheid”. De 
Kerk gebruikt nu dezelfde soort gewa
den, gemaakt van linnen, en in dezelfde 
liturgische kleuren, rood, wit, groen en 
paars. De Kerk voegde er alleen de kleur 
zwart aan toe om rouw uit te drukken. 
Om het goddelijke belang omtrent gewa
den aan te tonen, worden ze 167 maal 
genoemd worden in het Oude Testament, 
en 59 maal in het Nieuwe Testament, zegt 
Pater Meagher.

Laten we nu enkele citaten bespreken 
om de overeenkomst aan te tonen van 
het joodse Paasfeest en de liturgie van 
de Romeinse Ritus zoals door Christus 
gezongen tijdens de eerste Mis:

• “De diensten in de synagoog werden 
niet alleen door de rabbi en zijn die
naars gezongen, maar ook het volk 
nam deel aan de gezangen. Er was 
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een avond voorspeld door Israëls 
grote profeet Isaias, waarop de Mes
sias zou komen en de plechtigheid 
van het Paasfeest zou zingen. Talloze 
bewijzen dwingen ons te geloven dat 
het Laatste Avondmaal een pontifica
le Hoogmis was, die gezongen werd 
door de Heer, Zijn apostelen en de 
mensen die aan de volkszang deel
namen.” 

• “Christus was daarom een priester in 
de orde van Melchisedech toen Hij 
brood en wijn offerde bij het Laat
ste Avondmaal en een priester in de 
orde van Aäron toen Hij het Paaslam 
naar de Tempel bracht om te worden 
geofferd.”

• “De liturgie van het joodse Paasfeest, 
bestaande uit gebeden, psalmen, ge
zangen, hymnes, aanwijzingen, ru
brieken, enz. waren de basis waarop 
de apostelen, apostolische mannen 
en grote heiligen de 54 verschillende 
liturgieën vormden van de Mis. De 
meest bekende, de Romeinse Ritus, 
werd vastgesteld door Petrus in de 
Eeuwige Stad, en is met kleine wijzi
gingen bij ons bekend onder de naam 
Latijnse of Romeinse Mis.”

Een van de belangwekkendste dingen 
waar de schrijver de aandacht op vestig
de, is dat volgens de joodse overlevering 
het Cenakel, waar Christus de eerste Mis 
celebreerde, was gebouwd op de graven 
van Melchisedech (Priester en Koning) 
en David (Profeet en Koning). Het Cena
kel zou later de Kathedraal van St. Ja
cobus worden, genoemd naar de eerste 
bisschop van Jeruzalem. Dit was tevens 
de plaats waar St. Jacobus zijn eerste H. 

Mis opdroeg: “woord voor woord zoals 
Jezus ze had gezegd”.

Tot besluit van dit gedeelte moet het dui
delijk zijn, dat Christus bij het Laatste 
Avondmaal geen nieuwe liturgie maak
te. Beter gezegd, vervolmaakte Hij de 
liturgie van het joodse Paasfeest, die ook 
van goddelijke oorsprong was, met het 
ware “Offerlam”. Aldus werd vervuld 
wat Johannes de Doper had aangekon
digd, toen hij over Jezus sprak: “Zie het 
Lam Gods!”

Samenvatting van de liturgische 
geschiedenis, voorafgaand aan het 

Tweede Vaticaans Concilie

• St. Paulus zegt: “Ik heb doorgege
ven wat ik heb ontvangen.” Daarna 
legt hij uit, wat hij heeft ontvan
gen. Wat hij beschrijft is de Heilige 
Mis. Dat de Heer, voor Zijn lijden, 
brood nam, en tot Zijn leerlingen 
zei: “Neem en eet allen hiervan, 
want dit is Mijn Lichaam”. En 
daarna: “Dit is de Kelk van Mijn 
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Bloed,” enz. Dus wanneer St. Pau
lus zegt: “houd vast aan de tradi
ties” en “Ik heb doorgegeven wat 
ik heb ontvangen,” wijst hij in het 
bijzonder op de liturgie van de Hei
lige Mis.

• Paus Innocentius I (402417) schreef 
in een brief aan de bisschop van 
Gubbio, betreffende liturgische za
ken: “Wie zou niet weten of erken
nen, dat wat is overgedragen aan de 
Roomse Kerk door Petrus, de Prins 
van de apostelen, en zelfs nu wordt 
bewaard, behoort te worden be
schermd, en dat niets dat geen gezag 
heeft of zijn voorbeeld lijkt te ontle
nen aan een andere bron zou moeten 
worden toegevoegd of ingebracht?”

• Paus Vigilius (538555) zegt het 
volgende in een brief aan de Me
tropoliet van Braga: “Daarom ook, 
hebben wij de eerder genoemde tekst 
van het canonieke gebed opgesteld, 
dat wij door de goedheid van God 
van de apostolische traditie hebben 
ontvangen”.

• Gedurende ongeveer 600 jaar legden 
de pausen bij de inhuldiging de eed 
af, waarbij gezworen werd: “niets 
te wijzigen in de ontvangen traditie, 
en niets van datgene, dat ik voor mij 
heb gevonden, bewaakt door mijn 
voor God welgevallige voorgan
gers, te veranderen, of iets nieuws 
daarin toe te staan”. (Par. 1 van 7) 
De eed waarschuwde zelfs voor god
delijke straf: “Als ik iets zou doen 
dat daarmee strijdig zou zijn, of zou 
toestaan dat zoiets zou gebeuren, 
zult Gij niet barmhartig met mij zijn 

op de verschrikkelijke dag van het 
Goddelijk Oordeel”. (Par. 5) De ‘In
huldigingseed’ begon met Paus St. 
Agatho (678681) en eindigde met 
paus St. Celestinus V (12921294) 
. Paus Bonifatius VIII, de opvolger 
van St. Celestinus V, ondertekenen
de de eed niet, en verspreidde de 
eed niet onder de regerende vorsten 
van zijn tijd als gevolg van politieke 
druk, … dus niet omdat hij het niet 
eens was met de eed.

• Op het Concilie van Florence (eind 
1445) benoemde paus Eugenius IV 
(14311447) kardinaal Torquemada 
tot officiële theoloog van het conci
lie, dat het principe hooghield, dat 
het gebruik de liturgie bepaalt. Kar
dinaal Torquemada verklaart daarbij 
de verhandeling van Paus Innocen
tius III over het gebruik, citerend, 
dat “indien de Paus zou proberen de 
liturgische ceremonies van de Kerk 
te veranderen, hij een schismatieke 
daad zou plegen”.

• Twee van de meest vooraanstaande 
theologen van de Kerk zijn Cajetan 
(†1534) en Suarez (†1617). Beiden 
stonden op het standpunt dat een 
paus schismatiek zou zijn “als hij, 
wat zijn plicht is, niet in volledige 
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gemeenschap met het lichaam van 
de Kerk zou zijn, bijvoorbeeld, als 
hij de hele Kerk zou excommunice
ren, of als hij alle liturgische rituelen 
van de Kerk die zijn bevestigd door 
apostolische traditie, zou verande
ren”.

• Het Concilie van Trente (1545
1563): Sessie 7, Canon 13 verklaar
de de stelling: “Als iemand zegt dat 
de ontvangen en goedgekeurde riten 
van de katholieke Kerk gewoonlijk 
toegepast in de plechtige toediening 

van de Sacramenten in andere nieu
we riten kunnen worden gewijzigd 
door welke kerkelijke herder dan 
ook, hij worde vervloekt.”

• De Synode van Pistoia in 1786 had 
het volgende voorstel: vereenvoudi
ging van de liturgie, het gebruik van 
de volkstaal overal en voor alles, het 
reciteren van de Canon van de Mis 
met luide stem. Paus Pius VI veroor
deelde deze stellingen en verklaarde 
de Synode onwettig.

Kritiek omtrent de Novus Ordo Mis 

• Kardinaal Ratzinger wijst erop in 
zijn boek ‘De geest van de liturgie’, 
dat de nieuwe liturgie, de Novus 
Ordo, een breuk is met de traditie. 
Hij zegt: “in plaats van liturgie als 
de vrucht van ontwikkeling kwam 
er een kunstmatige liturgie. We 
verlieten het organische, levende 
proces van groei en ontwikkeling 
door de eeuwen heen, en vervingen 
het – zoals in een productieproces 
– door een maaksel, een banaal ter 
plaatse in elkaar gezet product”. De 
kardinaal zegt ook: “Na het Twee
de Vaticaans Concilie nam de in
druk toe, dat de paus echt alles kon 
doen in liturgische zaken, vooral 
als hij handelde onder het mandaat 
van een oecumenisch concilie”. En  
“Uiteindelijk, het feit dat men niet 
kan doen wat men wil, verdween 
uit het bewustzijn van het Westen”. 
In dit verband zegt de kardinaal: 
“In feite had het Eerste Vaticaans 
Concilie op geen enkele manier de 
paus gedefinieerd als een absolute 

monarch. Integendeel, het stelde 
hem verantwoordelijk voor de ge
hoorzaamheid aan het geopenbaar
de woord. De autoriteit van de paus 
is gebonden aan de traditie van het 
geloof, en dat geldt ook voor de li
turgie. Die wordt niet ‘vervaardigd’ 
door autoriteiten. Zelfs de paus kan 
slechts een nederige dienaar zijn 
van rechtmatige ontwikkeling en 
blijvende integriteit en identiteit 
van de liturgie”.

• Kardinaal Stickler, een deskundi
ge van de Liturgische Commissie 
van het Tweede Vaticaans Concilie, 
maakte de volgende opmerkingen. 
“… Er zijn bepaalde dingen die zo 
essentieel zijn voor het leven van de 
Kerk, dat zelfs de paus niet het recht 
heeft om erover te beschikken en 
raadt aan, dat de liturgie moet wor
den beschouwd als een van deze es
sentiële zaken”. En “Vandaag staan 
we voor de ruïnes van een 2000 jaar 
oude traditie, en … het is te vrezen 
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dat, als gevolg van talloze hervor
mingen, de traditie zo’n vernielde 
puinhoop is, dat het moeilijk kan 
zijn om  haar te doen herleven”. (La
tin Mass Magazine, uitgave: winter 
1999)

De volgende opmerkingen zijn geba
seerd op het boek “De hervorming van 
de Liturgie: haar problemen en de ach
tergrond” door Mgr. Klaus Gamber. Kar
dinaal Ratzinger beschrijft Gamber als 
“de enige geleerde die in het leger van 
pseudoliturgisten, echt het liturgische 
denken van het midden van de Kerk 
vertegenwoordigt”. Kardinaal Ratzinger 
schreef ook het voorwoord bij de Franse 
versie van dit boek en merkte op dat Mgr. 
Gamber, die in 1989 overleed, “verbijs
terd zou zijn over de antiintellectuele po
sitie van de hedendaagse neokatholiek 
… Waarbij radicale nieuwigheid in over
eenstemming is met de traditie zolang de 
kerkelijke overheid zegt, dat het dit doet, 
ondanks alle bewijzen van het tegendeel 
en ondanks de eisen van de logica zelf. 

“In zijn boek maakte Mgr. Gamber de 
volgende opmerkingen:

• “Het is beslist niet de taak van de 
Heilige Stoel om kerkhervormingen 
door te voeren. De plicht van de paus 
is … te waken over de tradities van 
de Kerk – Haar dogmatische, mo
rele en liturgische tradities.” Dit is 
een cruciaal punt: “De eerste plicht 
van de paus is te behouden wat is 
overgeleverd, niet  om nieuwigheden 
te introduceren of af te danken wat 
historisch en eerbiedwaardig is”.

• “Er is geen twijfel dat de nieuwe Mis 
een duidelijke en tragische breuk 
vormde met de traditie.” Hij merkte 
op dat, “terwijl de liturgie zich ge
leidelijk en onmerkbaar in de loop 
van de tijd had ontwikkeld, er eigen
lijk nooit een echte breuk is geweest 
met de traditie van de Kerk, zoals 
nu is gebeurd, en op zo’n angstaan
jagende manier, waarbij bijna alles 
wat de Kerk vertegenwoordigt in 
twijfel wordt getrokken. We kunnen 
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alleen maar bidden en hopen dat de 
Roomse Kerk zal terugkeren naar de 
traditie en de viering van de tradi
tionele Romeinse Mis nog eens zal 
toestaan.”

• “Omdat er geen document is, dat 
specifiek aan de Apostolische Stoel 
de bevoegdheid opdraagt om te ver
anderen, laat staan om de traditione

le liturgische ritus af te schaffen; en 
aangezien voorts kan worden aange
toond, dat geen enkele voorloper van 
Paus Paulus VI ooit grote verande
ringen in de Romeinse liturgie heeft 
aangebracht, lijkt de bewering dat de 
Heilige Stoel de bevoegdheid heeft 
om de liturgische ritus te veranderen 
discutabel, om het zo zacht mogelijk 
uit te drukken.”

Conclusie

Wat niet is besproken, is het ‘duidelijke 
feit’ dat de liturgie van de Mis de Kerk 
de twee belangrijkste pijlers van ons 
heilig geloof biedt: 1) de manier waar
op we God aanbidden en 2) de werke
lijke tegenwoordigheid. Dat is de reden 
waarom de Heilige Mis van oudsher is 
behandeld met het respect gegeven aan 
een geopenbaard dogma … Altijd nog 
mooier, altijd nog meer gelijk!

De heilige liturgie van de Mis is zowel 
Offer als Sacrament. De Heilige Mis is 
‘het gebed’ van de Heilige Kerk! Van
daar het eerbiedwaardige adagium “de 
regel voor het gebed bepaalt de regel 
van het geloof”. Met andere woorden: 
“Wat wij bidden tijdens de Mis bepaalt 
wat we geloven!” De protestantse her
vormers begrepen deze gedachte ook; 
Luther verklaarde: “vernietig de Mis en 
je vernietigt de Kerk”.

Zou dit de reden zijn waarom Pius XII 
de Kerk waarschuwde voor zelfmoord 
door het veranderen van het geloof in 
haar liturgie! Zou dit de reden zijn waar
om St. Pius V, toen hij de Romeinse Ritus 
heilig verklaarde, in zijn Pauselijke Bul 

Quo Primum, de Roomse Kerk bond aan 
de ‘traditionele Latijnse Romeinse Ritus’ 
onder de dreiging van de toorn van de 
Almachtige God, met inbegrip van de 
toorn van Petrus en Paulus … Zeker St. 
Pius V wist dat de binding van de Ro
meinse Ritus met een dergelijke bedrei
ging niet mogelijk zou zijn als de Heilige 
Mis slechts een ambtelijk reglement was, 
onderworpen aan radicale verandering!

De liturgische chaos van tegenwoordig 
en de wereldwijde geloofsafval in be
schouwing nemend, denkt u niet, dat we 
misschien wel onder de ‘toorn van de 
almachtige God’ verkeren, waar St. Pius 
V ons voor waarschuwde?

Ik zou zeggen, dat als St. Paulus zou ver
schijnen op het liturgische toneel van te
genwoordig, en hij alleen zou weten wat 
hij wist bij zijn dood; dat hij onmiddellijk 
de apostolische traditie van de Latijnse 
Romeinse Ritus zou herkennen; en dus 
de rechtmatige opvolger van de Ritus van 
St. Petrus. Ik stel me de vraag of St. Pau
lus de Novus Ordo zou beschouwen als 
onwettig, omdat deze noch traditie heeft 
als vader, noch gebruik als moeder.
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Terugblikken
Bedevaart in het weekend van 27 en 
28 augustus j.l. in de voetsporen van de 
HH. Martelaren van Gorcum! Met veel 
moed te voet van Gorcum naar Brielle 
voor katholiek herstel en ook eerherstel! 
Jong geleerd is oud gedaan! We volgden 
de laatste weg van de Martelaren die zij, 
door kracht van God gesterkt, tot opbloei 
van de Kerk mochten afleggen. 

(Zijdelingse opmerking van Pater de 
Beer: “Zij, die nog durven zegen: ‘Deze 
mensen zijn buiten de Kerk …’ – al zijn 
zij wetskenners of gezagsdragers – zij 
begaan mijns inziens een zonde tegen de 
Heilige Geest!”)

Relikwieverering
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De leden van de Nederlandstalige Derde Orde van de Priesterbroederschap St. Pius 
X bezochten zaterdag 10 september j.l. bij gelegenheid van hun jaarlijkse bedevaart 
de stad Boxmeer om in de SintPetrusbasiliek aldaar de H. Bloedrelikwie van begin 
15e eeuw te vereren. Na een interessante rondleiding vertrokken zij naar Smakt om 
de H. Jozef veel dingen te gaan vragen.  
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De sportdag in Bonheiden (B) op zaterdag 17 september j.l. is wederom een zeer 
sportieve en gezellige dag geworden. Er kon naast voetbal ook volley en basketball 
gespeeld worden. Voetbal trok de meeste belangstelling. De voetbalwedstrijd tussen 
de kinderen van de SintPiusXschool van Antwerpen en van de school NotreDame 
de la SainteEspérance van Brussel trok evenveel belangstelling van de groten als de 
finale tussen Brussel 1 en Antwerpen. Antwerpen is kampioen geworden! Wanneer 
lopen de Nederlanders weer warm voor de beker?
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Eucharistische Kruistocht

De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, 
die Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap St. 

Pius X, iedere maand opgeeft.

Oktober:
Voor de jeugd en de katholieke scholen!

Beste Kruisvaarders,

Margherita is een dappere. Rond 1800, 
terwijl ze nog een meisje is, trekken de 
legers van Napoleon door Piëmont 
(NoordwestItalië), ook door haar dorp
je Becchi. De ruiters laten hun paarden 
grazen, net op de plek waar haar ouders 
en zij nieuwe gewassen hebben ge
plant. De jonge Margherita schreeuwt: 
“Ons doen honger lijden?? Dat zal niet 
waar zijn!” Ze neemt een stok en rost 
de rossen (= paarden) van hun land! De 
soldaten staan met open mond, maar … 
doen haar niets! En Margharita is ook 
nog vroom: elke dag naar de Mis, en 
hoewel ze niet kan lezen, kent ze de 
preek altijd van buiten. Een fantastisch 
geheugen! Als ze rond de 20 jaar oud 
is, verliest een jonge vader met zoontje 
zijn vrouw. Niet lang erna laat deze 
Meneer Bosco zijn oog op de jonge 

heldin vallen: “Margherita, mijn zoon
tje heeft een moeder nodig. Zou jij met 
mij willen trouwen?” Margherita hapt 
toe, wordt nu Mevrouw Bosco en krijgt 
zelf twee andere jongetjes. In 1817, 
nauwelijks twee jaar nadat de jongste 
is geboren, sterft haar man. Het is de 
eerste jeugdherinnering van deze jong
ste: Giovanni Melchiore. Maar geluk
kig kan de jonge moeder zeer goed haar 
mannetje staan. De kleine Giovanni 
komt na het spel naar huis en wil me
teen drinken, terwijl mama eerst vóór 
het eten wil bidden. Met bloedrode kop 
stampt miniGiovanni op de grond. 
Mama gaat zitten en zegt: “Open die 
kist daar. Je mag kiezen: de linkse of de 
rechtse!” De kleine driftkop opent en 
ziet: twee bezemstelen! Slik! “Dat 
dient om mij een pak slaag te geven!” 
“De stout” is snel weg! Op een dag in 
juni vindt Giovanni een uit het nest ge
vallen, dik uilskuiken. Hij brengt het 
naar huis om het op te voeden. Terwijl 
het gezinnetje Bosco als nagerecht ker
sen eet, voedert Giovanni ook het uil
tje. Dat beestje kan er maar niet genoeg 
van krijgen en hapt, hapt, hapt. Dan 
gaat meneertje de uil snel en al even 
gulzig aan een beker water zijn dorst 
lessen. De Boscobroertjes geloven hun 
ogen niet: ze zien het al dikke uilskui
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ken plots nóg meer opzwellen en … 
barsten! Met de pootjes omhoog en de 
oogjes dicht is dit veelvraatje schielijk 
(= plots) overleden! Mama Margherita: 
“Zie, jongens, zo gaat het met iedereen, 
die van beheersing en matigheid niets 
wil weten! Ze worden eerst slaafjes van 
hun lust, dan worden ze ziek en nog 
vóór ze er in hun leven iets van terecht 
hebben gebracht, gaan ze kapot!” De 
Boscojongens zijn nooit meer gulzig, 
maar steken op het boerderijtje dapper 
de handen uit de mouwen. Zoals zo 
vaak gaan ze op een dag met mama 
naar de kerk. In het portaal staat echter 
een oudere man die jonge kerels ervan 
weerhoudt binnen te gaan. Met open 
mond staan ze te luisteren, terwijl die 
viespeuk hun zielen vergiftigt met sme
rige grappen! Dat is buiten Mama 
Margherita gerekend! Ze roept tot de 
jongens: “Willen jullie dappere helden 
worden of liever zoals deze gemene 
vent??” De hele schaar verlaat de vies
peuk en gaat maar liever de kerk in! De 
jonge Giovanni heeft de smaak te pak
ken! Ook hij zal brutale kerels en vuile 
praat aanpakken! De jonge “politiea

gent” zal elke gemene muil met zijn 
vuisten laten kennismaken! Wanneer 
Giovanni negen jaar oud is, krijgt hij 
een droom, die zo écht lijkt, dat hij die 
levenslang niet zal vergeten. Hij ziet 
een hele groep jongens ruzie maken en 
gemene kreten en vloeken uitstoten. 
Tijd voor Giovanni’s eerste politieop
treden dus! Hij springt tussen de bende: 
“Wie nog vloekt, timmer ik het gezicht 
toe!” De eerste hardnekkige vloeker 
maakt kennis met de Boscovuist! Plots 
ziet Giovanni achter de jonge gasten 

een waardige man met baard, stralend 
en met witte mantel. Deze zegt: “Stop, 
Giovanni! Niet met erop te slaan, zal je 
deze jongens tot vrienden veroveren, 
maar door zachtheid en liefde! Toon 
hun hoe afschuwelijk de zonde is, maar 
hoe mooi de deugd, hoe mooi het is als 
men het goede doet!” Giovanni ant
woordt bang: “Ik weet niet hoe dat 
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gaat. Ik ben klein, onwetend en arm 
…” De indrukwekkende man wijst nu 
naar opzij: “Mijn moeder zal jouw leer
meesteres zijn!” Giovanni ziet nu naast 
hem een majestueuze, mooie vrouw in 
een mantel met sterren. Ze neemt Gio
vanni bij de hand en wijst hem naar de 
plek waar zonet de jongens ruzie maak
ten: die gasten zijn veranderd in huilen
de en bijtende wolven! De waardige 
vrouw zegt: “Kijk Giovanni: daar zal 
jouw werkterrein in dit leven liggen! 
Word bescheiden, 
sterk en manhaf
tig! Doe dat wat je 
nu zult zien ook 
met mijn zonen!” 
Vóór Giovanni’s 
ogen veranderen 
de wilde dieren in 
vrolijke lammetjes 
die de waardige 
Heer (Jezus!) en 
Dame (Maria!) 
huldigend omdartelen! Deze droom 
verandert Giovanni’s leven! Hij wordt 
een soort “rattenvanger van Hamelen!” 
In plaats van in een hoekje met een 
boekje te blijven zitten, leert hij van 
goochelaars en acrobaten de trucs en 
amuseert er de kinderen van de omge
ving mee. Vóór ze echter zijn voorstel
lingen mogen zien, vertelt Giovanni 

hun over Jezus, over de preek van de 
vorige zondag (geheugen geërfd van 
zijn moeder!) en over helden en heili
gen. Hoewel de Bosco’s arm zijn, doet 
Giovanni er alles aan om naar school te 
kunnen gaan, want hij denkt eraan 
priester te worden. Don Calosso, een 
goede pastoor, die ook nog onderwijzer 
is, doet alles om hem te helpen. Gio
vanni moet naar een hogere klas in de 
stad, en om het allemaal te kunnen be
talen leert hij van alle beroepen: kleer
maken, schoenlappen, schrijnwerkerij, 
metselen … Zijn vlijt en goed geheu
gen helpen hem om drie schooljaren 
ineens af te leggen en altijd de beste 
van de klas te zijn! Maar ook de hemel 
helpt: Giovanni Bosco “droomt” dik
wijls het proefwerk van de volgende 
dag! Zo kan de 20jarige het seminarie 
ingaan. Op 5 juni 1841 wordt Giovanni 
in de grote stad Turijn priester gewijd 

en krijgt de aan
spreektitel “Don”, 
“Don Bosco”. Als 
spreuk kiest hij: 
“God, geef mij zie
len, de rest mag U 
mij afnemen!” Op 
het feest OnzeLie
veVrouwOnbe
vlektOntvangen, 
op 8 december 
1841 kleedt kape

laan Bosco zich aan voor de Mis. De 
koster opent een kast en ontdekt daarin 
… een jongen! Die schuilt daar tegen 
de kou! De koster sleurt er hem bij zijn 
oor uit, maar Don Bosco roept: “Stop! 
Het is mijn vriend!” Dan vraagt hij: 
“Hoe heet je? Hoe oud ben je? Kan je 
misdienen?”  “Ik ben Bártolo, 16 en 
metselaar, maar misdienen kan ik niet 
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…” – “Dat kunnen we nog leren. Kan je 
tenminste zingen?” – “O ja, Don Bosco!” 
– “Bártolo, dan blijf voor de Mis en 
breng zondag al je vrienden mee, we ma
ken er een mooie dag van!” Op zondag 
brengt Bártolo nog drie andere kerels 
mee, gekleed in lompen en uitgehongerd! 
Ze mogen naar binnen en krijgen te eten. 
Don Bosco zingt en speelt met hen en 
vertelt hun over Jezus. Elke zondag ko
men er méér kerels en Bosco gaat ze 
overal in Turijn ook zelf bezoeken. Hij 
krijgt een schok: de jonge kerels moeten 
werken voor een hongerloon en in ge
vaarlijke omstandigheden. Ze slapen op
eengestapeld op armoedige zolders tus
sen volwassen arbeiders. In vele van die 
holen ontbreekt het niet aan het soort 
viespeuken, zoals Bosco’s mama er ooit 
een heeft verjaagd. Uit de achterbuurten 
van Turijn verzamelt Don Bosco al snel 
200 jongens om ze elke zondag met le
ren, bidden, spelen, toneel en muziek een 
fantastische dag te geven in zijn “Orato
rium”. Vele kerels redt hij uit de klauwen 
van schurken, die uit hun dieven, rovers 
en erger willen maken. De schurken zijn 
woedend! Ze besluiten Don Bosco koel
bloedig te vermoorden! Op een avond 
moet Don Bosco een wijk in om iemand 
het H. Oliesel toe te dienen. Van achter 
de hoek springen de moordenaars met 

hun dolken! De bandieten beleven echter 
de schrik van hun leven: een grote grijze 
hond springt op hun en bijt hun tot ze in 
paniek vluchten! En dat gebeurt niet één 
keer, maar telkens opnieuw! Don Bosco 
weet niet waar de hond vandaan komt of 
waar hij na afloop heengaat, nooit ziet hij 
het dier eten. Liefkozend noemt Bosco 
hem “Grigio” (= “Grijsje”). Is het mis
schien zijn engelbewaarder? Niet alleen 
van de bandieten krijgt Don Bosco last. 
Omdat hij met een luidruchtige groep 
jonge kerels samenkomt, wordt hij zeven 
keer verjaagd, krijgt hij politiecontrole en 
zijn er zelfs medepriesters, die hem voor 
gek verklaren. Twee van hen laten een 
koets van het gekkenhuis komen, maar 
vermomd als gewone postkoets. Vrien
delijk met Don Bosco pratend, nodigen 
ze hem uit een ritje met de koets te ma
ken. Het valt Don Bosco op, dat de koets 
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geen klink heeft van de binnenkant! Don 
Bosco: “Na u, stapt u maar eerst in …” 
Hij dringt zo lang aan tot de valse mede
broeders instappen, knalt de koetsdeur 
dicht en zegt tegen de koetsier: “We heb
ben de gek! U weet waarheen!” In het 
gekkenhuis worden de tegenpruttelende 
valse broeders ingerekend en het duurt 
dagen vóór iemand hun gelooft! In het 
jaar 1846 heeft Don Bosco eindelijk ge
luk met zijn Oratorium: iemand schenkt 
hem de Pinardiweide, en onmiddellijk 

gaan Bosco en zijn honderden jonge vol
gelingen er een waardig huis oprichten. 
Ook Mama Margherita komt de priester
zoon steunen om voor de jonge bende te 
koken. De jongens spreken haar ook aan 
met “Mama”. Ze kweekt allerlei groenten 
op de Pinardiweide. Op een dag ziet ze 
echter de jonge boeven door haar moes
tuintje sluipen.  In een oorlogsspel willen 
ze verderop de vlag veroveren en merken 
niet dat ze daarbij heel mama’s oogst ver
nietigen! Als Mama Margherita dan ook 
nog ontdekt, dat Don Zoon het spel heeft 
uitgevonden en zelf meespeelt, barst ze 
in tranen uit: “Dit was er teveel aan …” 
Ze pakt in en wil gaan. Beteuterd komen 
de jongens zich verontschuldigen en be
loven alles weer goed te maken. Ook 

zoon Bosco kijkt haar smekend aan … 
Mama blijft! Maar droefenis mag er niet 
zijn! Don Bosco zegt: “Ik wil jullie alle
maal blij zien! Hier en in de eeuwigheid! 
Treurigheid is de 8e hoofdzonde!” Dan 
gaat hij over tot de prijsuitreiking van het 
winnende “leger”. “Ja, mama, jongens 
hebben het nodig om een deel van de dag 
te lopen, te springen, te zingen en lawaai 
te maken! Daarna letten ze in de les beter 
op, bidden ze beter en werken ze ijveri
ger!” In een onweersnacht in 1850 wer
ken Don Bosco en zijn moeder in een 
kamer. Ze horen een voorzichtig kloppen 
aan de deur. Mama opent en ziet een 
ventje staan: doornat en wenend. “Ik heb 
honger! Mag ik alstublieft binnenko
men?” Hij slurpt een bord soep in spoed
tempo leeg en vertelt: “Mijn mama is net 
gestorven, schuldeisers hebben ons boer
derijtje overgenomen, ik heb niemand 
meer …” Don Bosco: “Dan woon je van
af nu bij ons!” Zo opent hij een weeshuis. 
Uit dit en het oratorium maakt Don Bos
co nu een jongensinternaat, met school 
en vakschool. Zijn personeel rekruteert 
hij uit zijn eigen grotere jongens, die in
tussen zelf meesters geworden zijn. Hij 
voedt op naar “preventief systeem”: een 
fout maken wordt bijna onmogelijk, want 
ieder is altijd bezig met werken, bidden 
of spelen en altijd is er een volwassene in 
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de buurt. Het is er zo leuk, dat bijna nie
mand bewust stout is. Naast een degelij
ke opleiding zijn de wapens van Don 
Bosco: verstand, liefde en godsdienst. 
Verstand: de leerlingen leren begrijpen 
waarom iets goed of slecht, slim of dom 
is. Liefde: Don Bosco toont, dat hij zijn 
jonge mannen liefheeft en alles voor hen 
doet, ook al moet hij soms straffen. “Of 
ik dichtbij ben of ver weg, altijd denk ik 
aan jullie. Jullie zullen niemand vinden 
die jullie in Jezus Christus meer bemint 
dan ik!” De jongens doen alles om zijn 
vriend te zijn! Het helpt, dat Don Bosco 
zelf nog voor een groot deel kind geble
ven is: hij interesseert zich voor hun din
gen, en de leerlingen voor de zijne. Gods
dienst: gebed, regelmatige Biecht en 
Communie, dagelijks gewetensonder
zoek, H. Mis, catechismus, kerkelijke 
feesten, liefde tot Jezus en Maria … 
“Maar één ding is belangrijk: red jullie 
zielen! Doe het goede, niet uit schrik voor 
straf, maar uit liefde tot Jezus en om een 
goed en gelukkig geweten te hebben! 
Oefen een sterke wil: nadenken, beslis
sen, snel handelen en het werk afmaken. 

Daar worden jullie man van!” In decem
ber 1859 klopt er weer iemand bij Don 
Bosco aan de deur. Een zeer onverwach
te gast: een liberale politicus, die net een 
paar kloosters had doen sluiten! Hij stelt 
voor: “Waarom maakt u uit uw werk 
geen religieuze orde?” – “Zodat u ook die 
weer kunt sluiten?” – “Neen, wat u doet 
is anders: u redt de jeugd!” En werkelijk: 
Don Bosco richt voor zijn oratoria, wees
huizen en internaten een nieuwe orde op, 
genoemd naar zijn lievelingsheilige, 
Franciscus van Sales: de Salesianen. De 
orde breidt enorm uit: 64 huizen, 1224 
leden, daarvan 380 priesters. En de hemel 
zegent het werk: bijna alle jongens wor
den daar degelijke, soms heilige mannen, 
zoals Domenico Savio. De Britse minis
ter van onderwijs, Lord Palmerston, be
zoekt het internaat en kijkt van boven in 
de praktijkruimte. “Hoe kunnen die zon
der toezicht zo gedisciplineerd werken?” 
Om weer zulke bloeiende christelijke 
scholen en zo’n een dappere en blije 
christelijke jeugd te krijgen, rekenen we 
op jullie offertjes en gebed! 

Pater K. Huysegems
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Het vertrouwen in de 
H. Mis beloond

Op het dorp Spithfield in Ierland waren niet veel wo
ningen, die gemakkelijker en aangenamer waren in
gericht dan die van de landbouwer Thomas Cassily.

Veel moois was er binnenshuis wel niet 
te zien, maar de zolders waren goed 
gevuld met rogge en gerst, de kelders 
met aardappelen en de linnenkasten 
met schoon wasgoed. In de stal, die aan 
de rechtervleugel van het huis gelegen 
was, stonden vier koeien, een paard, 
zes varkens en zevenendertig schapen. 
Als er bij deze bezittingen nog een 
kleine spaarrekening zou zijn bij een 
zeer soliede bankier te Cork, dan heb 
je eigenlijk een type van pachters die 
in het arme Ierland helaas zo weinig 
gevonden worden.

Deze welstand had Thomas Cassily gro
tendeels te danken aan zijn grootmoeder, 
een vrouw van ruim negentig jaar, die in 
de landstreek bekend stond als Paddy de 
straatveegster. Haar kleinzoon Thomas 
en haar drie achterkleinkinderen Jack, 
Marietje en Jannetje, hielden dan ook 
veel van haar.

Eén ding baarde verwondering bij Jack, 
Marietje en Jannetje: wanneer namelijk 
de klok van de parochiekerk luidde voor 
een H. Mis, sloeg hun overgrootmoeder 
naar gewoonte een groot kruis en zei 
daarbij: “God make mij deelachtig”.

De drie kinderen begrepen zeer goed de 
betekenis van die godvruchtige verzuch
ting. Hun overgrootmoeder toch vroeg 
aan God, om haar deelachtig te maken 
aan de vruchten en verdiensten van het 
H. Misoffer. Maar waarom uitte zij die 
wens met luide stem en zo dikwijls? 
Geen sterveling anders, die bij het horen 
luiden van de klokken, er aan dacht het 
kruisteken te maken en te zeggen: “God 
make mij deelachtig”.

Jack beweerde, dat daar iets achter zat. 
Dit was volgens Marietje niet zo. “Ik 
moet er meer van weten,” sprak Jack bij 
zichzelf, “en dat stijfhoofdige Marietje 
zal ondervinden wie er slimmer is; zij of 
ik. Omdat zij drie jaar ouder is dan ik, 
wil zij altijd gelijk hebben. In alle geval 
met de pruimentijd wordt ik tien, en op 
die leeftijd weet een jongen toch wel, wat 
hij zegt”.

“Grootmoeder,” zei hij op een avond, ter
wijl hij naar haar toeging en zijn hoofd 
tegen de roskleurige wangen van haar 
door ouderdom perkamentachtig gewor
den gezicht legde, “ik zou u wel eens wat 
willen vragen”.
“Goed, kindlief.”
“Waarom, grootmoedertje, maakt u 
toch altijd een kruis als de klok luidt, 
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terwijl u dan zegt: God make mij deel
achtig?”
“Omdat dit een godvruchtige en heilige 
handeling is, mijn schatje”. 
“Dat begrijp ik,” antwoordde de knaap, 
maar hoe komt het dan, dat u de enige 
bent in de parochie, die zo doet? Ik heb 
gisteren volgehouden tegenover Marietje, 
dat daar een reden voor moest zijn, die te 
maken heeft met een bijzondere gebeur
tenis in  uw leven”.
“Wat heb je een goed doorzicht, kleine 
Jack! Je hebt gelijk jongetje. Ik zeg het 
altijd, wanneer ik de klok hoor luiden, 
omdat ik me er wel bij heb gevonden, 
toen ik voor het eerst zei: God make 
mij deelachtig. Dat is niet van gisteren; 
het is reeds vijftig jaar geleden. Luister 
maar eens Jack, en jullie ook, Jannetje 

en Marietje. Leer uit dit voorbeeld, dat 
de goede God nooit de gelovigen verlaat, 
die op Hem hun vertrouwen stellen en 
zich niet laten terneerslaan bij ellende en 
tegenspoed.

Voor vijftig jaar dan … ik woonde te 
Londen, een stad, waar men moeite heeft 
om aan de kost te komen. Ik verloor er 
mijn dierbare echtgenoot en bleef alleen 
achter met drie wurmen van kinderen, 
waarvan de oudste nauwelijks de rechter 
van de linkerhand kon onderscheiden. 
Ach, kinderen, wat heb ik toen moeten 
werken en wat had ik met verschillende 
moeilijkheden te worstelen. Er kwam 
zelfs een tijd, waarop ik verplicht was 
zondags te werken, teneinde mijn arme 
kindertjes van het nodige te kunnen voor

zien. Ik veegde de straten, 
en hoopte op die manier 
een beetje geld te krijgen 
van een of andere edelmoe
dige ziel. 

Voor ik aldus zondags 
begon te werken, had ik 
eerst mijn biechtvader ge
raadpleegd. De eerwaarde 
Pater Bruin zei mij geen 
ja of geen nee, noch dat 
het geoorloofd was of ver
boden. ‘Doe uw best,’ zei 
hij, ‘en zoals uw geweten 
u ingeven zal, maar wat er 
ook mag gebeuren, verzuim 
nooit zondags aan de H. 
Mis deel te nemen’.

Nu, daar zorgde ik wel 
voor. O! kinderen, als wij 
goed begrepen, wat de 
H. Mis is, dan zouden de 

Waarom, grootmoedertje, maakt u toch altijd een kruis, 
wanneer de klok luidt?
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zwaarste kruisen ons licht toeschijnen, 
als komend van Calvarië. Ik heb nooit 
kunnen begrijpen, hoe een Christen, die 
gelooft aan het lijden en de dood van zijn 
Zaligmaker, zich aan morren en wanhoop 
kan overgeven. 

Ik ging dan naar de vroegmis in de Kapel 
van het H. Kruis. Deze vertroosting miste 
ik op een zekere zondag. De katholieke 
priesters waren schaars te Londen voor 
vijftig jaren. Degene, die de H. Mis in 
de vroegte opdroeg voor de werklui, 
was ziek geworden en ik moest mij dus 
tevreden stellen met een 
kort gebed en daarna in 
alle haast met mijn bezem 
onder de arm de stadswijk 
opzoeken, waar ik gewoon 
was te vegen.

Zonder er groot op te gaan, 
was ik toch een van de 
vlugste veegsters van Lon
den, en die dag hanteerde ik 
mijn bezem zo goed, dat ik 
een golf modder wierp over 
de pas gepoetste schoenen 
van een deftige heer. Dat 
was nu wel juist het beste 
middel niet om een paar 
centen los te krijgen.

Dat kwam bepaald, omdat 
ik de H. Mis niet bijge
woond had kinderen, en dat 
boezemde mij bezorgdheid 
in. Hoe kunnen die mensen 
toch gerust leven, die nooit 
tot God bidden? Ik heb dat 
nooit kunnen begrijpen, en 
ik voor mij, als ik niet bad, 
zou ik zeker sterven van 

verveling. Ik zei dan, dat ik zonder veel 
zin en zeer onhandig veegde, omdat ik 
niet aan de H. Mis had deelgenomen. 

Toen om elf uur de drie grote klokken 
van de Kapel van het H. Kruis begonnen 
te luiden voor de Hoogmis, hield ik on
willekeurig op, maakte het kruisteken en 
sprak luid: ‘God make mij deelachtig!’

Nauwelijks had ik deze woorden gespro
ken, of een bejaarde dame, in het zwart 
gekleed, sprak mij aldus aan: ‘Hebt u de 
H. Mis al bijgewoond, moedertje?’

Hebt u de H. Mis al bijgewoond, moedertje?
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Het vertrouwen in de H. Mis beloond

‘Nee, mevrouw,’ antwoordde ik, ‘en dat 
moet ik wel nalaten, om mijn kinderen 
vandaag iets te eten te kunnen geven’.

‘O, o!’ zei ze, ‘als het zo gesteld is, geef 
mij dan uw bezem; ik zal in uw plaats het 
werk verrichten en u eerlijk rekenschap 
geven van het geld, dat ik ontvang’.

Ik aarzelde, maar de dame greep met de 
ene hand mijn bezem en wees met de 
andere naar de kapel en wel met zoveel 
gezag, dat ik half versuft, half verblijd 
heenging om aan de H. Mis deel te ne
men. 

Toen ik terugkwam, was zij nog steeds 
bezig met vegen. Eén oogopslag was 
voldoende om te zien, dat zij het niet ge
wend was. Echter haar werk was beter 
beloond dan het mijne, te oordelen naar 
de handvol geldstukken, die zij mij over
reikte. Tussen deze centen schitterden 
vier goudstukken.”

“Vier goudstukken!” riep Jack uit.
“Vier hele nieuwe, fonkelende goud
stukken. Wie denken jullie dat deze 
dame was, kinderen?”
“Dat kan niemand anders zijn dan de 
H. Maagd,” zei Jack.
“Mis. De dame, die in mijn plaats had 
geveegd, terwijl ik de H. Mis bijwoon
de, was de hertogin van Longthon, in 
geheel Engeland bekend om haar mild
dadigheid en eigenaardigheden.

Hoe het ook zij, kinderen, die vier goud
stukken waren mijn geluk en dat van 
mijn kinderen. Zij stelden mij in de ge
legenheid iets te sparen, en daarop verliet 

ik Londen en kwam me hier vestigen bij 
familieleden. Zonder deze onverwachte 
steun zou ik te Londen van gebrek zijn 
omgekomen met mijn kinderen, en zou
den jullie ook niet op de wereld zijn. Van 
die tijd af heb ik de gewoonte aangeno
men om wanneer de klok voor de H. Mis 
luidt, een kruisteken te maken en te zeg
gen: God make mij deelachtig!”

“Welnu, Marietje,” riep Jack uit, “had 
ik niet gelijk met te zeggen dat daar iets 
achter stak?”
“Wat mij betreft,” zei Jannetje, “ik wil 
grootmoedertje navolgen en wanneer 
de klok luidt, God bidden, dat Hij mij 
deelachtig maakt aan de verdiensten en 
vruchten van het H. Offer”.
“Ik ook,” riep Jack.
“En ik ook,” zei Marietje.
“Jullie zullen goed doen, kinderen”.

Toen een maand later de klok op een zon
dag voor de Hoogmis begon te luiden, te
kende Paddy zich met het kruis en sprak: 

“God make er mij deelachtig aan!”

Dat waren haar laatste gebaren en woor
den. Zij stierf zo zacht, dat men meende, 
dat zij ingeslapen was. Als de klok niet 
had geluid voor een andere H. Mis, zou 
Jannetje, die bij haar overgrootmoeder 
oppaste, nog steeds hebben gemeend, dat 
zij sliep. Maar toen zij haar geen kruis
teken zag maken en bij de klank van de 
klok haar de gewone verzuchting niet 
hoorde zeggen, begreep het kind, dat de 
ziel van Paddy opgevlogen was naar de 
mooie Hemel.

Juffrouw Elly
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

Een van de vier leuzen van de E. K. is: 
“Wees apostel!” Een apostel geeft een 
goed voorbeeld en getuigt van zijn rijk 
katholiek geloof. De opgewektheid, de 
vrolijkheid is aantrekkelijk en de beste 
hulp van de apostel!

Een mens zonder vrolijkheid is als een 
wagen zonder veren, waarin men op ver
velende wijze wordt dooreen geschud 
door elke oneffenheid van de weg. Een 
vrolijk mens daarentegen heeft veel van 
een wagen met veren, waarin men over 
de slechtste wegen kan rijden, en waarbij 
het lang zo hard niet zal stoten.
Drukkende zorg, angst, alle roest van 
het leven moest worden weggeschuurd 
door de olie van de vrolijkheid. Zij is 
beter dan elk ander natuurlijk genees

middel. Lachen is gezond! Vrolijkheid 
is Gods geneesmiddel!
Wij, katholieken, moeten de opgewekt
heid, zelfs te midden van beproevin
gen, putten uit onze heilige godsdienst, 
die de bron is van ware vreugde, van 
blijvende opgewektheid. Onze Lieve 
Heer wil niet dat Zijn volgelingen met 
ellenlange gezichten rondlopen, gebukt 
onder zwaarmoedigheid. Hij verlangt 
dat ze altijd een lachend gezicht zetten 
en dat in de mate waarin hun geloof, 
hun hoop en hun liefde groter zijn.
Een katholiek kan lijden aan jicht, 
astma en nog zeven andere kwalen 
en zich overigens toch heel lekker ge
voelen. Angst en kommer bant hij zo 
veel mogelijk uit zijn hart, omdat zij 
nog nooit met goed gevolg een afgrond 

Luister eens, het puntje voor oktober is:

Opgewektheid!
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hebben overbrugd. 
Hij weet dat de 
zon altijd ergens 
schijnt, en dat wie 
kalm luistert, altijd 
ergens de vogels 
hoort zingen.
Is hij soms droevig 
gestemd, treuren doet hij gelukkig om 
niets, dan alleen om de zonde. Enkel 
een zondaar die in zijn grote zonde 
blijft voortleven, kan onmogelijk op

recht blij noch ver
heugd zijn.
Houd je ziel vol 
Gods genade en je 
houdt je geest vol 
zonneschijn en je 
hart vol vredige 
opgewektheid, die 

je gezondheid versterkt en je leven ver
lengt. 
(Naar de Amerikaanse schrijver Orison 
Swett Marden)

De H. Johannes Bosco geeft jullie het 
recept om heilig te worden:
1. wees blij
2. studeer en bid
3. doe goeds aan iedereen!

Probeer iedere dag tenminste één keer 
iemand op te beuren of aan het lachen 
te brengen. (Dit zal ook jou goed doen!) 
Iedere keer dat je dit lukt, mag je meetel
len voor de kolom Puntje van de Schat
kist! Doe je best!

Pater C. de Beer

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   augustus
Aantal Schatkisten:   8
Dagelijkse Toewijding  268
H. Mis  60
H. Communie  58
Geestelijke Communie  126
Offers  380
Tientjes  989
Bezoek aan het Allerheiligste  56
Meditatie  30
Goed Voorbeeld  152
Puntje  234

Puntje

Vrienden van de H. Don Bosco:  
Dominic Savio en Laura Vicuna
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

62. De cijns of belastingpenning.  Het penningske van de weduwe.

Recht mij, o God, en beslecht mijn 
pleitzaak tegen een onheilig volk; aan 

de ongerechtige en arglistige man 
ontruk mij. Ps. 42, 1

1. De Farizeeërs en Schriftgeleerden 
hadden heel goed begrepen, dat Jezus 
hen zelf bedoelde, toen Hij van de on
willige bruiloftsgasten sprak. Daarom 
waren zij heel verbitterd en overlegden, 
hoe zij Jezus in Zijn woorden konden 
verstrikken; zij wilden een aanleiding 
vinden om Hem te veroordelen. Zij 
zonden dus hun leerlingen met enige 
aanhangers van Herodes naar Jezus en 
lieten Hem zeggen: “Meester, we we-
ten, dat U ronduit spreekt en leert, en 
niemand naar de ogen ziet, maar de 
weg van God naar waarheid leert. Is 
het ons geoorloofd, de keizer belasting 
te betalen of niet?” Jezus doorgrondde 
hun list en sprak: “Toon mij een tien-
ling; wiens beeld en opschrift draagt 
hij?” Zij antwoordden: “Van de keizer”. 
Hierop sprak Hij tot hen: “Geef dan de 

keizer wat de keizer toekomt, en geeft 
aan God, wat God toekomt”. Toen zij 
dit hoorden, verwonderden zij zich 
over Zijn wijsheid en gingen zwijgend 
weg. 

2. De ogen opslaande, 
zag Jezus, hoe rijke 
lieden hun gaven in 
de offerkist stortten. 
Hij zag echter ook een 
behoeftige weduwe 
twee penningen (bij
na één cent) daarin 



42   Informatieblad   Nr. 288  oktober 2016

werpen. En Hij zei: “Voorwaar, Ik zeg 
u: deze arme weduwe heeft er meer in 
gestort dan alle anderen. Want allen heb-

ben van hun overvloed geofferd, maar zij 
heeft van haar armoede gegeven, heel 
haar vermogen”.

63. Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem en van het einde van 
de wereld. 

We moeten allen voor Christus’ rech-
terstoel verschijnen. 2 Cor. 5, 10

Toen Jezus uit de tempel ging, bewon
derden Zijn leerlingen de pracht en 
sterkte van dit gebouw. Maar Hij sprak 
tot hen: “Er zullen dagen komen, dat 
van al wat u daar ziet, geen steen op 
de andere zal blijven, maar alles zal 
worden verwoest”. Hierop beklom
men zij de Olijfberg, zetten zich neer 
en beschouwden de stad en de tempel. 
Nu vroegen Zijn leerlingen Hem: (1) 
“Wanneer zal dit gebeuren; (2) en wat 
zal het teken zijn van Uw komst, en (3) 
van het einde van de wereld?” 

Jezus antwoordde: (1) “Wanneer u Jeru-
zalem door legers ziet ingesloten, weet 
dan, dat haar verwoesting nabij is. Laten 
zij, die in Judea zijn, dan naar de bergen 
vluchten; en wie op het dakterras is, moet 
niet afdalen, om iets uit zijn huis mee te 

nemen; en wie op het veld is, moet niet 
terugkeren, om zijn kleed te halen. Want 
daar zal grote ellende zijn in het land, 
en toorn over dit volk. Ze zullen vallen 
door de scherpte van het zwaard, en als 
gevangenen worden weggevoerd onder 
alle volken; en Jeruzalem zal door de hei-
denen worden vertrapt, tot de tijden van 
de heidenen voorbij zullen zijn”.

(3) Bij de gedachte aan de verwoesting 
van Jeruzalem dacht Jezus ook aan het 
einde van de wereld. Daarom sprak Hij: 
“Eerst moet aan alle volken het Evange-
lie worden verkondigd. In die dagen zal 
de zon worden verduisterd en de maan 
geen licht meer geven; de sterren zullen 
van de hemel vallen, en de krachten van 
de hemelen zullen worden geschokt. En 
de mensen zullen verstijven van vrees en 
bange verwachting, van wat de wereld 
gaat overkomen”. 

Bijbelse Geschiedenis
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(2) “En dan zal het teken van de Men-
senzoon aan de hemel verschijnen; en 
dan zullen alle geslachten van de aarde 
jammeren en de Mensenzoon op de wol-
ken van de hemel zien komen met grote 
macht en majesteit. En Hij zal Zijn En-
gelen zenden met luid schallende bazui-
nen; en ze zullen van de vier windstreken 
Zijn uitverkorenen verzamelen. Maar van 
die dag of dat uur weet niemand iets af, 
zelfs niet de engelen in de hemel, noch de 

Zoon (volgens Zijn menselijke kennis), 
maar de Vader alleen.” 

De voorzegging van de verwoesting van 
Jeruzalem is in 70 na Chr. letterlijk ver
vuld. Even zeker zal de voorspelling van 
het einde van de wereld vervuld worden. 
– Tot bewijs, dat Christus de macht heeft, 
eenmaal alle mensen uit de graven op te 
roepen, wekte hij de jongeling te Naïm, 
de dochter van Jairus en Lazarus ten le
ven op. 

64. De wijze en de dwaze maagden. 

De Mensenzoon komt op een onver-
wacht uur. Lc. 12, 40

Christus zette Zijn onderricht voort 
en sprak: “Zoals het was in de dagen 
van Noach, zo zal ook de komst van de 
Mensenzoon zijn. Zoals men toch in de 
dagen vóór de zondvloed at en dronk, 
huwde en uithuwde, tot op de dag, 
waarop Noach de ark binnenging; en 
zoals men er geen acht op sloeg, totdat 
de zondvloed kwam en allen verzwolg, 
zo zal ook de komst van de Mensenzoon 
zijn. - Waak dus, omdat u niet weet, op 
welke dag uw Heer zal komen. 

Dan zal het rijk der hemelen gelijk zijn 
aan tien maagden, die haar lampen na-
men, om de bruidegom tegemoet te gaan. 
Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren 
wijs. De dwaze namen wel haar lampen 
mee, maar geen olie. Maar de wijze na-
men met haar lampen ook olie in haar 
kruiken mee. Toen nu de bruidegom uit-
bleef, werden ze slaperig en sluimerden 
allemaal in. Maar midden in de nacht 
werd er geroepen: Zie, de bruidegom 

komt; ga naar buiten, hem tegemoet. 
Toen stonden al die tien maagden op, 
en brachten haar lampen in orde. En de 
dwazen zeiden tot de wijzen: Geef ons 
van uw olie, want onze lampen gaan uit. 
De wijzen gaven ten antwoord: Nee, dan 
is er misschien niet genoeg voor ons en 
voor u; ga liever naar de verkopers en 
koop voor uzelf. Maar terwijl ze heen 
gingen om te kopen, kwam de bruidegom, 
en zij, die klaar waren, gingen met hem 
naar binnen voor de bruiloft; en de deur 
werd gesloten. Later kwamen ook de an-
dere maagden en zeiden: Heer, Heer, doe 
ons open. Maar hij antwoordde: Voor-
waar, ik zeg u, ik ken u niet. - Waak dus,” 
zo waarschuwde Jezus, “want u kent dag 
noch uur”. 

De wijze maagden zijn die Christenen, 
die niet alleen de lamp van het geloof, 
maar ook de olie van de liefde (zich ui-
tend in goede werken) bezitten. De dwaze 
maagden zijn die Christenen, die wel de 
lamp van het geloof hebben, maar de olie 
van de werkdadige liefde missen.
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Jaarprogramma 2016
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
0110  België Bedevaart Banneux
0910  Leiden Parochiefeest
1610 2110 Luxemburg J.K.I.reis 
2210  Leiden Aanbiddingsdag
1211  Gerwen  Derde Orde FSSPX
2011  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
2011  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
2711  Gerwen/Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
1112  Leiden  JKIbijeenkomst (internationaal)
1412  Gerwen Gulden Mis

Onze Overledenen
Hr. J.H. de Heisakkers Eindhoven 01 10 1995
Mevr. J.C.M.  van Doeveren Delft 05 10 2007
Mevr. E.M. van Osvan Leeuwen Groesbeek 05 10 2011
Hr. F.J. Pelgrom Amsterdam 09 10 1990
Hr. Ch. Manders Den Haag 11 10 2011
Hr. H.C. de Vreede Nootdorp 11 10 2013
Mevr. E.E.M. NikkelenBraudigom Haarlem 22 10 2004
Mevr. W.M. BruinesDona Amsterdam 22 10 2005
Mej. J.T.H. Willems Nijmegen 24 10 1999
Mevr. A. Hennekes Arnhem 27 10 2004
Hr. M.J. van Haren Nijmegen 27 10 2012
Mej. H.T.H. Pepels Stein 31 10 2005

Vervangingen in het District
Pater Patrick Duverger (links), onze nieu
we overste van het District Benelux, ver
vangt Pater Thierry Legrand.

Pater Pascal Hennequin (rechts) vervangt 
Pater Nicolas Challon Belval in de priorij 
van Brussel.
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Onbevlekt Hart van Maria 
De eerherstellende H. Communie op de vijf eerste zaterdagen van de 

maand ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria

Wat hiervoor te doen?

• Op de eerste zaterdag van vijf 
achtereenvolgende maanden gaan 
biechten (indien nodig, volstaat het 
in de loop van de week te biechten)

• De H. Communie ontvangen
• Een Rozenhoedje bidden
• Maria gedurende een kwartier ge

zelschap houden door het overwe
gen van de geheimen van de Ro
zenkrans teneinde haar eerherstel 
te brengen

Kan. Aug. Croegaert, Liturgisch Com-
mentaar, 1952

Collecten in augustus
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Kalender Gerwen
Oktober                                    Rozenkransmaand

za. 1 7.15 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. Onbe
vlekt Hart van Maria (3e kl.);  ged. H. Remigius, 
biss. en bel.; daarna uitstelling tot 9.00 uur

  10.00 Vertrek Bedevaart naar Banneux
zo. 2 10.30 Hoogmis 20e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
ma. 3 18.30 H. Mis H. TheresiavanhetKindJezus, maagd (3e kl.)
di. 4 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis H. Franciscus van Assisi (3e kl.)
wo. 5 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Placidus en gez., 

mart.
do. 6 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis H. Bruno, bel. (3e kl.)
vr. 7 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, feest van de H. Rozen

krans (2e kl.); ged. H. Marcus, paus en bel.
za. 8 8.30 H. Mis H. Brigitta van Zweden, weduwe (3e kl.); ged. HH. 

Sergius, Bacchus, Marcellus en Apulejus, mart.
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 9 10.30 Hoogmis 21e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 10 18.30 H. Mis H. Franciscus Borgia, bel. (3e kl.)
di. 11 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis Feest van het Moederschap van de H. Maagd Maria 

(2e kl.)
wo. 12 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
do.  13 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
vr. 14 7.15 H. Mis H. Callixtus I, paus en mart. (3e kl.)
za. 15 11.00 Huwelijkssluiting
     gez. H. Mis voor Bruidegom en Bruid; ged. H. 

Theresia van Avila, maagd 
zo. 16 10.30 Hoogmis Kerkwijdingsfeest van de kerken, wier wijdings-

feest niet bekend is (1e kl.; bisdom 's Hertogen
bosch) (22e zondag na Pinksteren)

ma. 17 18.30 H. Mis H. Margaretha Maria Alacoque, maagd (3e kl.)
di. 18 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis H. Lucas, Evangelist (2e kl.)
wo. 19 7.15 H. Mis H. Petrus van Alcantara, bel. (3e kl.)
do. 20 17.30 Lof (Oktobermaand)
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  18.30 H. Mis H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
vr. 21 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Hilarion, abt, en HH. 

Ursula en gezellinnen, maagden en mart. 
za. 22 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
zo. 23 10.30 Hoogmis 23e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbreiding 

van het Geloof; Missiezondag
ma. 24 18.30 H. Mis H. Rafaël, aartsengel (3e kl.)
di. 25 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. HH. Chrysanthus en 

Daria, mart.
wo. 26 7.15 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Evaristus, paus en 

mart.
do. 27 17.30 Lof (Oktobermaand)
  18.30 H. Mis door de week (4e kl.)
vr. 28 7.15 H. Mis HH. Simon en Judas, Apostelen (2e kl.)
za. 29 8.30 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 30 10.30 Hoogmis Feest van Christus Koning (1e kl.) (24e zondag 

na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding van 
de wereld aan het H. Hart van Jezus 

ma. 31 18.30 H. Mis door de week (4e kl.)

November

di. 1 18.30 Hoogmis Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
wo. 2 10.30 Requiem Allerzielen (1e kl.)
  11.00 Requiem
  18.30 gez. Requiem 

Activiteiten in Gerwen

Bedevaart Banneux: zaterdag 1 oktober
Catechismusonderricht: Zaterdag 8 en 29 oktober
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: geen bijeenkomst in oktober
Geloofsverdieping voor volwassenen: geen bijeenkomst in oktober
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand
• Heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven
• Dames: 3. roepingen
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Kalender Leiden
Oktober                                    Rozenkransmaand

za. 1 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, votiefmis v.h. Onbe
vlekt Hart van Maria (3e kl.); ged. H. Bavo, bel. 
(bisdom Rotterdam); ged. H. Remigius, biss. en 
bel.; daarna uitstelling tot 11.00 uur

zo. 2 10.30 Hoogmis 20e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
vr. 7 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, feest van de H. Rozen

krans (2e kl.); ged. H. Marcus, paus en bel.
za. 8 9.00 H. Mis H. Brigitta van Zweden, weduwe (3e kl.); ged. HH. 

Sergius, Bacchus, Marcellus en Apulejus, mart.
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 9 10.30 Hoogmis Plechtige viering van het Feest van de H. Ro-

zenkrans (2e kl.); ged. 21e zondag na Pinksteren; 
na de Mis Lof met Rozenhoedje; Parochiefeest tot 
18.00 uur!

vr. 14  geen act. H. Callixtus I, paus en mart. (3e kl.)
za. 15  geen act. H. Theresia van Avila, maagd (3e kl.)
zo. 16 10.30 Hoogmis 22e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 21  geen act. door de week (4e kl.); ged. H. Hilarion, abt, en HH. 

Ursula en gezellinnen, maagden en mart. 

Zaterdag aanbiddingsdag!

za. 22 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
   10.00 uur  uitstelling en 1e Rozenhoedje
   13.00 uur 2e Rozenhoedje
   15.00 uur Kruisweg
   17.00 uur 3e Rozenhoedje 
   17.45 uur sluiting met Sacramentele Zegen
zo. 23 10.30 Hoogmis 23e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbreiding 

van het Geloof; Missiezondag
vr. 28 18.00 H. Mis HH. Simon en Judas, Apostelen (2e kl.)
za. 29 9.00 H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 30 10.30 Hoogmis Feest van Christus Koning (1e kl.) (24e zondag 

na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding van 
de wereld aan het H. Hart van Jezus 
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November

di. 1 19.00 Hoogmis Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
wo. 2 10.30 Requiem Allerzielen (1e kl.)
  11.00 Requiem
  19.00 gez. Requiem 

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 8 en 29 oktober
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 2 oktober
Parochiefeest: zondag 9 oktober
Jong Katholiek Initiatief: reis naar Luxemburg van 16  21 oktober 
Aanbiddingsdag: zaterdag 22 oktober

Hoogmissen 
St. Willibrord-
kerk Utrecht

Zondagen 
 in oktober

 2 17.00 uur
 9   18.00 uur
16
23 17.00 uur
30 
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21

5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 46 e.v.

Leiden

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon +31(0)71 782 05 05 of 
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 48 e.v.

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschik
king. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of 

per email met ons in contact treden.

Email adressen van de priesters

c.debeer@stpiusx.nl voor Pater C. de Beer
p.huysegems@googlemail.com voor Pater K. Huysegems

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

Pannesheiderstraat 71
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

De erediensten worden verzorgd door de priesters van de 
Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

D45356 Essen
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel
Telefoon  +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk
Frère  Orban Square
1040 Brussel
Telefoon  +32 (0)474 860 755
H. Mis
• zon en feestdagen  8.00 uur
 10.00 uur
• ma. t/m za. 18.00 uur

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 2123
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di., wo, za.  8.15 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

SintAmanduskapel
Kortrijksesteenweg 139
9000 Gent
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon en feestdagen  10.00 uur

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie
Pater C. de Beer
Priorij St. Clemens
Heuvel 23
5674 RR  Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van ons 
werk zijn zeer welkom: ze vormen de 
enige financiële steun voor het apos
tolaat van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Nederland. Voor uw over
schrijving kunt u gebruik maken van 
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgiro

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

Op zon- en verplichte feestdagen: drie 
kwartier vóór de H. Mis, eventueel ook 
na de H. Mis.

Stipendium voor de H. Mis

Het stipendium voor een H. Mis be
draagt: € 17,00.
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