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Geachte Lezers,

“Kom H. Geest, vervul onze harten en ontsteek in ons het vuur van Uw liefde!” … 
Zó hebben zij gebeden ... Maria met de apostelen! En zij heeft voor hun gebeden. Ze 
zijn dan ook veranderd, het vuur is gaan branden! “En Gij zult het aanschijn van de 
aarde hernieuwen!” Door de apostelen! Zij waren niet meer bezorgd voor zichzelf 
en stegen uit boven slechts formele plichtsvervulling, want gegrepen waren zij door 
de liefde! Dit ontvlammen door de H. Geest gebeurt nog altijd! Christus heeft de 
Helper voor alle tijden beloofd!

Petrus getuigt op het eerste Pinksterfeest ronduit: “Jezus, uw Verlosser, is verrezen!” 
En de H. Geest werkt in de harten van de toehoorders. Zij beseffen het: dit is waar-
heid, dit is onze redding, dit is goddelijk! Anderen houden angstvallig afstand en 
denken, dat hij niet goed bij zinnen is, of dat het om een sekte gaat. Er wordt gezegd: 
“laat maar gaan, het zal slechts een strovuur zijn”. Maar de apostelen hebben niet 
opgehouden luid te spreken! “Ze verstoren de openbare orde! Ze zijn revolutionai-
ren ... Iedereen loopt hen achterna! Men moet daar paal en perk aan stellen!” Petrus 
en Johannes worden gearresteerd, geslagen ... Ze krijgen verbod in het openbaar te 
spreken. Er is vervolging, zelfs tot in Damascus. Men wil de beweging in de kiem 
smoren. Maar niemand rekent met de bekering van juist Saulus, vijand nummer één 
van de christenen! Hij wordt apostel van Jezus! Is ook hij gek geworden? De explo-
sieve kracht van God is in werking! En het houdt niet op. Die kracht kan een tijdje 
ondergronds blijven, maar breekt dan weer uit.

De H. Geest maakt levend, herschept, geeft ons energie, doet ons het katholiek geloof 
onverkort belijden in onze tijd en omstandigheden. Ook de mens in de 21e eeuw 
krijgt de kans! Allerlei soorten van isolatie helpen niet. Er bestaat geen gordijn voor 
de Geest van God, geen modern(istisch) blusschuim, en er bestaan geen deuren of 
hekken. In elke generatie hebben sommige leden van de Kerk, ook wel eens sommige 
leiders, telkens opnieuw de Boodschap van onze Heer verraden. Maar er bestaat geen 
clerus die kan standhouden tegen de kracht van de Geest in. Waarachtige gelovigen 
zullen er altijd zijn! Tegenover de gewoontekatholieken en de katholieken die slechts 
doen alsof, staan de echten, de zuiveren, in wie het vuur brandt en verwarmt: mannen, 
vrouwen, jongeren, ouderen, die zich in de dienst hebben gesteld van God en van 
hun broeders en zusters. En niet alleen, zoals men misschien zou vermoeden, rare 
kwasten, specialisten, of pastoors, religieuzen, maar ook zij, die in de wereld zijn 
(maar niet van de wereld zijn)! Je kunt ze ontmoeten en zien, dat zij normale mensen 
zijn ... mooie mensen … en zoals in de eerste christelijke tijden verspreiden ze rond 
zich, overal waar ze zich bevinden, een straal van licht, of ze zijn een gist van liefde 
in het egoïsme van de wereld. 

De Geest van God blaast, waar Hij maar wil en zet in gloed! “Blus de Geest niet uit!” 
(1 Thess. 5, 19) … door te veel vrijwillige wereldse barrière! Daarentegen, nodig 
Hem uit en wees dankbaar! Zalig Pinksteren!

U komt toch zeker op zondag 18 juni naar de Sacramentsprocessie in Gerwen!

Pater Carlo de Beer
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Brief aan de Vrienden en 
Weldoeners nr. 87  

van Mgr. Bernard Fellay – 
16 april 2017

Bron: FSSPX/MG/La Porte Latine van 27 april 2017

Luthers eigen oordeel ontkent de noodzaak van een bovennatuurlijk 
gezag  en maakt eenheid in de Waarheid onmogelijk.

Beste Vrienden en Weldoeners,

Vijfhonderd jaar geleden stond Martin 
Luther op tegen de Kerk, en nam ruim 
een derde van Europa met zich mee. 
Het was na het Oosters Schisma van 
1054 waarschijnlijk het belangrijkste 
verlies dat de katholieke Kerk in haar 
hele geschiedenis heeft moeten onder-
gaan. Hij ontnam daarmee miljoenen 
zielen de noodzakelijke middelen tot 
heil, door hen niet alleen af te schei-
den van één religieuze instelling onder 
meerdere, maar feitelijk van de ene 
Kerk, gesticht door Onze Heer Jezus 
Christus, waarvan hij haar bovenna-
tuurlijke werkelijkheid en noodzaak 
voor het heil ontkende. Hij heeft het 
geloof volledig vervalst, door de fun-
damentele leerstellingen te verwerpen, 
zoals het H. Misoffer, de werkelijke te-
genwoordigheid in de H. Eucharistie, 
het Priesterschap, het pauselijk gezag, 
de genade en de rechtvaardiging.

De grondslag van zijn denken, die ook 
nu nog de grondslag van het protes-
tantisme als geheel beschouwd kan 
worden, is het eigen oordeel. Dit be-
ginsel komt neer op de ontkenning van 
de noodzaak van een bovennatuurlijk, 
onfeilbaar gezag dat boven de per-
soonlijke beoordelingen staat en de 
discussies zou kunnen beëindigen on-
der degenen, die het op de weg naar de 
hemel moet leiden. Dit beginsel, waar 
uitdrukkelijk aanspraak op wordt ge-
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maakt, maakt bovennatuurlijk geloof 
onmogelijk, omdat dit is gebaseerd op 
de onderwerping van het verstand en de 
wil aan de waarheid, die geopenbaard 
is door God en met volmacht onderwe-
zen door de Kerk.

Het eigen oordeel, dat als principe 
wordt ingesteld, snijdt niet alleen de 
toegang af tot het bovennatuurlijke 
geloof, dat de weg naar de verlossing 
is (“Wie niet gelooft, zal worden ver-
oordeeld.” Mc 16, 16), maar maakt ook 
de eenheid in de Waarheid onmogelijk. 
Luther heeft zodoende in principe het 
eeuwig heil  en de eenheid in de Waar-
heid voor protestanten onmogelijk 
gemaakt. En in feite blijft het aantal 
protestantse sekten toenemen sinds de 
16e eeuw.

Met het oog op zo’n verontrustend 
spektakel, wie zou de moederlijke 
inspanningen van de ware Kerk van 
Christus niet begrijpen om verlo-
ren schapen te zoeken? Wie zou haar 
apostolische pogingen niet willen ver-
welkomen om zoveel zielen te bevrij-
den, die opgesloten zijn in dat valse 
principe dat hun de toegang tot de eeu-
wige redding verspert? Deze zorg voor 
hun terugkeer naar de eenheid van het 
ware geloof en naar de ware Kerk duurt 
al eeuwen lang. Deze zorg is helemaal 
niet nieuw; denk maar eens aan het ge-
bed op Goede Vrijdag:

Laat ons bidden voor de ketters en de 
scheurmakers, dat onze God en Heer 
hen bevrijde van alle dwalingen en zich 
gewaardige hen tot onze heilige Moe-
der, de katholieke en apostolische Kerk, 
terug te roepen. 

Almachtige eeuwige God, die allen 
zalig maakt en niet wilt dat iemand 
verloren gaat, zie neer op de zielen die 
door de list van de duivel misleid zijn, 
opdat de harten van de dwalenden alle 
ketterse boosheid afleggen en tot inkeer 
komen en tot de eenheid van Uw Waar-
heid terugkeren. Door Jezus Christus 
Onze Heer.

Deze traditionele spreekwijze laat geen 
ruimte voor de verwarring, die vandaag 
zo wijdverspreid is in de naam van een 
vals oecumenisme. De eerlijke waar-
schuwingen van de Congregatie van 
het Heilig Officie in 1949 lijken na een 
aantal pauselijke documenten, waarvan 
de belangrijkste zeker de Encycliek van 
Pius XI Mortalium Animos (1928) is, 
nu een dode letter te zijn. Niettemin 
zijn de gevaren van dit oecumenisti-
sche irenisme, dat door Pius XII in Hu-
mani Generis (1950) werd veroordeeld, 
enorm en extreem ernstig, omdat het 
bekeringen tot het katholicisme verhin-
dert. Welke protestant zou, gezien de 
‘rijkdom’ en de ‘eerbiedwaardige tradi-
ties’ van Luthers hervorming geprezen 
worden, zich geroepen voelen om zich 
te bekeren? Bovendien is het woord 
‘bekering’ momenteel verbannen uit 
de officiële katholieke woordenschat, 
wanneer het om andere christelijke de-
nominaties gaat.

Bovendien zorgt deze nieuwe houding, 
die bestaat uit lof voor het protestan-
tisme en boetvaardigheid voor het 
katholicisme, voor het verlies van het 
geloof bij talloze katholieken – dit is 
een waarneembaar feit. Elke enquête 
die naar het geloof van de katholieken 
vraagt, toont de verwoestingen, die 



Informatieblad   Nr. 295  juni 2017   5

voortvloeien uit deze angstaanjagende 
gelijkstelling met het protestantisme. 
Hoeveel katholieken worden in de 21e 
eeuw beïnvloed door wat de Kerk tot 
aan het concilie onder de naam van 
onverschilligheid veroordeelde? Een 
fatale fout, die beweert dat de hele 
wereld gered wordt, wat iemands re-
ligie ook moge zijn. Een fout, diame-
traal in tegenspraak met de leer van 
Onze Heer zelf en van de hele Kerk 
na Hem. Echter, als iemand deze fout 
tegen het tweeduizendjarige katholieke 
geloof afkeurt, wordt hij onmiddellijk 
gebrandmerkt als een fanatieke of ge-
vaarlijke extremist.

Ook de nieuwe liturgie werd uitgevon-
den in de naam van dit nieuwe oecu-
menisme. Het heeft zo veel parallellen 
met het protestantse Avondmaal dat 
verschillende protestantse theologen, 
bijvoorbeeld Max Thurian in Taizé, 
konden verklaren dat het mogelijk is, 
dat hun geloofsgenoten het nieuwe 
katholieke missaal gebruiken. En al 
die tijd waren de kinderen van de ka-
tholieke Kerk beroofd van de mooiste 
schatten van goddelijke aanbidding en 
genade. God zij dank, heeft Benedictus 
XVI moedig verklaard dat de eeuwen-
oude liturgie nooit is afgeschaft, maar 
al meer dan 40 jaar heeft de postcon-
ciliaire liturgische hervorming in de 
gehele wereld miljoenen gelovigen uit 
de kerken gejaagd, omdat ze niet meer 
vonden, wat ze van de katholieke Kerk 
verwachtten.

Hoe kan men zich erover ver-
bazen, dat dit oecumenisme, dat ver-
ondersteld werd de eenheid van de 
Christenen te bevorderen, zo weinig 
vooruitgang boekt?

Aartsbisschop Marcel Lefebvre heeft 
vanaf het concilie deze nieuwe manier 
van omgaan met de protestanten, die 
onder de naam van oecumenisme het 
licht heeft gezien, verworpen. In fei-
te drukt deze zeer elastische term een 
algemene manier uit om te zien en te 
doen, wat in de Kerk werd geïntro-
duceerd ten tijde van het Tweede Va-
ticaans Concilie. We hebben het over 
een uitdrukkelijke welwillendheid 
tegenover alle mensen, een vastbera-
denheid om de dwaling niet meer te 
veroordelen, een grootscheepse zoek-
tocht naar ‘wat ons verenigt’ met weg-
lating van wat ons scheidt … En dat, 
wat alleen maar de eerste stap op de 
weg tot een eenheid had moeten zijn, 
zo iets als een captatio benevolentiae 
[een retorisch gebaar om goede wil 
te winnen], werd snel tot een zoeken 
omwille van het zoeken zelf, dat doel 
werd op zich, een eindeloze zoektocht 
naar een vage waarheid. Dit dwaalde 
af van zijn objectieve doel: de terug-
keer naar de Kerk van degenen, die de 
eenheid met haar hebben verloren. Zo 
werd de betekenis van het woord oecu-
menisme veranderd, het begrip eenheid 
werd aangepast en de middelen om die 
te bereiken werden vervalst.

In het verleden wist de Kerk dat ze de 
enige ware Kerk is en verkondigde dat 
luid en duidelijk, maar deze traditione-
le duidelijkheid is vervangen door een 
nieuwe, onzekere leer – een mengsel 
van verontschuldigende zelfvernede-
ring en postmodern relativisme (‘We 
hebben niet de hele waarheid’, om 
maar iets te noemen). En dat brengt 
momenteel een meerderheid van de 
katholieken ertoe van de belijdenis 
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af te zien, dat er maar één manier van 
verlossing is, en dat we het van Jezus 
Christus zelf hebben vernomen: “Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader, dan door 
Mij”. (Jh 14, 6) 

Men heeft op slinkse wijze de beteke-
nis van het dogma “buiten de Kerk is er 
geen verlossing” vervangen door ver-
warde voorstellingen, wat zo ver gaat, 
dat men de leer, dat de Kerk van Chris-
tus en de katholieke Kerk identiek zijn, 
heeft veranderd. Kardinaal Walter Kas-
per, toen voorzitter van de Raad voor 
de Bevordering van de Eenheid van 
de Christenen, zag de nieuwe definitie 
van de Kerk (subsistit in: de Kerk van 
Christus wordt het best verwezenlijkt 
in de katholieke Kerk i.p.v. est: de Kerk 
van Christus is de katholieke Kerk!) als 
hetgeen, dat het sinds het concilie ge-
promote oecumenisme heel eenvoudig 
heeft mogelijk gemaakt. Komend van 
zo’n belangrijke persoonlijkheid, is dat 
een onthulling, die serieus moet wor-
den genomen!

Dat is, in een paar woorden, 
waarom we de 500e verjaardag van de 
protestantse Hervorming juist niet in 
vreugde kunnen vieren. Integendeel, 

we betreuren deze wrede scheuring. 
We bidden en werken, in navolging van 
Onze Heer, dat de verloren schapen de 
weg weer zullen vinden, die hen zeker 
tot het heil zal leiden, de weg in de hei-
lige rooms-katholieke Kerk.

Wij bidden ook dat het bedrieglij-
ke irenisme snel zal worden verlaten en 
dat er in zijn plaats een echte beweging 
van bekering kan worden herboren, zo-
als die  vóór het concilie bestond, met 
name in Engelstalige landen.

Tenslotte bidden we ook tijdens dit 
eeuwfeest van de verschijningen van 
Onze Lieve Vrouw aan de drie herders-
kinderen van Fatima, dat aan de ver-
zoeken van de Allerheiligste Maagd 
Maria voldaan zal worden. Zij beloofde 
de bekering van Rusland, als de paus 
[met alle bisschoppen] dit land nadruk-
kelijk aan haar Onbevlekte Hart zou 
wijden. Laten we onze gebeden en of-
fers verdubbelen, zodat de belofte van 
de Moeder van God onverwijld realiteit 
kan worden.

Met haar goddelijke Zoon, cum prole 
pia, moge zij zich verwaardigen u tij-
dens deze paastijd te zegenen en ons 
allen tot het eeuwig geluk te leiden.

Hoogfeest van Pasen, 2017

+ Bernard Fellay

Noot van de redactie:

Vanwege plaatsgebrek wordt de afhandeling van de Litanie van  
Onze-Lieve-Vrouw voortgezet in IB 296 (dubbelnummer juli-aug. 
2017).
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

De Priesterbroederschap 
 St. Pius X

91. Wat is de Priesterbroederschap St. Pius X?

De Priesterbroederschap St. Pius X is 
een door aartsbisschop Marcel Lefebvre 
gestichte priestervereniging. Zij werd op 
1 november 1970 te Freiburg in Zwitser-
land door de daartoe bevoegde bisschop 
François Charrière officieel opgericht. 
Op 18 februari 1971 kreeg de Priester-
broederschap bovendien een loffelijk 
schrijven van de prefect van de Congre-
gatie voor de Clerus uit Rome, kardinaal 
Wright. De Priesterbroederschap werd 
dus door de bevoegde autoriteiten erkend 
en is daarmee een werk van de Kerk.

Tot de Priesterbroederschap behoren 
thans (2016) meer dan 600 priesters en 
zij bezit vestigingen in 31 landen in alle 

werelddelen. Verder worden 32 landen 
zonder vestiging regelmatig bezocht. Er 
zijn ook ordebroeders en twee takken 
ordezusters van de Priesterbroederschap, 
evenals 25 bevriende ordegemeenschap-
pen, die met de Priesterbroederschap voor 
hetzelfde doel werken. De meeste van 
deze gemeenschappen bevinden zich in 
Frankrijk. In Duitsland zijn er, behalve de 
zusters van de Broederschap die in Göf-
fingen een noviciaat hebben, een karme-
lietenklooster en de zusters van het Kost-
baar Bloed in Häusern (Zwarte Woud). 
Het klooster Reichenstein bij Monschau 
wordt door traditionele Benedictijner 
monniken bewoond. 

92. Welke taken heeft de Priesterbroederschap?

De eerste en belangrijkste taak van de 
Priesterbroederschap is de opleiding van 
goede priesters en de heiliging van de 
priesters. In de huidige geloofscrisis komt 
daarbij nog de taak om het katholieke ge-
loof onvervalst te bewaren.

Een echte hervorming van de Kerk is al-
leen mogelijk door een hervorming van 
het Priesterschap. Daarom was de Pries-
terbroederschap verheugd over het door 
Benedictus XVI uitgeroepen Jaar van de 
Priester 2009 – 2010. Alleen goede en 
godvruchtige priesters zullen de liefde 



8   Informatieblad   Nr. 295  juni l 2017

De Priesterbroederschap St. Pius X

tot God en het vuur voor het geloof in de 
harten van de mensen kunnen ontsteken. 
De schrikbarende toestand van de offi-
ciële seminaries was voor aartsbisschop 
Lefebvre de directe aanleiding om de 
Priesterbroederschap te stichten. Het wa-
ren seminaristen, die bij hem aanklopten, 
omdat zij geen geloofsgetrouw semina-
rie meer konden vinden. Op de officiële 
priesterseminaries worden bijna overal de 
belangrijkste waarheden van het geloof 
ontkend en wordt aan de seminaristen 
geen geestelijke vorming gegeven. Op 
veel plaatsen worden zij zelfs door hun 
leraren tot opstandigheid tegen de leer van 
de Kerk en tot zonde aangemoedigd.

Zo heeft niet alleen aartsbisschop Lefeb-
vre het gezien, zoals een bericht van Mgr. 
Mario Cagna aantoont. Deze prelaat was 
van 1976 tot 1985 Nuntius in Oosten-

rijk. In zijn eindrapport,1 dat gericht is aan 
kardinaal Casarololi, tekent hij een aan-
grijpend beeld van de Kerk in Oostenrijk. 
Over de theologische faculteiten schrijft 
hij: “ De zwakke filosofische opleiding 
van de studenten komt overeen met een 
theologie zonder diepte en ruggengraat”. 
Over de priesterseminaries luidt zijn oor-

Priester- en diakenwijdingen Winona 2012
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deel: “Over het algemeen bieden deze se-
minaries geen garantie voor een passende 
opleiding van de priesterkandidaten. …  
Velen beginnen enthousiast aan hun stu-
die, maar raken dan juist in het seminarie 
hun roeping kwijt, hetzij door de liberale 
ideeën, waarmee ze worden geconfron-
teerd, of via contacten met meisjes, die ze, 
hetzij in de theologische faculteit of zelfs 
op het seminarie ontmoeten, maar verder 
ook door de matige spiritualiteit die hun 
wordt onderwezen”.  Onder de leiders van 
de kleinseminaries kunnen enkelen zich 
bitter beklagen, “omdat de vruchten van 
hun arbeid op het grootseminarie gevaar 
lopen of zelfs bedorven worden”. 

Wat Duitsland betreft, schreef de Heidel-
bergse exegeet Klaus Berger in september 
2011, dat ruim twee derde van de Duitse 
professoren in de theologie voorstander 
was van relaties tussen personen van het-
zelfde geslacht, van opnieuw trouwen van 
gescheidenen, van gehuwde priesters en 
van de toediening van de priesterwijding 
aan vrouwen. “De overweldigende meer-
derheid van de Duitse professoren in de 

theologie heeft, naast enkele bisschoppen 
… al lange tijd voorkeur voor de afschei-
ding van de katholieke Kerk in Duitsland. 
Deze Kerk is demonstratief en bewust een 
Duitse nationale Kerk. Want de van Rome 
verlangde eigen wegen met celibaatsrege-
ling worden al lang gepraktiseerd.”2 Hoe 
moet onder dergelijke omstandigheden 
een goede katholieke clerus kunnen op-
groeien? Berger zegt ook: intercelebra-
tie en intercommunie worden in het hele 
land al beoefend. Priesters, die hieraan 
niet meedoen en katholiek willen blijven, 
hebben het om die reden in hun gemeen-
ten dikwijls moeilijk en leven eenzaam en 
alleen onder hun medebroeders.

93. Was de opheffing van de Broederschap geldig?

De Priesterbroederschap werd door een 
brief, d.d. 6 mei 1975, van de bisschop 
van Lausanne, Genève en Freiburg, Pierre 
Mamie (de opvolger van bisschop Char-
rière opgeheven. Daar waren gesprekken 
van aartsbisschop Lefebvre met de kar-
dinalen Garonne, Wright en Tabera in 
Rome aan voorafgegaan. Aartsbisschop 
Lefebvre heeft de geldigheid van deze 
opheffing altijd bestreden, en wel ener-
zijds om juridische redenen, anderzijds 
omdat de enige reden van deze opheffing 
de trouw van de Priesterbroederschap aan 

het katholieke geloof en de overgeleverde 
Mis was.

Volgens het kerkelijk recht kan een bis-
schop van een diocees een congregatie, 
die hij in zijn eigen diocees heeft opge-
richt, niet zelf weer opheffen; dat kan 
alleen Rome doen.3 De driehoofdige kar-
dinaalscommissie was niet het bevoegde 
orgaan voor een dergelijk besluit, vooral 
omdat zij aartsbisschop Lefebvre alleen 
voor gesprekken hadden uitgenodigd. 
Protesten van aartsbisschop Lefebvre 
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werden eenvoudig afgewezen. Daarbij 
was het hele proces onder andere door 
leugens in gang gebracht; enkele Franse 
bisschoppen voerden een campagne tegen 
“dat wilde seminarie in Ecône”. Terwijl 
het seminarie geheel rechtmatig was op-
gericht.

De laatste jaren gaan er echter ook binnen 
de Priesterbroederschap stemmen op, die 
van mening zijn, dat het proces uit zuiver 
juridisch oogpunt niet in strijd met de wet 
zou zijn geweest. Dubieus is hier vooral 
de vraag, welke kerkrechtelijke status de 
Broederschap had; was zij als Gemeen-
schap van het Gemene Leven erkend of 
alleen maar als een vrome vereniging (pia 
unio)? Voor de eerste mening, die aarts-

bisschop Lefebvre vertegenwoordigde, 
spreekt, dat de Broederschap in twee ge-
vallen van het Vaticaan zelfs toestemming 
heeft gekregen om priesters te incardine-
ren4 [= op te nemen in een diocees]. Hoe 
men ook beslissen zal over deze vraag, 
het doorslaggevende argument voor de 
voortzetting van de Broederschap was 
de noodzaak om te blijven vechten voor 
het onvervalste katholieke geloof en de 
traditionele H. Mis. Zonder de Priester-
broederschap zou het – tenminste volgens 
menselijke beoordeling – niet zijn geko-
men tot het Motu proprio van Benedic-
tus XVI, waardoor toestemming werd 
verleend voor de ‘oude’ Mis, wat ook 
veel tegenstanders van de Broederschap 
meestal toegeven.

94. Was de suspensie van de aartsbisschop geldig?

Aartsbisschop Lefebvre werd op 22 juli 
1976 gesuspendeerd [= geschorst]. Deze 
suspensie was even ongeldig als de ophef-
fing van de Priesterbroederschap, omdat 
de aartsbisschop nooit voor het bevoegde 
kerkelijk gerechtshof werd gebracht en de 
enige reden van zijn suspensie zijn vast-
houden aan de traditie van de Kerk was. 
Sine culpa nulla pœna – zonder schuld 
geen straf!

Een suspensie a divinis betekent het ver-
bod om de aan het ambt verbonden func-
ties uit te oefenen. De aartsbisschop zou 
dus na een geldige suspensie geen Mis 
meer hebben mogen lezen en geen sacra-
menten meer hebben mogen toedienen.

Aartsbisschop Lefebvre werd gesuspen-
deerd, omdat hij ondanks het pauselijke 
verbod op 29 juni 1976 priesters had ge-
wijd. Daags daarvoor had het Vaticaan 
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hem een priester gestuurd, met wie hij de 
nieuwe Mis moest concelebreren. Men 
vertelde hem, dat hij de priesterwijdingen 
mocht uitvoeren en dat alles verder zou 
geregeld worden, mits hij bereid was, de 
nieuwe Mis te lezen. Wanneer men be-

denkt, dat Benedictus XVI in zijn Motu 
proprio van 7 juli 2007 verklaarde, dat de 
traditionele Mis nooit werd afgeschaft, 
dan werd de aartsbisschop gesuspendeerd 
voor iets, dat nooit verboden was.

95. Had men desondanks niet moeten gehoorzamen?

De autoriteiten van de Kerk hebben van 
Christus hun gezag gekregen om het ge-
loof te beschermen en te verdedigen. Voor 
zolang en voor zover zij dat doen, moet 
men hen gehoorzamen. Maar wanneer zij 
hun gezag misbruiken, wanneer zij iets 
bevelen dat zondig of tegen het geloof 
is, dan mag men hen niet gehoorzamen, 
maar moet men daartegen in opstand ko-
men. “Men moet meer gehoorzaam zijn 
aan God, dan aan mensen.” (Hand. 5, 29)

Een onrechtvaardige persoonlijke behan-
deling of onverstandige maatregelen van 
de kerkelijke superieuren mag men niet 
als aanleiding gebruiken om hen gehoor-
zaamheid te weigeren. Maar wanneer 
iets dat zondig is wordt bevolen, kent de 
gehoorzaamheid zijn grenzen. Zo schrijft 
Leo XIII in zijn encycliek Diuturnum il-
lud: “Alleen dan hebben de mensen een 

reden om niet te gehoorzamen, als name-
lijk iets van hen zou worden geëist wat 
in tegenspraak is met de natuurlijke of 
goddelijke wetten; want niets van al het-
geen, waardoor de natuurwet of de wil 
van God wordt geschonden, is geoorloofd 
op te dragen of te doen. … Ook is er geen 
grond, om degenen die zo handelen, te 
beschuldigen van de weigering om te 
gehoorzamen; wanneer namelijk de wil 
van de machthebbers in tegenspraak is 
met Gods wil en wetten, dan overschrij-
den zij hun bevoegdheid en schaden zij 
de gerechtigheid; dan is hun gezag nietig, 
want waar de gerechtigheid ontbreekt, is 
er ook geen gezag”.5 Deze woorden zijn 
weliswaar gezegd met betrekking tot het 
gezag van de burgerlijke overheid, maar 
gelden over het algemeen voor elke au-
toriteit.
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96. Is het toegestaan de paus weerstand te bieden?

Wanneer de paus zijn ambt misbruikt, om 
de Kerk zware schade toe te brengen, dan 
mag en moet men hem weerstand bieden.

Zo bood de H. Paulus tegenstand aan de 
H. Petrus, toen deze zich, om verkeer-
de toegeeflijkheid aan de joodse chris-
tenen, afzonderde van de tafel van de 
heiden-christenen en daarmee het risico 
van een scheiding veroorzaakte: “Maar 
toen Kefas [= Petrus] te Antiochië was 
gekomen, weerstond ik hem openlijk, 
omdat hij in het ongelijk was”. (Gal. 2, 
11 e.v.) De H. Thomas voorziet dit van het 
volgende commentaar: “Waar het geloof 
bedreigd zou worden, zouden de waardig-
heidsbekleders door hun ondergeschikten 
zelfs in de openbaarheid moeten worden 
aangeklaagd. Zo stelde de H. Paulus, die 
aan de H. Petrus ondergeschikt was, deze 
wegens het dreigende gevaar van ergernis, 
in een het geloof betreffende aangelegen-
heid, openlijk aan de kaak, en zoals het 
commentaar van de H. Augustinus luidt, 
gaf de H. Petrus zelf de meerderen een 
voorbeeld, dat zij, in het geval  zij ooit van 

de juiste weg zouden afwijken, het nooit 
van de hand zouden wijzen, zich ook door 
minderen te laten terechtwijzen”.6

Ook andere theologen onderrichten in 
deze zin. Zo schrijft Suarez, die algemeen 
als de grootste theoloog van de jezuïeten 
geldt: “Wanneer namelijk (de paus) iets 
tegen de goede zeden verordent, moet 
men hem niet gehoorzamen. Wanneer 
hij het een of ander tegen de kennelijke 
gerechtigheid en het algemeen welzijn 
onderneemt, dan is het toegestaan hem 
weerstand te bieden.”7 En de H. Robert 
Bellarmin meent: “zoals het dus toege-
staan is, een paus weerstand te bieden, 
die het lichaam aanvalt, zo is het ook 
toegestaan, degene te weerstaan, die de 
zielen angst aanjaagt, of de staat in ver-
warring brengt en des te meer, wanneer 
hij de Kerk probeert te vernietigen. Het 
is geoorloofd, zeg ik, hem weerstand te 
bieden, doordat men zijn bevelen niet 
opvolgt en verhindert, dat zijn wil ten 
uitvoer wordt gebracht.” 8

97. Was de bisschopswijding van 1988 reden voor een schisma?

Een schisma bestaat uit de principiële 
afwijzing van het pauselijk gezag, ech-
ter nooit uit een afzonderlijke daad van 
ongehoorzaamheid. De Priesterbroeder-
schap accepteert echter de paus, en haar 
priesters bidden in iedere Mis voor hem. 
De bisschopswijding was dus op het eer-
ste oog weliswaar een daad van onge-
hoorzaamheid, maar veroorzaakte geen 
schisma.

Volgens de eerder uiteengezette redenen 
was de uiterlijke ongehoorzaamheid aan 
de paus bovendien volledig gerechtvaar-
digd.

Een vergelijking kan dat verduidelijken: 
Het is een verschil of iemand tegen zijn 
vader zegt: “U doet iets verkeerd” of dat 
hij zegt: “U bent mijn vader niet meer, ik 
wil niets meer met u te maken hebben!” 
Alleen het tweede geval zou overeenko-
men met het schisma.

De Priesterbroederschap St. Pius X
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Dit bevestigen ook uitstekende kerkju-
risten. Zo verklaarde kardinaal Castillo 
Lara, doctor in het kerkelijk recht en pre-
sident van de Pauselijke Raad voor de In-
terpretatie van Wetsteksten: 
“Het feit van de wijding 
van een bisschop zonder 
pauselijke toestemming is 
op zichzelf geen schisma-
tieke daad”.9 Ook graaf 
Neri Capponi, emeritus 
hoogleraar voor het kerke-
lijk recht aan de universi-
teit van Florence, was van 
mening dat een bisschops-
wijding, alleen tegen de 
wil van de paus, geen re-
den is voor een schisma: 
“Hij moet meer doen. Zou 
hij bijvoorbeeld zijn eigen 
hiërarchie hebben opgezet, dan zou het 
een schismatieke daad zijn geweest. Het 
feit is, dat bisschop Lefebvre enkel heeft 
gezegd: ‘Ik wijd bisschoppen, opdat mijn 
wijdingsbevoegdheid behouden blijft. Zij 
nemen niet de plaats in van andere bis-
schoppen, ik schep geen overeenkomstige 
kerk’. Daarom was deze daad op zichzelf 
niet schismatiek.”10 De bekende kerkju-
rist Prof. Dr. Georg May 
schreef zelfs: “Ik ken geen 
bindende uitspraak van de 
Apostolische Stoel, volgens 
welke de Priesterbroeder-
schap St. Pius X redenen 
voor een schisma zou heb-
ben gegeven of in schisma 
leeft. Voor zover ik het zie, 
wordt zoiets beweerd hetzij 
door onwetenden of door 
modernisten. … Schisma 
houdt de beëindiging van 
de onderwerping aan de 

paus in. Daarvan kan bij de Priesterbroe-
derschap geen sprake zijn. … Ongehoor-
zaamheid is geen reden voor schisma. 
Als ongehoorzaamheid een reden voor 

schisma zou kunnen zijn, 
dan moest dit verwijt eerst 
tegen de Duitse bisschop-
pen worden geuit. Van 
hun herhaalde daden van 
ongehoorzaamheid her-
inner ik alleen maar aan 
de Verklaring van König-
stein.11 Daarmee hebben zij 
zich tegenover het hoogst 
leergezag van de Kerk ge-
plaatst.”12

Op 12 oktober 1997 zei 
zelfs de secretaris van 
Pauselijke Commissie Ec-

clesia Dei, Mgr. Camille Perl tegenover  
het Zwitserse dagblad Le Matin met be-
trekking tot de ‘Lefebvrianen’: “Niemand 
ontkent, dat zij katholieken zijn”. Hij kan 
het weten, want de Commissie Ecclesia 
Dei werd in 1988 juist in het leven ge-
roepen, om zich te bekommeren om de-
genen, die de traditionele riten aanhangen, 
maar de aartsbisschop na de bisschops-

wijdingen niet meer wilden 
volgen.13

De bewering, dat aartsbis-
schop Lefebvre en de hele 
Priesterbroederschap in 
schisma gegaan waren en 
daarmee automatisch ge-
excommuniceerd, is dus 
fout.14 Na de intrekking van 
het excommunicatiedecreet 
zou niemand meer over 
schisma en excommunica-
tie mogen spreken. 
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98. Heeft de Priesterbroederschap een verkeerd begrip van traditie?

Altijd weer wordt de Priesterbroeder-
schap verweten, dat zij een te statisch 
begrip van traditie zou hebben. Daarte-
genover stelt men in Rome tegenwoordig 
de levende traditie.15 Met het woord ‘le-
vend’ wil met suggereren, dat de traditie 
iets zou zijn, wat zich zoals alles wat leeft, 
steeds verandert. Dat is echter precies de 
historiciteit van de waarheid, zoals de mo-
dernisten dat leren: Wat gisteren fout was, 
kan vandaag goed zijn!

Aartsbisschop Lefebvre heeft vaak ver-
teld, dat men hem, wanneer hij in Rome 
met kardinaal Ratzinger of andere per-
soonlijkheden sprak, op zijn bemerkin-
gen, dat Pius IX dit of dat heeft veroor-
deeld, of, het Concilie van Trente heeft 
toch dit of dat gedogmatiseerd, als ant-
woord gaf: “Maar monseigneur, we leven 
niet meer in de tijd van Pius IX, of, we 
leven niet meer in het tijdperk van het 
Concilie van Trente …”

Natuurlijk kan men het begrip van de 
levende traditie ook op de goede manier 
begrijpen, namelijk als de ontplooiing van 
leer en eredienst met volledig behoud van 
de identiteit van het katholieke. Daarnaast 
is er inderdaad een verkeerd, star begrip 
van traditie, dat iedere uiterlijke vorm en 
alles wat uit de tijd is, koestert en zich in 

niets aan de dingen van de moderne tijd 
wil aanpassen. Dat een Heilige Pius X, 
ondanks zijn scherpe veroordeling van 
het modernisme, niet zo’n halsstarrig be-
grip van traditie huldigde, wordt duide-
lijk uit de vele hervormingen, die hij ten 
uitvoer bracht: hij hervormde het brevier 
en de kerkmuziek, hij maakte als eerste 
de voorbereidingen voor een samenhan-
gend en duidelijke kerkelijk recht, en hij 
ruimde door zijn twee decreten over de 
Communie de laatste invloeden van het 
jansenisme op, om alleen maar de be-
langrijkste van zijn hervormingen te noe-
men. Sedert het Concilie van Trente zijn 
er waarschijnlijk in de Kerk niet zoveel 
hervormingen geweest als onder Pius X! 
Maar dit waren juist goede hervormingen, 
waarin de paus er voor zorgde, optima-
le voorwaarden voor het werken van de 
Kerk in de moderne wereld te creëren 
voor de heiliging van de zielen.

Bij de hervormingen van de postconciliai-
re tijd gaat het daarentegen om een veran-
dering van de leer, en daarom geldt in dat 
geval het woord van de heilige Paulus: 
“Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs 
een engel uit de hemel, u een ander evan-
gelie zou verkondigen, dan wij u hebben 
verkondigd, hij zij vervloekt”. (Gal 1, 8)

99. Zou de weg met Rome toch niet begaanbaar zijn geweest?

Het lot van de gemeenschappen, die zich 
naar aanleiding van de bisschopswijdin-
gen van de Priesterbroederschap hebben 
afgescheiden of uit deze scheiding zijn 
voortgekomen, toont de juistheid van de 
weg van aartsbisschop Lefebvre. Deze 

gemeenschappen mogen weliswaar de 
oude liturgie vieren, maar moeten echter 
ook de nieuwe Mis als vlekkeloze katho-
lieke ritus erkennen en zich van iedere 
kritiek op het Tweede Vaticaans Concilie 
onthouden. Vooral de vrijheid van gods-

De Priesterbroederschap St. Pius X



Informatieblad   Nr. 295  juni 2017   15

dienst en het oecumenisme moeten altijd 
geaccepteerd worden.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Petrus-
broederschap en voor het Benedictij-
nerklooster Le Barroux. Ook het instituut 
‘Christus Koning en Hogepriester’ met 
de zetel in Gricigliano bij Florence viert 
de oude liturgie. De viering van de oude 
Mis wordt door deze gemeenschappen 
echter slechts beschouwd als een bijzon-
der charisma, waarbij de nieuwe liturgie 
volkomen geaccepteerd wordt. De overste 
van Gricigliano heeft al met de paus ge-
concelebreerd, en sommige priesters van 
de Petrusbroederschap dragen af en toe de 
nieuwe Mis op. Evenzo wordt het Tweede 
Vaticaans Concilie volledig aanvaard, ook 
met zijn vrijheid van godsdienst en het 
oecumenisme. 

Desondanks hebben deze gemeenschap-
pen soms grote problemen om nieuwe 
huizen en vestigingen te openen. Zo ver-
klaarde de algemene vergadering van de 
Duitse Bisschoppenconferentie op 24 sep-
tember 1993, dat verdere uitbreiding van 
de tridentijnse Mis “met het oog op de 
algehele pastorale toestand niet passend” 

was. Voor het opdragen van zulke reeds 
bestaande ‘indultmissen’ moeten in de 
regel diocesane priesters worden aange-
trokken en alleen in uitzonderlijke geval-
len priesters van de Petrusbroederschap, 
mits deze ook bereid zijn tot celebreren 
volgens het nieuwe misboek. De alge-
meen overste van de Petrusbroederschap 
richtte in 1996 een gebedsoproep tot de 
gelovigen met het doel in Duitsland nieu-
we vestigingen te stichten en daarmee een 
plaatsingsmogelijkheid voor pasgewijde 
priesters te creëren. Deze oproep was ech-
ter vergeefs. Terwijl overal priestertekort 
heerst, zijn veel bisschoppen niet bereid 
jonge priesters een arbeidsplaats te geven, 
alleen omdat deze de oude liturgie willen 
vieren, zelfs terwijl daarvoor Rome zijn 
zegen heeft gegeven. Dat is de bespotte-
lijke toestand van deze tijd.

Aan het einde van de negentiger jaren 
van de vorige eeuw probeerde Rome 
zelfs de Petrusbroederschap en de ande-
re van de Roomse Commissie Ecclesia 
Dei afhankelijke gemeenschappen tot 
de nieuwe Mis over te halen. Dat ging 
zo ver, dat op 23 juli 1999 de algemeen 
overste van de Petrus-broederschap, Pater 
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Josef Bisig, en de algemeen prior van de 
Broederschap van de H. Vincent Ferrier, 
Pater Louis-Marie de Blignières, zich in 
een verzoekschrift tot de Heilige Stoel 
wendden, waarin zij schreven, dat het 
optreden van Rome op woordbreuk leek 
ten opzichte van de belofte uit 1988 en dat 
het Rome in de ogen van de ‘Lefebvris-
ten’ ongeloofwaardig zou maken. In 2000 
verbood de prefect  van de Commissie 
Ecclesia Dei, kardinaal Castrillón-Hoyos, 
het algemeen kapittel van de Petrusbroe-
derschap de herverkiezing van Pater Bisig 
in de functie van algemeen overste en be-
noemde in plaats van hem een algemeen 
overste, die wegens zijn liberale houding 

niet het vertrouwen van de meerderheid 
van de Broederschap had. In de laatste 
jaren gaat het de Petrusbroederschap 
weer beter, maar nog in 2006 bekende 
de directeur van The Remnant, een in de 
V.S. tweewekelijks verschijnende krant, 
die in de lijn van de Petrusbroederschap 
ligt, dat de Priesterbroederschap St. Pius 
X het tegengewicht was, dat de Ecclesia 
Dei-gemeenschappen toestond te bestaan 
en zich te ontwikkelen. Zonder de Pries-
terbroederschap St. Pius X zouden deze 
gemeenschappen dus niet het recht heb-
ben gekregen, de overgeleverde liturgie te 
vieren, ofwel waren zij allang gedwongen 
geheel op de nieuwe Mis over te gaan.

100. Hoe nu verder?

Sinds de bedevaart van de Priesterbroe-
derschap in het Heilig Jaar 2000 naar 
Rome, die daar duidelijk grote indruk 
maakte, zijn er weer regelmatig contacten 
met de autoriteiten in Rome geweest. Het 
Vaticaan heeft in de laatste jaren meer-
dere malen zijn principiële bereidheid 
te kennen gegeven, de Priesterbroeder-
schap te erkennen. Door de weerstand 
van veel bisschoppen tegen de traditie 
vroeg de algemeen overste dringend om 
een dubbele garantie, dat Rome echt iets 
voor de traditie van de Kerk zou doen, 
namelijk het geven van toestemming aan 
iedere priester voor het opdragen van de 
overgeleverde Mis en het intrekken van 
het excommunicatiedecreet tegen de wij-
bisschoppen. Nadat dit ingewilligd was, 
werden in Rome theologische gesprek-
ken over de meningsverschillen gevoerd. 
Of de Priesterbroederschap nu snel een 
officiële erkenning van de autoriteiten in 
Rome zal verkrijgen, is op dit moment 
[2017] nog niet zeker. Met de genade van 

God zal zij echter haar weg van de ver-
dediging van het geloof en de opleiding 
van priesters voortzetten – zonder valse 
compromissen met het modernisme, maar 
ook in trouw aan de paus, in zoverre hij 
de tweeduizendjarige traditie van de Kerk 
vertegenwoordigt.

Omdat de weerstand van de Priesterbroe-
derschap tegen enkele teksten van het 
Tweede Vaticaans Concilie en de post-
conciliaire hervormingen op inhoudelij-
ke verschillen is gebaseerd, moeten deze 
eerst worden besproken, alvorens er een 
formele overeenkomst kan worden geslo-
ten. Zelfs als de inhoudelijke verschillen 
niet geheel uit de wereld kunnen worden 
geholpen, moet de Priesterbroederschap 
op zijn minst het recht toegewezen krij-
gen, om de omstreden teksten van het 
concilie kritisch te mogen bespreken (wat 
met het oog op de niet onfeilbare aard 
en de zwaarwegende argumenten, die 
de Priesterbroederschap heeft, mogelijk 
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moet zijn) en haar apostolaat ongehinderd 
door modernistische en traditievijandige 
bisschoppen te kunnen uitoefenen.

Een kritische discussie 
over het concilie wordt 
overigens niet alleen door 
de Priesterbroederschap 
verlangd. Zo heeft b.v. 
Brunero Gherarini, een be-
kende emeritus hoogleraar 
van de Lateraanse Univer-
siteit, een boek uitgegeven 
met de titel Das Zweite 
Vatikanische Konzil – ein 
ausstehender Diskurs (een 
nog te voeren debat).16 In 
aansluiting op dit boek 
hebben zich talrijke intellectuelen met een 
verzoekschrift, gedateerd 24 september 
2011, tot de paus gewend, met het ver-
zoek om de teksten van het concilie aan 

een grondig onderzoek te onderwerpen, 
om de zware crisis te boven te komen, 
waaronder de Kerk sinds het concilie lijdt.

Misschien zal het nog een 
tijdje duren tot de Priester-
broederschap St. Pius X 
weer officieel als katho-
liek wordt erkend. Ook de 
noodtoestand binnen de 
Kerk zal niet gemakkelijk 
overwonnen kunnen wor-
den, zelfs wanneer de paus 
tot energieke maatregelen 
zou besluiten. Er kan ech-
ter geen twijfel over be-
staan, dat het modernisme 
ooit overwonnen zal wor-

den en de katholieke traditie haar recht-
matige plaats in de Kerk zal terugkrijgen, 
want “de poorten van de hel, zullen haar 
niet overweldigen”. (Mt 16, 18)
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Volleybaltoernooi voor katholieke jeugdgroepen op 7 mei jl.. De jongeren van 
ons Jong Katholiek Initiatief werden derde en vierde van de 28 groepen!

Terugblikken

J.K.I-Straatapostolaat, 4, 5 en 6 mei. Twee middagen aan de Faculteit Geestes-
wetenschappen, een middag in hartje Leiden hebben Pater K. Huy-segems en zes 
J.K.I-ers met een wetenschappelijke enquête 115 mensen tot nadenken gebracht 
over God, geloof en doel van het leven. De J.K.I.-ers kwamen gesterkt uit de 
strijd. Ondervraagde studenten waren dankbaar voor het filosoferen.
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Maria-altaar mei 2017, oude St. Clemenskerk Gerwen.
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Hemelvaartsdag 25 mei j.l.. In onze Kapel O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans 
te Leiden ontvangen vier kinderen voor het eerst Jezus in de H. Communie.

Terugblikken
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Oude St. Clemenskerk Gerwen, april-mei 2017. In het kader van de BRIM-sub-
sidie groot onderhoud aan het orgel en klein onderhoud aan de kerk.
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Terugblikken
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Terugblikken
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Torendag in Gerwen, zondag 21 mei. De toren kon tot in de spits beklommen 
worden. Er waren rondleidingen in en rond de kerk.
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland

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.

Juni: Opdat Onze-Lieve-Vrouw ons heilige priesters moge verkrijgen!

Beste Kruisvaarders,

Kerstavond 1888. Dr. Louis Decorsant 
(“Loe-wie de Kor-sau”), een jonge ju-
rist van 22 jaar oud, knielt neer bij een 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Ze-
ven Smarten in het Noord Franse 
Saint-Quentin (“Sij-Kou-tij”). Eigen-
lijk heeft de jongeman alles wat hem 
op deze leeftijd moet gelukkig maken: 
weldra als bewonderd notaris goed 
geld verdienen en huwen met de jon-
gedame, waarop hij verliefd is en met 
wie hij verkering heeft. En toch … 
Helemaal gerust is hij niet. Het laat 
hem niet los, dat het misschien toch 
dat niet is wat hem zal gelukkig ma-
ken en wat God voor hem heeft ge-

pland. Nu komt hij alles bij zijn He-
melmoeder (Maria) neerleggen en 
overwegen, met de vraag of zij bij 
God het antwoord voor zijn bezorgde 
ziel wil halen: verder gaan op de inge-
slagen weg, of wil de Goddelijke 
Voorzienigheid toch iets anders? In 
meditatie verzonken krijgt hij, onver-
wacht maar klaar, een idee: “Zielen 
naar de hemel brengen, dat is zeker 
wat Jezus van mij wil! Dan moet ik 
alles opgeven en priester worden!” En 
Louis laat er geen gras over groeien: 
het seminarie in! Wat de jongeman 
niet weet, is dat iemand anders hier 
een belangrijke rol in heeft gespeeld. 

Twee weken eerder, 
een paar honderd 
kilometer naar het 
oosten, in Edingen, 
op de grens tussen 
Neder lands ta l ig 
(Vlaanderen) en 
Franstalig  België 
(Wallonië). Berthe 
Petit (“Pe-tie”), een 
17-jarig meisje, wil 
uit liefde tot Jezus 
in het klooster intre-
den. Maar: ze mag 
niet! Haar ouders 
zijn plots arm ge-
worden, en wie kan 
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anders voor hen zorgen als Berthe? Op 
8 december 1888, op het feest van On-
ze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen, knielt ze met haar verdriet neer, 
ook weer bij een beeld 
van Maria: “Moeder, als 
ik niet mag, kunt u mij 
de genade bezorgen, dat 
uw Zoon Jezus dan in 
mijn plaats een ijverige, 
heilige priester moge 
roepen?” Het meisje ver-
telt aan haar biechtvader, 
waarvoor ze net heeft 
gebeden. Die antwoordt 
met grote overtuiging: 
“Zulke gebeden en of-
fers worden zeker ver-
hoord!” Ja: Louis Decorsant dus! Deze 
is een zo briljant priesterstudent, dat 
zijn oversten hem naar Rome zenden 
om daar zijn studies af te maken als 
“doctor” (diploma van bijzondere ge-
leerdheid). Het lukt, en vijf jaar later, 
in 1893, wordt de nu 27-jarige Pater 
Decorsant in Parijs priester gewijd. En 
weer gebeurt er gelijktijdig iets, wat 
de Goede God zo heeft gepland, maar 
de twee niet weten. Op hetzelfde 
ogenblik van de wijding knielt Berthe 
(nu 22) in de Mis en belooft plechtig 
aan Onze-Lieve-Heer: “Jezus, ik wil 
een offer voor de priesters zijn!” En 
dan voegt ze er iets eigenaardigs, maar 
niet verkeerds aan toe: “Vooral voor 
de priester van mijn leven!” Nu kijkt 
de jongedame naar het altaar. Ze ziet 
het grote kruis met Jezus erop, daar-
onder rechts Onze-Lieve-Vrouw en 
links de apostel Johannes. Tot zover 
nog alles normaal. Maar dan hoort 
Berthe ineens duidelijk een stem: “Uw 
offer is aangenomen! Uw gebed wordt 

verhoord! U zult hem op een dag leren 
kennen: hier is uw priester!” Bij het 
horen van deze woorden ziet de jon-
gedame het gezicht van het beeld van 

Johannes veranderen in 
… dat van een priester 
met baard! Oeps! 15 jaar 
daarop, in 1908, besluit 
de nu 39-jarige Berthe 
een bedevaart naar Lour-
des te maken. Biddend 
bij de grot, hoort ze nu 
een vrouwenstem (Ber-
the is zeker: Maria): “Nu 
zal je de priester zien, 
waarvoor je 20 jaar gele-
den hebt gebeden!” Van 
dat “nu” merkt echter 

Berthe niet onmiddellijk veel. In het-
zelfde jaar vraagt echter een vriendin 
aan haar deze te begeleiden naar … 
Lourdes! Dan maar weer de trein ge-
nomen! In het station Austerlitz wordt 
aan de deur van de treincoupé geklopt: 
“Ik heb een zieke mens meegebracht, 
die naar Lourdes wil! Kunt u beiden 
voor haar plaats maken en een beetje 
helpen?” De kop die met die vraag uit 
de deur komt piepen: hetzelfde als in 
de nacht, waarin Berthe het  hoofd van 
Johannes zag veranderen! Jezus en 
Maria houden woord! En toch: zo snel 
als hij gekomen is verdwijnt die vrien-
delijke baardige Pater weer! Berthe 
blijft nog een tijdje in Lourdes met 
haar vriendin. Maar wie komt daar op 
een dag aangewandeld? Juist: Pater 
Louis Decorsant! In Lourdes, om weer 
eens iets belangrijks aan Onze-Lie-
ve-Vrouw te vragen: “Hoe moet dit 
verder? Ik krijg de keuze tussen ver-
schillende benoemingen (plaatsen om 
als priester te werken). Welke zal ik 
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nemen? Kunt u, Moeder, bij uw Zoon 
voor mij het antwoord halen?“ Op dat 
ogenblik stapt Berthe op Pater De-
corsant toe en vertelt alles! De goede 
man Gods is helemaal 
onder de indruk! (Hoe 
zou je zelf zijn!) Berthe 
gaat verder: “15 jaar ge-
leden heb ik mij toege-
wijd aan het Smartvolle 
en Onbevlekt Hart van 
Maria! Sindsdien bid en 
lijdt ik voor u, opdat u 
een heilig priester mocht 
worden en vele zielen 
naar Jezus zou mogen 
leiden! Ik kreeg ook pijn 
in mijn lichaam, om het 
voor u te kunnen opofferen!”  Pater 
Decorsant: “Waar woont u?” – Berthe: 
“In Ukkel, Brussel.” – Pater: “Dat is 
net, waar men mij nu een benoeming 
aanbiedt! De hemel heeft mij door u 
geantwoord! Dan vertrek ik naar Bel-
gië! Als u het goed vindt, wordt ik 
vanaf nu ook uw biechtvader!” Zo ge-
zegd, zo gedaan! Nog 24 jaar lang, tot 
Berthe Petit aan haar lijden sterft, 
sterkt Jezus haar door de heilige pries-
ter, waarvoor zij zich heeft opgeof-
ferd. Intussen wordt Pater Decorsant 
bekend als strijder tegen het verkeerde 
socialisme, wat wel iets wil doen voor 
de arbeiders, maar hun tegelijk los-
maakt van Jezus en Zijn Kerk. Nog 
bekender wordt Pater Decorsant door 
het verspreiden, samen met Berthe, 
van de verering van Maria’s Onbe-
vlekt Hart, en dat tot bij de paus toe. 
Over “Onbevlekt Hart” gesproken. 
Springen we naar de plaats waar On-
ze-Lieve-Vrouw in dezelfde tijd ver-
schijnt, om  die devotie te verspreiden: 

Fátima, Portugal. Rond 1950 preekt 
daar Pater Don Davide Novais een re-
traite voor een grote groep van man-
nen. Eén van de deelnemers valt aan-

genaam op door zijn 
bescheidenheid, hulp-
vaardigheid en innige 
vroomheid. De deelne-
mers aan de retraite wor-
den echter geschokt: de 
voorbeeldige heer krijgt 
op de laatste avond van 
de retraite een hartaan-
val! Hij verlangt een 
priester, biecht over heel 
zijn leven, ontvangt de 
Communie ter sterking, 
het Oliesel en … sterft. 

Don Davide vertelt het voorval aan 
zijn vriend, Pater Mariano Pinho 
(“Pinjoe”). Deze doet hem nu nog 
meer schrikken: “Dan is het toch alle-
maal gelukt en goed geëindigd! Die 
“heer” is een priester! Toen hier in 
Portugal de regering kwam van de ge-
loofsvijandelijke PRP, is hij van het 
geloof afgevallen en heeft Jezus door 
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zijn leven en optreden zwaar beledigd. 
Ik  ben biechtvader van een voorbeel-
dige jonge vrouw, Alexandrina da 
Costa (“Kosjta”), uit de streek van 
Porto. Een aantal jaar geleden, in 1941 
(ze was toen 37), merkt ze bij haar stil 
gebed duidelijk een ingeving van Je-
zus, die zegt: “Dochtertje, in Lissabon 
leeft een priester, die op het punt staat 
voor eeuwig verloren te gaan. Roep 
uw biechtvader en vraag hem toestem-
ming om in Mijn Passietijd (de twee 
weken voor het Paasfeest, wanneer we 
het lijden van Jezus beschouwen) bij-
zonder voor deze ziel te lijden. Als je 
dat wil doen, kan ik die 
priesterziel redden!” Al-
exandrina en ik stemden 
toe, en kijk: de hele hel-
se toestand van die af-
gevallen priesterziel 
viel op Alexandrina! Ze 
leed verschrikkelijk! Ik 
hoorde haar zeggen: 
“Neen! Niet de hel! 
Laat uw gewijde pries-
ter niet daar terechtko-
men! Ik bied mezelf aan 
als offer voor hem, zo-
lang U het wenst, goede 
Jezus …” Wat ben ik 

blij, Don Davide, met het nieuws, wat 
u me net brengt! Alexandrina’s liefde 
en moeite hebben een priesterziel hel-
pen redden!” Een laatste sprong nu: 
450 jaar achterwaarts en naar de Al-
penstad Brixen, in Zuid-Tirol. De 
mensen praten er Duits, het behoorde 
toen ook tot Duitsland, later tot Oos-
tenrijk en nu tot Italië. In 1460 is Ni-
colaas van Kues (“Koes”) bisschop 
van de stad en het gebied. Hij is een 
zeer goede priester en bisschop, kar-
dinaal en gezant van de paus, vernieu-
wer van de goede ijver bij zijn pries-
ters en gelovigen, en ook een man van 

het gebed, zoals Alex-
andrina en Berthe. Ook 
hij beleeft op een dag 
bij het stille gebed met 
Jezus iets buitenge-
woons: een visioen. In 
zijn geest ziet hij ineens 
heel duidelijk een kerk 
van binnen, vol met 
meer dan duizend 
kloosterzusters, die al-
lemaal aan het bidden 
zijn. Maar hoe! Ze 
knielen niet, maar 
staan, en wel met hun 
armen naar omhoog ge-
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rekt en met hun blik op iets wat een 
beetje daarboven moet zijn. Bisschop 
Nicolaas van Kues kijkt naar om hoog 
om het te zien. Hij schrikt: 
op de smalle armen van 
de biddende zusters ziet 
hij rusten … de keizer en 
koningen (die Nicolaas 
ook zelf kent), steden en 
landen (herkenbaar aan 
hun vlag). Maar niet al-
leen dat! Nicolaas oog 
valt nu op een heel jonge, 
smalle zuster, met een 
nog kinderlijk gezicht. Ze draagt een 
heel zware last, maar toch straalt haar 
gezichtje van vreugde: met haar gebed 
en offertjes mag ze de paus dragen! En 
dan naast dat jonge zustertje een an-
dere, oudere zuster. Bisschop Nicolaas 
van Kues blikt omhoog, naar wat zij 
draagt: “Dat ben ik!” Hij ziet niet al-
leen zijn lichaam, maar ook de toe-
stand van zijn ziel. En dan een vrou-
wenstem (Maria?) naast hem: “Zo ziet 
u nu, hoe de zondaars gedragen wor-
den!” Nog eens tuurt de bisschop de 
kerk in: “Maar die zuster ken ik per-
soonlijk! En die! En die!” Zalig van 
dankbaarheid, buigt Nicolaas zich 
voor dit biddende leger van verborgen 
martelaressen van de liefde … Meest-
al zien we niet onmiddellijk wie voor 

ons bidt en offert en waar Jezus onze 
gebeden en offertjes nu juist voor ge-
bruikt. Maar heel af en toe laat de 

Goede God ons deze on-
zichtbare wereld zien. 
Het meeste gebed hebben 
die mensen nodig, die 
dreigen verloren te gaan 
of die moeten zorgen 
voor vele andere mensen. 
Het belangrijkste hierbij 
zijn de priesters. Zijn zij 
heilig, dan zijn ze wat ze 
moeten zijn: “andere 

Christussen”, mannen Gods, waarin 
Jezus leeft, die vele zielen mee sterk 
en gelukkig maken en tenslotte naar 
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de hemel voeren. Zijn priesters slecht, 
dan gebeurt net het omgekeerde: afge-
vallen priesters storten de hel in met 
een hoop mensen, die ze door hun 
slecht voorbeeld meesleuren. Zoals 
Berthe Petit willen wij ware vrienden 

van de priesterzielen worden. Zoals 
Alexandra da Costa en de vele zuster-
tjes in de kerk van Nicolaas van Kues 
willen we deze maand biddende en 
offerende handen voor de priesters 

omhoog heffen, in vereniging met On-
ze-Lieve-Vrouw, Moeder van de eerste 
(Jezus) en alle goede priesters. Door 
haar voorspraak en bij haar bede-
vaartsoorden gebeurden de wonderen, 
waarover we net lazen. En eens: mo-

gen we samen met de priesters de 
vreugde van de hemel binnentrekken! 
Samen met allen, die Jezus door die 
priesters heeft kunnen redden! 

Pater K. Huysegems

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van  april?
Aantal Schatkisten:   6
Dagelijkse Toewijding  297
H. Mis  73
H. Communie  65
Geestelijke Communie  297
Offers  353
Tientjes  859
Bezoek aan het Allerheiligste  92
Meditatie  39
Goed Voorbeeld  166
Puntje  109
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Over de priester
Het Priesterschap is een sacrament, dat 
misschien nog voor niemand van jullie 
van belang schijnt te zijn, en dat toch 
van het allergrootste belang is voor alle 
mensen. 

Dit sacrament maakt de mens tot 
een gewijde bedienaar van God. De 
priester neemt dan hier op aarde Gods 
plaats in en is met  goddelijke macht 
bekleed. 

“Ga,” zo spreekt onze Heer Jezus 
Christus tot de priester, “zoals Mijn Va-
der Mij heeft gezonden, zo zend Ik u ... 
Mij is alle macht gegeven in de hemel 
en op de aarde – ga dan, onderwijs alle 
volkeren ... Die naar u luistert, luistert 
naar Mij; die u versmaadt, versmaadt 
Mij. ”

Wanneer de priester je de zonden ver-
geeft, zegt hij niet: “God ontslaat u van 
uw zonden”, maar hij zegt: “Ik ontsla u 
van uw zonden”. En bij de Consecratie 
van de H. Mis zegt hij niet: “Dit is het 
lichaam van onze Heer Jezus Christus”, 
maar hij zegt: “Dit is mijn lichaam”.

Wat de H. Ber-
nardus zegt 
van Maria, dat 
wij namelijk 
door haar alles 
hebben verkre-
gen, kunnen 
wij in zekere 
zin ook zeggen 
van de priester. 
Alle geluk, alle 
genaden, alle 
hemelse zege-

ningen hebben wij verkregen door de 
priester.

Indien Christus het Priesterschap niet 
had ingesteld, zou Jezus niet onder ons 
wonen. Immers hoe is Hij daar gekomen 
in het Tabernakel? Door de priester! Wie 
heeft kort na je geboorte je ziel gezuiverd 
van de erfzonde? De priester! Wie geeft 
je ziel het sterkend Voedsel op haar pel-
grimstocht door dit leven? De priester! 
Wie zal haar, bij haar vertrek uit deze 
wereld,  voorbereiden om te verschijnen 
voor haar goddelijke Rechter, door haar 
van alle vlekken te reinigen in het Bloed 
van Jezus Christus? De priester, altijd de 
priester! En zelfs na dit leven, wie zal 
de ziel dan te hulp komen, haar rust en 
vrede schenken? Nogmaals de priester! 
Niet één van Gods weldaden kan men 
zich voorstellen zonder daarbij het beeld 
van de priester te ontmoeten.
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Indien je aan de H. Maagd of aan een en-
gel je zonden zou gaan biechten, zouden 
zij jou van je zonden kunnen ontslaan? 
Nee! Kunnen zij jou het Lichaam en 
Bloed van Jezus Christus geven in de H. 
Communie? Nee! De H. Maagd heeft de 
macht niet, haar goddelijke Zoon op het 
altaar te doen neerdalen. Alle engelen te-
zamen kunnen je geen vergiffenis schen-
ken van je zonden. Alleen de priester, hoe 
eenvoudig hij ook is, kan dat. Hij alleen 
kan tot jou zeggen: “Ga in vrede, uw zon-
den zijn u vergeven”.  O, hoe groot is 
de waardigheid van de priester! Hij zal 
pas in de hemel begrijpen, hoe groot hij 
is ... Indien hij het hier op aarde reeds 
begreep, zou hij sterven, niet van vrees, 
maar van liefde ...

Alle overige weldaden van God zouden 
ons van geen nut zijn zonder de priester. 
Wat voordeel zou het ons brengen, als wij 
een huis bezaten, waarin schatten goud 
lagen opgestapeld, indien ons niemand 
toegang tot dat huis zou kunnen verschaf-
fen? De priester bezit de sleutel van de 
schatkamer van de hemel; hij alleen kan 
de deur openen; hij is de schatbewaarder 
van de goede God, de bestuurder van 
Zijn goederen.

Zonder de priester zou het lijden en de 
dood van Jezus Christus ons weinig ba-
ten. Denk aan de heidenen: wat baat het 
hun, dat Jezus voor hen gestorven is? He-
laas! Zij kunnen niet deelachtig worden 
aan de weldaad van de Verlossing, zolang 
er geen priesters zijn om de verdiensten 
van Jezus’ H. Bloed op hen toe te passen. 

De priester is geen priester voor zichzelf; 
hij kan zijn eigen zonden niet vergeven, 
zichzelf de heilige sacramenten niet toe-
dienen. Hij is priester niet voor zichzelf, 
maar voor jou!

Na God is de priester alles! Laat een pa-
rochie twintig jaren zonder priester, en 
men zal er de redeloze dieren aanbidden.

Indien de pastoor met zijn kape-
laan de parochie verliet, zou je zeggen: 
“Wat zullen wij nu nog in de kerk gaan 
doen? Daar wordt geen H. Mis meer 
opgedragen; Onze Lieve Heer is er 
niet meer tegenwoordig; nu kunnen wij 
even goed thuis blijven bidden”.

Vandaar, dat zij die het er op 
toeleggen de godsdienst uit te roeien, 
altijd beginnen met de priester aan te 
vallen; immers waar geen priester meer 
is, daar is geen Sacrificie (Offer) meer; 
en waar geen Sacrificie is, daar is ook 
geen godsdienst meer.

Wanneer men je vragen zou, ter-
wijl de klokken luiden, en jij op hun 
roep naar de kerk gaat, “waar ga je 
heen?” dan zou je kunnen antwoorden: 
“Ik ga mijn ziel spijzen”. En wanneer 
iemand je, wijzende op het Tabernakel, 
zou vragen: “Wat is dat, die vergulde 
deur?” dan zou je kunnen zeggen: “Dat 
is de spijskamer van mijn ziel”. 

Wie heeft er de sleutel van? Wie 
voorziet in de voorraad? Wie maakt de 

Over de priester
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maaltijd gereed? Wie dient die Spijs 
toe? De priester! En wat is de Spijs? 
Het H. Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus. O mijn God, mijn God! wat 
hebt Gij ons toch bemind!

Hoe groot is de macht van de priester! 
Door zijn woord wordt een stuk brood 
veranderd in het Lichaam van Christus. 
Dat is meer dan een wereld uit het niet 
voortbrengen. Iemand vroeg eens: “Doet 
de H. Philomena alles wat de Pastoor van 
Ars haar vraagt?” En men antwoordde: 
“Wel zeker, zij kan hem gerust gehoor-
zamen, als God zelf hem gehoorzaamt”.

Indien ik een priester en een engel tegen-
kwam, zou ik eerst de priester groeten, 
daarna de engel. Deze is de vriend van 
God, maar de priester bekleedt de plaats 
van God. 

Wanneer je een priester ziet, zeg 
dan bij je zelf: “Daar is hij, die mij eens 
als kind van God heeft aangenomen en 
mij de hemel heeft geopend door het 
H. Doopsel; die mijn ziel heeft afge-
wassen, toen zij door de 
zonde besmeurd was, en 
haar voortdurend voedt 
met het goddelijk Voed-
sel van Jezus’ H. Lichaam 
...” Wanneer je van verre 
een kerktoren ziet, mag 
je zeggen: “Daar is het H. 
Lichaam van Christus te-
genwoordig. En hoe is het 
daar gekomen? – Omdat 
een priester daar de H. Mis 
heeft opgedragen”.

Hoe gelukkig waren de apostelen, toen 
zij hun goddelijke Meester, die zij zo 
innig liefhadden na Zijn verrijzenis te-
rugzagen. Eenzelfde gevoel van vreug-
de moet de priester bezielen, wanneer 
hij Jezus Christus in zijn handen aan-
schouwt …

Men hecht grote waarde aan voorwerpen, 
die te Loreto bewaard worden, als kost-
bare panden, die afkomstig zijn van de H. 
Maagd en het Kindje Jezus. Maar zijn de 
vingers van de priester, die het aanbidde-

lijk Vlees van Jezus Christus 
hebben aangeraakt, die zich 
gewassen hebben in de kelk, 
waarin Zijn Bloed, in de ci-
borie, waarin zijn Lichaam 
geweest is, niet veel kost-
baarder?

Het Priesterschap is 
de liefde van het H. Hart 
van Jezus. Wanneer je een 
priester ziet, denk dan aan 
Onze Heer Jezus Christus!

Naar de geest van de H. Pastoor van Ars

Juffrouw Elly
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Puntje

Beste Kruisvaarders,

De Apostelen – de eerste priesters – hoor-
den de woorden uit Jezus’ mond: “Gij 
zijt het zout van de aarde, het licht van de 
wereld”. Zout gaat bederf tegen! Moesten 
er geen priesters meer zijn, de wereld zou 
weldra helemaal bedorven zijn. De priesters 
zijn voor de wereld ook als het licht. Wan-
neer het donker is, ziet men niet meer waar 
men loopt. Moesten er geen priesters meer 
zijn, de weg naar de hemel zou moeilijk te 
vinden zijn. De priesters leren de mensen, 
wat te doen is om in de hemel te komen 
en geven hun de genademiddelen daartoe.

De priester is mens, maar die mens is ook 
priester. Door de Priesterwijding heeft hij 
een goddelijke macht gekregen, de macht 
van Jezus zelf. Hij is een andere Jezus ge-
worden. Hij kan brood en wijn veranderen 
in Jezus’ Lichaam en Bloed. Hij kan de 
zonden vergeven, de mensen heiligen door 
de heilige sacramenten. Wanneer hij preekt, 
verkondigt hij het woord van God.

De priester kan des te meer goed doen, als 
hij helemaal Jezus is, dus ook van Zijn hei-
ligheid heeft. Vragen wij daarom dikwijls 
aan Jezus om heilige priesters, want die zijn 
een krachtig zout! De mensen merken dit 
meteen: de slechte evenzeer als de goede. 
De H. Pastoor van Ars zei: “Geef mij ze-

ven heilige priesters, en daarmee zal ik heel 
Frankrijk bekeren!”

De H. Clemens Hofbauer (†1820), de apos-
tel van Wenen, werd eens geroepen bij een 
zieke die ongelovig was en sinds 22 jaren 
niet meer had gebiecht. Er waren toen reeds 
verscheidene priesters bij de zieke geweest, 
maar allen moesten onverrichterzake heen-
gaan; ten einde raad wendden de verwanten 
zich dan tot de H. Clemens Hofbauer, Pa-
ter Redemptorist. Onmiddellijk begon deze 
voor de zieke, naar zijn trouwe gewoonte, 
het Rozenhoedje te bidden. Toen hij het zie-

Luister eens, het Puntje van juni is:

Iedere dag het gebed voor de priesters bidden!
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kenhuis betrad, zei hij: “Wie op reis gaat 
moet ook reisgeld meenemen: en u gaat nu 
de reis naar de eeuwigheid ondernemen; 
neem daarom de heilige sacramenten op 
reis mee en wees verstandig”. Maar de zie-
ke was niet verstandig en weigerde kort met 
de woorden: “Laat me met rust!” Clemens 
Hofbauer bleef in de kamer en bad de Ro-
zenkrans in stilte. Toen dit niets hielp en 
de zieke de heilige verzocht heen te gaan, 
antwoordde de heilige: “Nee, ik ga niet 
heen, want uw einde nadert. Ik ben reeds 
heel dikwijls aanwezig geweest bij het af-
sterven van personen, die heilig stierven; 
vandaag wil ik nu ook eens zien hoe een 
verdoemde sterft”. Deze woorden hielpen. 
De zieke bood zijn excuus aan, waarop de 
heilige antwoordde: “Alles is al lang verge-
ven”. Toen biechtte de zieke en stierf rouw-
moedig. … Dit speelt een heilige klaar!

Voor de heiliging van de priesters moet wij 
bidden! De Karmelietessen bijvoorbeeld, 
doen niets dan bidden en vasten om heilige 
priesters te verkrijgen. Daarvoor heeft de H. 
Theresia van Avila haar kloosters gesticht!

Laten wij het ook als een plicht van dank-
baarheid opvatten te bidden voor de pries-
ters, en iedere dag in juni met volgend ge-
bed Gods overvloedige genade over hen 
afsmeken: 

O mijn God, stort in zijn volheid de 
offergeest uit over uw priesters, het is 
hun roem en hun plicht slachtoffers te 
zijn; zich uit te putten voor de zielen, 
te leven zonder wereldse vreugden, 
dikwijls wantrouwen te ondervinden 

en onrecht en vervolging te door-
staan. Mogen zij het overdenken dat 
zij iedere dag aan het altaar zeggen: 
“Dit is Mijn Lichaam ... Dit is Mijn 
Bloed”, mogen zij het overdenken 
en op zichzelf toepassen: “Ik ben 

mijzelf niet meer, maar ik ben Jezus; 
ik ben als het brood en de wijn in het 

H. Misoffer, die na de Consecratie 
zichzelf niet meer zijn”. O mijn God, 
ik voel een brandend verlangen naar 
de heiliging van uw priesters. Ik zou 
willen, dat al de gezalfde handen die 
U dragen, vriendenhanden waren, 

waarvan de aanraking zoet is en dat 
de lippen, die aan het altaar zulke 

verheven woorden spreken, zich nooit 
zouden bezondigen aan onwaardige 
taal. Moge geheel hun persoon de 
stempel dragen van hun verheven 
bediening. Mogen zij voor allen 

eenvoudig zijn en groot als de Hostie, 
voor allen toegankelijk en toch boven 
de andere mensen verheven. O maak, 

dat de Mis van vandaag hen doe 
verlangen naar de Mis van morgen 

en dat zij, zelf vervuld van hetgeen zij 
geven, er aan anderen overvloedig 

van meedelen. Amen

Als je dit gebed hebt gedaan, vul dan ’s 
avonds de kolom Puntje van de Schatkist 
in. Doe je best!

Pater C. de Beer

Eucharistische Kruistocht
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Bijbelse Geschiedenis 
R. Businger

78. Jezus voor Pilatus en Herodes. 

Aangerukt zijn de koningen van de aar-
de, en de vorsten spannen samen tegen 
de Heer en tegen Zijn Gezalfde. Ps. 2, 2 

In de vroege morgen vergaderde de Hoge 
Raad nogmaals en veroordeelde Jezus 
opnieuw ter dood. Doch de Raad mocht 
geen doodvonnis uitvoeren zonder toe-
stemming van den Romeinse landvoogd. 
Daarom bracht men Jezus naar het recht-
huis van de landvoogd Pilatus. Deze 
kwam naar buiten en vroeg hun: “Welke 
aanklacht brengt u in tegen deze Man?” 
Zij antwoordden: “Als Hij geen boos-
doener was, zouden we Hem niet aan u 
hebben overgeleverd”. Pilatus hernam: 
“Neemt u Hem zelf en vonnis Hem vol-
gens uw Wet”. De Joden antwoordden: 
“Wij hebben het recht niet, om iemand te 
doden” en “We hebben bevonden, (1) dat 
deze Man ons volk verleidt en (2) verbiedt 
aan de keizer schatting te betalen en (3) 
zich uitgeeft voor Christus de Koning”. 
Toen ging Pilatus in het gerechtshuis, liet 
Jezus voor zich brengen en vroeg Hem: 
“Bent U de Koning van de Joden?” Je-

zus antwoordde: “U zegt het (d.w.z. ja); 
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. 
Ik ben Koning. Ik ben geboren en in de 
wereld gekomen, juist om te getuigen voor 
de waarheid”. Maar Pilatus antwoordde: 
“Wat is waarheid?” en hij ging weer naar 
buiten en sprak tot de Joden: “Ik vind 
volstrekt geen schuld in Hem.” Maar zij 
beschuldigden Hem nog harder en riepen: 
“Hij ruit door Zijn leer het volk op in heel 
Judea, van Galilea af tot hier toe”. Jezus 
zweeg zachtmoedig op alle beschuldigin-
gen. 

Toen Pilatus het woord Galilea 
hoorde, vroeg hij, of Jezus een Galileër 
was. Op het bevestigend antwoord liet hij 
Hem naar Herodes Antipas leiden, die te 
gebieden had over Galilea en wegens het 
Paasfeest naar Jeruzalem was gekomen. 

Herodes was heel verheugd, dat hij 
Jezus zou leren kennen; want hij had al 
veel van Hem gehoord. Hij hoopte, dat 
Jezus voor hem een wonder zou doen, 
en stelde Hem veel vragen. Maar Jezus 
zweeg. Daarom verguisden Herodes en 
zijn soldaten Hem; en na Hem ter be-
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spotting een wit kleed te hebben aange-
trokken, zond Herodes Hem naar Pilatus 
terug. 

Op deze dag werden Herodes en 
Pilatus vrienden; voor die tijd leefden zij 
in vijandschap.

79. Jezus en Barabbas.

Hij heeft zich onder de misdadigers 
laten rekenen. Isaïas 53, 12

Pilatus wilde Jezus graag in vrijheid stel-
len, want hij hield Hem voor onschuldig; 
daarom zocht hij weer een middel om 
Jezus te redden. 

Volgens gebruik schonk de land-
voogd bij het Paasfeest de vrijheid aan 
een gevangene, door het volk aangewe-
zen. Pilatus liet nu Barabbas, een rover, 
oproermaker en moordenaar, naast Jezus 
plaatsen, en beiden aan de samengepakte 
menigte tonend, vroeg hij: “Wie wilt u, dat 
ik u vrij zal laten, Barabbas of Jezus, die 
Christus genoemd wordt?” Hij verwacht-
te zeker, dat men Jezus zou kiezen, want 
hij wist, dat ze Hem uit afgunst hadden 
overgeleverd. Terwijl hij nu op de rech-
terstoel zat, liet zijn vrouw hem zeggen: 
“Bemoei u niet met deze Rechtvaardige; 
want ik heb heden in een droom veel om 
Hem geleden”. Maar de opperpriesters 
en ouderlingen hitsten het volk op, zodat 
allen schreeuwden: “Weg met Hem, en 
laat ons Barabbas vrij!” Opnieuw sprak 
Pilatus hun toe, daar hij Jezus wilde vrij-

laten. Maar ze schreeuwden er tegen in: 
“Kruisig Hem, kruisig Hem!” Voor de 
derde keer zei hij hun: “Wat voor kwaad 
heeft Hij dan gedaan? Ik heb in Hem geen 
doodschuld gevonden; ik zal Hem dus 
vrijlaten, maar Hem eerst laten geselen”.

1. Barabbas is het zinnebeeld van de 
zondige mensheid, die zich tegen God 
verzet en zich van het leven van de 
genade had beroofd, en daarom in de 
gevangenschap van satan was geko-
men. Deze mensheid komt nu vrij, en 
in haar plaats moet Christus boeten. 

2. Pilatus wilde Jezus redden; maar de 
moed, om de onschuld met kracht in 
bescherming te nemen, ontbrak hem. 
Zo handelde ook Ruben eens, toen 
zijn broeders de onschuldige Jozef 
verkochten

3. Het loslaten van een gevangene 
bij gelegenheid van het Paasfeest 
gebeurde tot gedachtenis aan de 
bevrijding van de Israëlieten uit de 
gevangenschap van Egypte. 

Eucharistische Kruistocht
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Onze Overledenen
Mevr. M.E.V. Smit-van der Lende Huizen 11 06 2015
Hr.  J.H. de Beer Rijswijk 12 06 1986
Mevr. M. Finkenflügel-Vosch van Avesaet  
   Zutphen 19 06 2006
Mevr. M.W. Groen-Vesterink Doesburg 28 06 2006

Jaarprogramma 2017
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
03-06 05-06 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
10-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
18-06  Gerwen Sacramentsprocessie
25-06  Antwerpen Schoolfeest, JKI-bijeenkomst (int.)
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
01-07  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
02-07 13-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
03-07 08-07 Antwerpen Mariale Retraite (gemengd)
16-07 27-07 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
17-07 22-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
16-08 22-08 Fatima  Bedevaart FSSPX (int.)
26-08 27-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
09-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
16-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
01-10  Antwerpen Vlaamse Kermis
07-10  Banneux Bedevaart District Benelux
08-10  Leiden Parochiefeest
16-10 21-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
11-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
26-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
26-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
03-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
20-12  Gerwen Gulden Mis
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Sacramentsprocessie 2017
Het welslagen van de Sacramentsprocessie hangt mede af van u als vrijwilligers! Be-
vestig of u zich weer zoals vorig jaar kunt inzetten voor bijv. de ceremonie, de muziek, 
de omgevingswerkzaamheden (kerkversiering, rustaltaren, opruimen, schoonmaken, 
enz.), de catering, de fotografie, enz.. Schrijf  a.u.b. naar c.debeer@stpiusx.nl 

Wij vragen ook om:
• Strooibloemen voor de processie, 

en die zo mogelijk zaterdag 17 juni 
in de priorij af te geven; of thuis 
zelf de bloemblaadjes te plukken 
en op 18 juni mee te brengen. 
(Neemt u misschien al van te voren 
contact op met uw bloemenhande-
laar voor oude bloemen!)

• Bijdrage in de onkosten voor de 
bloemenversiering van kerk en 
rustaltaren.

Collecten in april

Het Vastenoffer 2017 heeft in Nederland € 3.026,00 opgebracht. Dit bedrag zal wor-
den besteed aan het onderhoud van de gebouwen van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Nederland. Hartelijk dank! 

De collecte op Zondag Goede Herder, 30 april j.l., heeft in Nederland € 663,27  op-
gebracht. Dit bedrag zal als gift aan ons Priesterseminarie Herz Jesu in Zaitzkofen 
(D) worden overgemaakt. Nog eens dank!
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Kalender Gerwen
Juni

do. 1 17.30 Lof
  18.30 H. Mis  H. Angela de Merici, maagd (3e kl.)
vr. 2 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. HH. Marcellinus, Petrus 
en Erasmus, mart.

za. 3 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Vigilie van Pinkste-
ren (1e kl.); daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 4 8.30 Hoogmis  Hoogfeest van Pinksteren (1e kl.), kinderzegen; 

voor de Hoogmis Veni Creator
ma. 5 8.30 Hoogmis Tweede pinksterdag (1e kl.)
di. 6 18.30 H. Mis  in de Pinksterweek (1e kl.)
wo. 7 7.15 H. Mis Quatertemperdag (1e ekl.)
do. 8 17.30 Lof
  18.30 H. Mis in de Pinksterweek (1e kl.)
vr. 9 7.15 H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
za. 10 11.00 H. Mis Quatertemperdag (1e kl.) 
    Bijeenkomst Derde Orde
zo. 11 10.30 Hoogmis Drievuldigheidszondag (1e kl.)
ma.  12 18.30 H. Mis H. Odulfus, bel. (3e kl.; bisdom ‘s Hertogenbosch 

en Rotterdam); ged. H. Johannes a. S. Facundo, 
bel., en HH. Basilides, Cyrinus, Nabor en Na-
zarius, mart.

di. 13 18.30 H. Mis H. Antonius van Padua, bel. en kerkl. (3e kl.)
wo. 14 7.15 H. Mis H. Basilius, biss. en kerkl. (3e kl.)
do.  15 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Feest van het Allerheiligst Sacrament (1e kl.)
vr. 16 7.15 H. Mis door de week (4e kl.)
za. 17 8.30 H. Mis H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3e kl.)
zo. 18 7.00 H. Mis Plechtige viering van Sacramentsdag (2e zon-
  10.30 Hoogmis dag na Pinksteren); nadien tuinfeest
  12.15 Sacramentsprocessie
ma. 19 18.30 H. Mis H. Juliana van Falconiëri, maagd (3e kl.); ged. 

HH. Gervasius en Protasius, mart.
di. 20 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Silverius, paus en 

mart.
wo. 21 7.15 H. Mis H. Aloysius van Gonzaga, bel. (3e kl.)
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do. 22 17.30 Lof
  18.30 H. Mis H. Paulinus, biss. en bel. (3e kl.)
vr. 23 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis Feest van het Allerheiligst Hart van Jezus (1e 

kl.)
za. 24 8.30 gez. H. Mis Geboorte van de H. Johannes de Doper (1e 

kl.)
  10.30 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 25 10.30 Hoogmis 3e zondag na Pinksteren (2e kl.)
ma. 26 18.30 H. Mis HH. Johannes en Paulus, mart. (3e kl.)
di. 27 18.30 H. Mis door de week (4e kl.); Mis (voor sommige plaat-

sen) van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
wo. 28 7.15 H. Mis Vigilie van de HH. Petrus en Paulus, apostelen 

(2e kl.)
do. 29 17.30 Lof
  18.30 gez. H. Mis HH. Petrus en Paulus, Apostelen (1e kl.)
vr. 30 7.15 H. Mis Gedachtenis v.d. H. Paulus, Apostel (3e kl.)

Juli

za. 1 8.30 gez. H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, feest van het Kost-
baar Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.); 
daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.30 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 2 10.30 Hoogmis 4e zondag na Pinksteren (2e kl.), kinderzegen

Activiteiten in Gerwen

 Catechismusonderricht: zaterdag 3 en 24 juni
• 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)
 Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. Roepingen
Derde Orde: bijeenkomst op zaterdag 10 juni
Sacramentsprocessie: zondag 18 juni
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Kalender Leiden
Juni

vr. 2 -------- geen H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand; ged. HH. Marcellinus, 
Petrus en Erasmus, mart.

za. 3 -------- geen H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Vigilie van Pinkste-
ren (1e kl.)

De devotie van de eerste vrijdag en zaterdag van de maand mag deze keer, met 
toestemming van de priesters, verplaatst worden naar zondag 4 juni.

zo. 4 12.00 Hoogmis  Hoogfeest van Pinksteren (1e kl.), kinderzegen; 
voor de Hoogmis Veni Creator

ma. 5 12.00 Hoogmis Tweede pinksterdag (1e kl.)
vr. 9 -------- geen H. Mis Quatertemperdag (1e kl.)
za. 10 -------- geen H. Mis Quatertemperdag (1e kl.) 
zo. 11 10.30 Hoogmis Drievuldigheidszondag (1e kl.)
vr. 16 19.00 H. Mis door de week (4e kl.)
za. 17 9.00 H. Mis H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3e kl.)
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 18 -------- geen H. Mis 2e zondag na Pinksteren (2e kl.); plechtige vie-

ring van Sacramentsdag in Gerwen 
vr. 23 18.00 Lof
  19.00 gez. H. Mis Feest van het Allerheiligst Hart van Jezus (1e 

kl.)
za. 24 9.00 gez. H. Mis Geboorte van de H. Johannes de Doper (1e 

kl.)
  10.50 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 25 10.30 Hoogmis 3e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 30 -------- geen H. Mis Gedachtenis v.d. H. Paulus, Apostel (3e kl.)

Juli

za. 1 -------- geen H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, feest van het Kost-
baar Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.)

   (priesterwijdingen Zaitzkofen)

De devotie van de eerste zaterdag van de maand mag deze keer verplaatst wor-
den naar zondag 2 juli.

zo. 2 10.30 Hoogmis 4e zondag na Pinksteren (2e kl.), kinderzegen
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Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: zaterdag 17 en 24 juni
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: geen bijeenkomst in juni
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomsten op de zondagen 11 en 25 juni (de laatste 
is internationaal: schoolfeest Antwerpen)

4

                                 
Hoogmissen juni

St. Willibrordkerk
Utrecht

Alle zondagen 17.00 uur,
behalve zondag de 18e

geen Hoogmis i.v.m.
de Sacramentsprocessie
in Gerwen, waarvoor u
van harte uitgenodigd  

bent!
                                    
                                                                                                     

Sacramentsprocessie 2017

Het welslagen van de Sacramentsprocessie hangt mede af van u als 
vrijwilligers! Bevestig of u zich weer zoals vorig jaar kunt inzetten voor bijv.
de ceremonie, de muziek, de omgevingswerkzaamheden (kerkversiering, 
rustaltaren, opruimen, schoonmaken, enz.), de catering, de fotografie, enz.. 
Schrijf  a.u.b. naar c.debeer@stpiusx.nl

Wij vragen ook om:
- Strooibloemen voor de processie, en die zo mogelijk zaterdag 17 juni in de 

priorij af te geven; of thuis zelf de bloemblaadjes te plukken en op 18 juni
mee te brengen. (Neemt u misschien al van te voren contact op met uw 
bloemenhandelaar voor oude bloemen!)

- Bijdrage in de onkosten voor de bloemenversiering van kerk en 
rustaltaren.
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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 42 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 44

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 e-mail met ons in contact treden.

E-mail 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

D-45356 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 21-23
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di. 7.00 uur
• wo, za.  7.30 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

Sint-Amanduskapel
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 aposto-
laat 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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