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Geachte Lezers,
Onze Heer Jezus Christus is gekomen om de wereld te redden. Dat heeft Hem Zijn
Bloed gekost! De H. Petrus zegt: “Niet door vergankelijk goud of zilver zijt gij vrijgekocht, maar door het Kostbaar Bloed van Christus, het onbevlekte Lam”. (1 Pt 1,
18) Maar wie trekt zich hiervan nog iets aan? Is Zijn Bloed dan voor niets vergoten?
Onze Moeder de H. Kerk leert, dat Christus is gestorven voor alle mensen, ook voor
de mensen die verloren gaan.
De Apostel Paulus vermaant ons voor alle mensen te bidden, omdat dit goed en
aangenaam is in het oog van God, onze Zaligmaker, “die wil, dat alle mensen zalig
worden en tot de kennis van de waarheid geraken”. (1 Tim. 2, 1-6)
Uit vrije keuze, uit liefde tot Zijn hemelse Vader en tot de mensen, werd God de
Zoon Middelaar tussen God en de mens. Door de vereniging van de goddelijke en
de menselijke natuur in de eenheid van Zijn Persoon is Hij de natuurlijke en ook de
enige Middelaar (1 Tim. 2, 5), die bij machte is, God oneindige eer en voldoening te
geven en alles te herstellen, wat door de zonde bedorven was. Als borg is Christus
om onze ongehoorzaamheid goed te maken, gehoorzaam geworden tot de dood toe.
God wilde deze genoegdoening aanvaarden, alsof ze door de mensheid gebracht was.
Altijd spreekt Hij bij de Vader voor ons ten beste en toont Hem, vooral tijdens het H.
Misoffer, Zijn littekens. Hij is vooral ook onze Hogepriester, omdat Hij zich voor ons
heeft opgeofferd, en offeren de eigen functie van het Priesterschap is. Als Verlosser
heeft Hij ons door Zijn Bloed, dat van het Nieuwe Testament, vrijgekocht! (Kol. 1, 14)
Christus, de tweede Adam, herstelde wat de zonde van de eerste Adam had bedorven.
Naast de erfzonde hebben we dus ook de erfschat van Zijn oneindige verdiensten
en voldoeningen! Te beginnen met het H. Doopsel wordt die erfschat op de mens
toegepast. Hoeveel Doopsels zijn er nog? Hoewel Hij voor iedereen gestorven is,
wordt niet iedereen gered, ten gevolge van de weigering de vruchten van Zijn Verlossing aan te nemen. Onbarmhartig? “Aan allen, die Hem hebben aangenomen, gaf
Christus macht om kinderen van God te worden, aan hen, die geloven in Zijn Naam”
(Jh 1, 12) Zo heeft Hij zelf Zijn kruisdood voorzien en voorspeld: “De Mensenzoon
is gekomen, om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen”. (Mc 10, 45) Vooral
bij de instelling van het H. Misoffer na het Laatste Avondmaal gaf Hij dat zo duidelijk
mogelijk te verstaan. In de H. Mis gaat het dan ook om de toepassing van Zijn bloed
op de zielen, en daarom zegt de priester in de consecratiewoorden “voor velen” en
niet “voor allen”. De Mis is het genademoment bij uitstek! Kortom: “daar verdiend
(op Calvarië) en hier (in de Mis) uitgedeeld!”
Houden we van het H. Misoffer en nemen we er met veel liefde en offergezindheid
aan deel! Wees er tijdens de vakantie bezorgd om in ieder geval op zondag te kunnen
deelnemen. Kweek de gewoonte aan tijdens de Mis, het gunstigste moment dus, voor
alle mensen te bidden, opdat het Kostbaar Bloed voor hen toch niet verloren mag
zijn! Ons geloof verruimt ons hart! Delen wij de zorg van Christus, die wil, dat allen
zalig worden? Laten we bovendien in juli dagelijks de Litanie van het Kostbaar Bloed
bidden … uit dankbaarheid!
Pater Carlo de Beer
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis
derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

Aanhangsel: Verhandelingen
over de crisis van de Kerk

De volgende drie verhandelingen verschenen reeds in verschillende tijdschriften. Omdat zij tot verdieping van de voorafgaande uiteenzettingen
kunnen dienen, worden zij hier nogmaals afgedrukt, ook wanneer daardoor enkele herhalingen zullen voorkomen.

Kan een paus de liturgie veranderen?
Pius V en de Bul Quo primum

De eerste en belangrijkste reden, waarom de Priesterbroederschap St. Pius
X de nieuwe Mis afwijst, ligt in het
verkeerde van de hervorming van de
liturgie. Het is gemakkelijk aan te tonen, dat alle veranderingen, die in de
novus ordo missae ten opzichte van
de tridentijnse Mis gemaakt werden,
niet voor een betere formulering van
de katholieke leer over het Misoffer
dienden, maar voor een begunstiging
van de protestantse dwaalleer en dat de
nieuwe ritus van de Mis de essentiële
eisen van Luther bevat, waardoor aartsbisschop Lefebvre hem terecht de ‘Mis
van Luther’ noemde.
Men kan zich daarnaast echter afvragen,
of een paus eigenlijk wel het recht heeft,

in de ritus van de Mis veranderingen met
ernstige consequenties aan te brengen. In
werkelijkheid heeft er in de geschiedenis
van de Kerk nooit iets plaats gevonden,
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dat vergelijkbaar is met de hervorming
van Paulus VI. De overgeleverde ritus
van de Mis was in de loop van de eeuwen
organisch gegroeid en beslist niet na het
Concilie van Trente gemaakt. Zijn essentiële delen – Introitus, Oratie, Schriftlezing, Offertorium, Canon en Communie
– gaan terug tot de tijd van de kerkvaders,
de Offertorium- en Communiegebeden
zijn in de vroege Middeleeuwen ontstaan.
Echt nieuw was er niets in de Mis van
Pius V, want ook de meest recente gedeelten – Voetgebeden en Laatste Evangelie –
werden allang voordien gebeden. Martin
Mosebach zei daarom raak: “De hervorming van de Mis door Paulus VI betekent een onvergelijkbare gebeurtenis in de
geschiedenis van de Kerk. Nooit tevoren
had de Kerk een oude ritus verboden,
nooit tevoren een, zoals kardinaal Ratzinger zegt, ‘gemaakte’ ritus in de plaats
van een gegroeide geplaatst”.1 Nooit was
men in de loop van de kerkgeschiedenis
voordien op het idee gekomen, dat een
paus een commissie zou kunnen instellen,
met de opdracht, een nieuwe ritus van de
Mis te ontwerpen.
Bovendien had Pius V in zijn Bul Quo
primum zelfs in zeer duidelijke bewoordingen vastgelegd, dat deze ritus van de
Mis voor altijd was, niemand daaraan iets
mocht veranderen en het geen priester
verboden mocht worden de Mis volgens
deze ritus te celebreren.2 Daarom riskeerde ook Paulus VI niet, de overgeleverde
Mis officieel af te schaffen en te verbieden, al werd zij in de praktijk afgeschaft
en verboden. Weliswaar heeft men af en
toe beweerd, dat de overgeleverde ritus
van de Mis door de invoering van de
nieuwe Mis stilzwijgend werd afgeschaft,
maar een eeuwenoude liturgische norm en
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gewoonte kan niet zonder uitdrukkelijke
vermelding afgeschaft worden.3 Interessant hierbij zijn de uitspraken van kardinaal Stickler die in een interview zei: “In
1986 stelde paus Johannes Paulus II aan
een commissie van negen kardinalen twee
vragen. Ten eerste: ‘Verbood paus Paulus
VI, of een andere bevoegde autoriteit de
wijd verbreide viering van de tridentijnse
Mis in de tegenwoordige tijd?’ Het antwoord, dat acht van de negen kardinalen
in 1986 gaven, luidde: ‘Nee, de Mis van
Pius V is nooit verboden.’ Ik kan het weten, want ik was een van die kardinalen.
Daarna kwam er nog een heel interessante vraag: ‘Mag een bisschop een priester
van goede naam voortaan verbieden de
tridentijnse Mis op te dragen?’ De negen
kardinalen waren unaniem van mening,
dat geen bisschop een priester het opdragen van de tridentijnse Mis mag verbieden. We hebben geen officieel verbod en
ik geloof, dat de paus nooit een dergelijk
verbod zou uitvaardigen … gewoon vanwege de woorden van Pius V, die zei, dat
deze Mis voor altijd zou zijn.”4
Nu kan men zich natuurlijk afvragen, of
een paus eigenlijk wel de volmacht heeft,
om zijn opvolgers verdere hervormingen
aan de ritus van de Mis te verbieden. Een
paus kan zijn opvolgers binden, doordat
hij een onderwerp van de geloofsleer onherroepelijk vastlegt of een heilige canoniseert. Dat kan niet meer door een latere
paus ongedaan worden gemaakt. Maar
kan een paus ook de misritus zo definitief
vastleggen, dat geen latere paus daar iets
aan kan veranderen? Men zal deze vraag
waarschijnlijk niet zonder restrictie bevestigend kunnen beantwoorden, want de
hoogste wetgever kan zijn opvolgers niet
binden in disciplinaire aangelegenheden.

Nu betreft echter niet iedere verandering
in de ritus het geloof, maar dikwijls alleen de discipline. Inderdaad zijn er ook
na Pius V veranderingen geweest, zoals
de invoering van nieuwe misformulieren en prefaties, veranderingen van de
regels, of de proloog van het Evangelie
van Johannes of het evangelie van een
verdrongen Mis als laatste evangelie moet
worden gelezen, enz. Het verst ging Pius
XII, toen hij de Goede Week hervormde. Ook de toevoeging van de H. Jozef
in de canon kwam weliswaar pas tijdens
Johannes XXIII, maar was sinds de 19e
eeuw steeds opnieuw gevraagd. Bovendien had het Concilie van Trente in het
decreet over de Communie verklaard:
“Dat deze volmacht steeds bij de Kerk
lag, bij het beheer van de sacramenten –
onverlet hun wezen - dát vast te leggen of
te veranderen, wat naar haar oordeel van
voordeel zou zijn voor de ontvangers, of
wat uit de verering van de sacramenten
zelf, volgens verschillende omstandigheden van tijden en plaatsen, meer betamelijk is”. Dit echter schijnt de apostel niet

onduidelijk aangestipt te hebben, wanneer
hij zegt: “Men moet ons beschouwen als
helpers van Christus en beheerders van
Gods geheimen”. (1 Kor. 4, 1) (DH 1728).
Het kerkelijk wetboek van 1917 bepaalde in canon 1257 het alleenrecht van de
Apostolische Stoel, om de heilige liturgie te regelen. Met name leerde Pius XII,
in Mediator Dei, uitdrukkelijk het recht
van de paus, in de liturgie veranderingen
aan te brengen: “De kerkelijke hiërarchie
heeft altijd van haar recht in liturgische
zaken gebruik gemaakt; zij heeft de goddelijke eredienst opgebouwd, geregeld en
met altijd nieuwe luister en schoonheid ter
ere van God en tot nut van de gelovigen
verrijkt. Bovendien heeft zij evenmin geaarzeld om – met volledig behoud van het
wezen van het eucharistisch Offer en van
het sacrament – te veranderen wat zij niet
geheel doelmatig achtte of bij te voegen,
wat beter scheen ter bevordering van de
eer van Jezus Christus en van de Allerheiligste Drie-eenheid of tot onderrichting
en heilzame opwekking van het christelijke volk”.5 Tegenover eigenmachtige
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veranderingen, die toen al voorkwamen,
benadrukte hij: “Alleen de paus heeft dus
het recht, iedere praktijk inzake de goddelijke eredienst te beoordelen en er over
te beslissen, nieuwe riten in te voeren en
goed te keuren, en die te wijzigen, welke naar zijn oordeel gewijzigd dienen te
worden”.6
Men zou echter de stelling kunnen poneren, dat een paus het recht niet heeft,
wezenlijke veranderingen in de ritus aan
te brengen. De taak van de paus bestaat
namelijk vooral in het bewaken en bewaren van de traditie, niet in het aanbrengen
van vernieuwingen. Zo luidde het in de
pauselijke kroningseed: “Ik beloof plechtig, de discipline en de ritus van de Kerk,
zoals ik ze heb aangetroffen, ongeschonden te behoeden”. En Pius XI schreef in
de Apostolische Constitutie Divini cultus
(1928): “Zo begrijpen wij, waarom de
pausen van Rome zoveel zorg hebben
besteed, om de liturgie te beschermen en
ongerept te bewaren. Zoals zij met grote nauwgezetheid de geloofsleer met de
juiste woorden hebben geformuleerd, zo
hebben zij er ook naar gestreefd de wetten van de heilige liturgie te regelen, te
beschermen en tegen alle vervorming te
behoeden”.7 Niemand minder dan kardinaal Ratzinger schreef: “Inderdaad …
heeft het Eerste Vaticaans Concilie de
paus geenszins als een absolute monarch
omschreven, maar, geheel in tegendeel,
als borg voor de gehoorzaamheid aan het
vergane woord: Zijn volmacht is aan de
overlevering van het geloof gebonden”.8
Dat komt inderdaad geheel overeen met
de leer van het Eerste Vaticaans Concilie:
“Aan de opvolgers van Petrus zou de H.
Geest namelijk niet toezeggen, dat zij op
grond van Zijn inspiratie een nieuwe leer
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aan het licht zouden brengen. Zij moeten
juist met Zijn bijstand de door de apostelen overgeleverde openbaring, d.w.z.
het geërfde geloofsgoed heilig bewaren
en getrouw uitleggen”.9 De beroemde
Jezuïetentheoloog Franz Suarez leerde
daarom, dat een paus schismatiek wordt,
als hij zou proberen “alle kerkelijke ceremoniën omver te werpen, die op de
apostolische traditie berusten”.10 Het is
toch ontstellend vast te stellen, dat Paulus VI echt alle riten heeft veranderd, ook
wanneer hij misschien nog niet feitelijk
handelde, zoals Suarez bedoelde.
Laten we ons in dit verband een andere vraag stellen: Zou een paus alle oosters-orthodoxe kerken kunnen verplichten
hun eerbiedwaardige liturgieën op te geven en de romeinse ritus aan te nemen?
Zou men deze vraag uitsluitend vanuit
het standpunt van de hoogste rechterlijke
macht van de paus willen beantwoorden,
dan zou men “ja” moeten zeggen. Maar
wanneer men het optreden van de Kerk
in de loop van de geschiedenis bekijkt en
het feit, dat de paus vooral de behoeder
van de traditie is, dan zal men die vraag
ontkennend moeten beantwoorden. Zo’n
bevel van een paus zou een ontzettende,
nooit eerder vertoonde breuk met de traditie zijn en zou nieuwe schisma’s oproepen. De eerbied van de pausen voor de
traditie ziet men bijvoorbeeld ook in het
feit, dat zelfs Pius V het voortbestaan van
alle riten toestond, die ouder dan 200 jaar
waren.

aanpassingen zijn er altijd geweest, en het
is niet te begrijpen, waarom er plotseling
geen letter meer aan de ritus zou mogen
worden veranderd. Het zou bekrompen
zijn en zou neerkomen op een farizese
houding, die alleen let op de letter en niet
op de geest van de wet, wanneer men
het vervallen van een commemoratie, de
toevoeging van een heilige in de canon
of de vereenvoudiging van de regels met
betrekking tot de verschillende klassen
van de feesten als onvergeeflijke heiligschennis zou beschouwen.

Hoewel de paus niet het recht heeft wezenlijke veranderingen in de ritus aan te
brengen, zal men hem toch niet het recht
kunnen ontzeggen, kleine, bijkomstige
wijzigingen aan te brengen. Dergelijke

De vaders van het Tweede Vaticaans
Concilie erkenden overigens de algemene wet, die de Kerk bij de ontwikkeling
en de hervorming van haar liturgie altijd
in acht heeft genomen. In de Constitutie

over de Liturgie wordt uitdrukkelijk vermeld: “Tenslotte mogen
vernieuwingen niet plaatshebben,
tenzij deze door een werkelijk en
zeker te hopen nut van de Kerk
worden vereist, waarbij men er
op dient te letten, dat de nieuwe
vormen als het ware organisch
voortkomen uit de reeds bestaande
vormen”.11 De vervanging van de
gebeden van het Offertorium door
joodse tafelgebeden, de creatie van
nieuwe canongebeden naast de
werkelijk oeroude romeinse canon, het wegvallen van bijna alle
zegeningen en kniebuigingen, het
volksaltaar en de handcommunie
zonder enig begeleidend gebaar
van eerbied, enzovoorts, waren
echter brute ingrepen in de liturgie,
die de romeinse ritus niet hervormden, maar vernielden. Dit heeft een
van de leden van de raad, die de
nieuwe Mis creëerde, pater Joseph
Gelineau SJ, ook eerlijk toegegeven. Hij
zei namelijk betreffende de overgeleverde
Mis: “Laten we die eens vergelijken met
de Mis, die we nu hebben. Niet alleen de
woorden, de melodieën en enkele gebaren
zijn anders; om de waarheid te zeggen,
het gaat hier over een andere liturgie van
de Mis. Het moet in niet mis te verstane
woorden gezegd worden: De romeinse
ritus, zoals wij hem kenden, bestaat niet
meer (Le rite romain tel que nous l’avons
connu n’existe plus). Hij is vernield (il est
détruit)”.12 Het is daarom op zichzelf beschouwd juist, wanneer men zo nu en dan
heeft vastgesteld, dat de hervorming van
de liturgie uit 1969 zich in het geheel niet
kan beroepen op het Tweede Vaticaans
Concilie. De Mis van het concilie is eerder de ritus van 1965, waarin weliswaar
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de psalm Judica me, Deus, en het Laatste
Evangelie waren weggelaten en de landstaal een relatief grote ruimte kreeg, maar
aan de wezenlijke gedeelten niets veranderd werd.
Maar waarom koos Pius V zulke sterke uitdrukkingen in zijn bul? Dat wordt
duidelijk, wanneer we bedenken, dat
Pius V het gevaar van het protestantisme, met zijn complete vernieling van de
Mis voor ogen had. In de tijd van de H.
Pius V waren de hervormingen van het
Concilie van Trente nog niet in de hele
Kerk gerealiseerd, en het was nog niet te
voorzien welke verdere schade het protestantisme nog aan de Kerk zou toebrengen.
Geconfronteerd met deze bedreiging van
de levensader van de Kerk wilde de heilige paus verduidelijken, dat men niet aan
de door de traditie geheiligde ritus van de
Mis mocht komen en deze geen voorwerp
van veranderingen en vernieuwingen
mocht zijn. Hoe terecht de zorg van de
paus was, toont de jongste geschiedenis
aan, want de hervormers van de Mis waren werkelijk door een protestantse geesteshouding bezield. De vriend van Paulus
VI, Jean Guitton, zei nadrukkelijk: “Het
is, met het oog op de liturgie, met het oog
op wat men doorgaans de Mis noemt, de
bedoeling van paus Paulus VI om de katholieke liturgie zo te vernieuwen, dat hij
bijna gelijk is aan de protestantse liturgie.
… Maar ik herhaal: Paulus VI heeft alles
gedaan, wat in zijn vermogen lag, om de
katholieke Mis – buiten het Concilie van
Trente om – te doen lijken op het protes-

tantse avondmaal”.13 De Bul Quo primum
is dus hoogst actueel!
Wat was de houding van aartsbisschop
Lefebvre met betrekking tot de Bul Quo
primum? De aartsbisschop beschouwde
de overgeleverde Mis als door Pius V gecanoniseerd en was van mening, dat een
paus deze Mis niet kon verbieden, evenmin als een paus de heiligverklaringen
van zijn voorgangers zou kunnen opheffen. Hij keurde zelfs in principe goed, dat
de paus het recht zou hebben, een nieuwe
ritus te introduceren, iets, dat wij op grond
van de uiteengezette feiten betwijfelen,
maar hij vond niet, dat de paus het recht
had om de overgeleverde ritus te verbieden. Letterlijk zij hij: “Een paus kan een
heiligverklaring niet opheffen. De paus
kan een nieuwe ritus lanceren, maar hij
kan een heiligverklaring niet ongedaan
maken. Hij kan een H. Mis die gecanoniseerd is, niet verbieden. … Omdat deze
H. Mis door de H. Paus Pius V gecanoniseerd is, kunnen wij deze Mis in volle
rust en zekerheid lezen; we mogen er
zelfs zeker van zijn, dat wij door het lezen van deze Mis ons geloof belijden, dat
wij daardoor ons geloof en het geloof van
de aan ons toevertrouwde gelovigen versterken. Deze H. Mis is het beste middel
voor de versterking van het geloof”.14 De
aartsbisschop had geen problemen met de
aanpassingen die Pius XII en Johannes
XXIII hadden aangebracht, en wilde dat
de Priesterbroederschap het missaal van
1962 gebruikt.

Heeft de Kerk eeuwen lang een mensenrecht met voeten getreden?
We zien tegenwoordig een opmerkelijke eensgezindheid onder mensen, van
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wie de overtuigingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Zowel vijanden van

de Kerk en vrijdenkers als gelovige
katholieken, zelfs katholieken die een
voorkeur hebben voor de oude Mis,
zijn het er namelijk over eens, dat de
katholieke Kerk vóór het Tweede Vaticaans Concilie het mensenrecht op
vrijheid van godsdienst heeft geschonden. Verschillen vindt men alleen in
de beweegreden. Terwijl de vijanden
van de Kerk uitgaan van machtswellust
en gelijksoortige bedoelingen, verontschuldigen de moderne katholieken en
de halve traditionelen de Kerk ervoor,
dat het tijdperk van de Verlichting voor
haar nog niet was aangebroken. Alleen
de kleine Priesterbroederschap St. Pius
X verdedigt nog de eer van de Kerk en
houdt staande, dat haar principes geheel juist waren, hoewel de toepassing
van die principes natuurlijk ook gezien
moeten worden in de verhoudingen van
die tijd. Maar af en toe komen enkele
geleerden van buiten haar kringen te
hulp, zoals Prof. Gherardini, die een
hoofdstuk uit zijn boek “Das Zweite
Vatikanische Konzil – ein ausstehender
Diskurs” de titel gaf: “Het grote probleem van de vrijheid van godsdienst”,
of Prof. Georg May, die al in 1993 in
een recensie schreef: “Met de Verklaring Dignitatis humanae stelt de Kerk
… haar hele geschiedenis in een kwaad
daglicht”.
Roepen wij ons om te beginnen de principes van de Kerk in herinnering: Volgens haar leer mag niemand gedwongen worden tot bekering tot het geloof.
Deze kan en mag slechts door een vrije
wilsovereenstemming met de door God
geopenbaarde waarheden tot stand komen. Daarom moet men ongelovigen
en aanhangers van andere religies in

een christelijke maatschappij tolereren.
Deze tolerantie betekent echter niet, dat
men hen zonder enige beperking in het
openbaar werkzaam en voor hun dwalingen aanhangers moet laten winnen. Een
christelijke staat kan de publieke activiteiten van een valse religie dus bepaalde
beperkingen opleggen, door bijv. de bouw
van opvallende tempels of moskeeën te
verbieden, ongelovigen of andersdenkenden niet toe te laten tot belangrijke
openbare functies of ook de verspreiding
van hun geschriften te verbieden. De staat
kan dat doen, maar moet dat in ieder geval
niet. Om groter kwaad te vermijden kan
de christelijke staat de andersdenkenden
een meer of minder grote vrijheid van de
publieke godsdienstuitoefening toestaan,
wanneer het anders tot onlusten of opstanden zou komen of wanneer men de
andersdenkenden door te strenge wetten
al te zeer zou verbitteren en hun bekering
daardoor onmogelijk zou maken. Deze
vrijheid moet dan vanzelfsprekend ook in
het staatsrecht haar uitdrukking vinden. In
een religieus en godsdienstig gemengde
staat zoals de Bondsrepubliek Duitsland
kan overigens ook volgens de traditionele
leer godsdienstvrijheid heersen. Tenslotte
legden de bisschoppen al voor het concilie de eed op de grondwet af.
In een christelijke staat is het grondbeginsel van de vrijheid van publieke godsdienstuitoefening echter hoe dan ook geen
aangeboren natuurrecht van de andersdenkenden, maar christelijke wijsheid en
naastenliefde. Altijd moeten de christelijke staatslieden namelijk bedenken hoe zij
hun christelijke onderdanen het best voor
dwalingen kunnen behoeden en hoe zij er
toe kunnen bijdragen, dat de dwalenden
de weg naar de waarheid vinden. Dat zijn
Informatieblad Nr. 296 juli - augustus 2017
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kon zich nooit beroepen op de gelijkblijvende traditie van de Kerk.
Voor een katholiek behoort het echter niet
tot de mogelijkheden deze gelijkblijvende
traditie van de Kerk af te wijzen. Dat is
echter precies wat moderne katholieken
en semi-traditionelen doen, ook als zij dat
niet altijd duidelijk onder woorden brengen. Voor hen heeft de Kerk in de kwestie
van de godsdienstvrijheid gefaald en een
mensenrecht geschonden, en wel vanaf de
vierde eeuw tot 1965. Vanuit hun perspectief blijkt het verloop van de geschiedenis
als volgt te zijn geweest:
de beginselen, die door de Kerk tot in de
twintigste eeuw verwoord werden – op
het laatst nog in het voorbereidende Concilieschema van kardinaal Ottaviani Over
de religieuze tolerantie.
Omdat bij de beoordeling of iets verstandig is, men niet altijd alles mathematisch
precies kan afwegen, maar hier meestal
een zekere beoordelingsmarge blijft, kan
men in bepaalde gevallen over de vraag
discussiëren, of de specifieke besluiten
van christelijke staatslieden of kerkleiders
in bepaalde gevallen echt verstandig en
gepast waren. Zo schafte bijv. Pius IX de
verplichting af, dat de in Rome wonende
Joden naar christelijke preken moesten
luisteren, omdat hij van mening was, dat
deze maatregel nutteloos was gebleken
en de Joden daardoor eerder een afschuw
van de Kerk kregen. Het is ook mogelijk, dat in de Kerk bij tijd en wijle overdreven ideeën de overhand hadden. De
Tweezwaardenleer bijv., volgens welke
de vorst het wereldse zwaard slechts in
naam en als vazal van de paus voerde,
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Nadat de Kerk onder keizer Constantijn
de Grote de vrijheid had verkregen, gaf
zij onmiddellijk toe aan de verleiding
tot macht, doordat zij toen probeerde
het heidendom en andersdenkenden in
haar eigen gelederen (z.g. ketters) terug
te dringen. De kerkvaders, zoals bijv.
Hieronymus, Augustinus of Johannes
Chrysostomus waren namelijk allen van
mening, dat de vorsten de Kerk moesten
beschermen en verdedigen. Dit was zeker de algemene leer in de middeleeuwen
en enige semi-traditionelen doen ten onrechte moeite de H. Thomas van Aquino,
die de Kerk steeds tot haar belangrijkste
theoloog heeft verklaard, tot een crypto-liberaal te verklaren. Zij houden dat
kennelijk voor een bijzondere verlichting,
want zij herhalen voortdurend, dat de H.
Thomas geleerd zou hebben, dat men van
islamitische ouders de kinderen niet mag
wegnemen om ze christelijk op te voeden. Alsof dat iets te maken zou hebben
met onze kwestie of, dat de Kerk ooit
zoiets schandaligs zou hebben geleerd!
Omdat men niemand tot het geloof mag
dwingen, mag men bij heidense ouders

natuurlijk ook niet gewoon de kinderen
wegnemen, want deze behoren volgens
het natuurrecht aan de ouders. Wanneer
deze kinderen op sterven zouden liggen,
zou men hen echter ook tegen de wil van
hun ouders mogen dopen, want in dat
geval zou het persoonlijke heil van de
kinderen voorgaan.
De christelijke oudheid en de middeleeuwen wisten dus niets van de moderne vrijheid van godsdienst, maar leerden vastberaden het tegendeel. Na het boek “Jezus
van Nazareth” van Benedictus XVI (dat
hij weliswaar op persoonlijke titel en niet
als paus schreef) was het christelijke keizerschap van de middeleeuwen echter een
val in de derde bekoring van Jezus! Luister en huiver: De hele middeleeuwen en
een deel van de nieuwe tijd was de Kerk
dus door de duivel bekoord! Ook de didactische brieven van de pausen, die zich
in de 18e, 19e en de eerste helft van de
20e eeuw met dit onderwerp belastten,
moeten bijgevolg allen door de duivel, in
plaats van door de H. Geest geïnspireerd
zijn geweest. Die arme christelijke vorsten dachten iets goeds te doen, toen zij de
katholieke godsdienst vooruit hielpen en
dwalingen onderdrukten. In werkelijkheid
zondigden ze zwaar tegen de rechtvaardigheid, hoewel ze ook subjectief zeker
verontschuldigd waren, omdat ze immers
handelden als door de Kerk bekoord.
Toen in Europa het tijdperk van de Verlichting aanbrak, sloot de Kerk halsstarrig de deur voor nieuwe inzichten. Ook
voor de verworvenheden van de Franse
Revolutie had zij slechts veroordelingen
over, waarbij enkele betreurenswaardige
ongeregeldheden tijdens deze belangrijke
Europese gebeurtenis, oppervlakkig ge-

zien, aanleiding tot haar afkeurende houding gaven. In de 19e eeuw bemerkte de
Kerk echter, dat de nieuwe denkbeelden
reeds in haar eigen gelederen verspreid
waren. De didactische brieven van de
pausen van die tijd richtten zich namelijk
volstrekt niet alleen tegen vijanden van de
Kerk en vrijdenkers, die een indifferentisme [=het doet er niet toe welk geloof men
aanhangt] predikten, zoals steeds weer in
strijd met de waarheid wordt beweerd. De
Encycliek Mirari vos arbitramur keerde
zich bijv. tegen Lamennais, een katholiek
priester en toen nog een vurig verdediger
van het pausdom. De onverzettelijkheid
van de paus dreef deze vooruitziende
man vervolgens tot geloofsafval. Anderen, zoals bijvoorbeeld Montalembert en
de eminente bisschop van Orleans, Mgr.
Dupanloup, bleven weliswaar in de Kerk,
maar zagen hun inzichten echter door het
kerkelijk leergezag veroordeeld.
In de 20e eeuw begonnen de pausen toen
met het oog op de toestand van de brutale atheïstische regimes van het communisme en van het nazisme voorzichtig
te spreken van een abstract recht van de
mens om God te aanbidden. In werkelijkheid hadden Pius XI en Pius XII echter
opnieuw alleen de katholieke godsdienst
als drager van ware rechten voor ogen. Zo
verklaarde Pius XII nog op 6 december
1953 in een toespraak tot de Vereniging
van Katholieke Advocaten van Italië:
“Wat niet overeen stemt met de waarheid
en de morele wet heeft objectief gezien
geen recht van bestaan, propaganda en
actie”. Van een echte omwenteling kan
men hier dus nog niet spreken. Dit kwam
pas met het Tweede Vaticaans Concilie, waarin nu eindelijk, eindelijk, na zo
lang te zijn veroordeeld, “de beste door
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tweehonderd jaar ‘liberale’ cultuur voorgestelde waarden”, die “buiten de Kerk
ontstaan” waren (kardinaal Ratzinger),
verworven werden.
Zo moet het zich hebben afgespeeld voor
de katholieke verdedigers van de godsdienstvrijheid. Maar als het in werkelijkheid zo zou zijn, dan zou de katholieke
Kerk nauwelijks de ware Kerk zijn, die
van God de opdracht heeft, de mensen in
vragen van geloof en moraal de waarheid
te leren. Met de vanzelfsprekendheid van
de Kerk is het niet te verenigen, dat zij bijna tweeduizend jaar lang een fundamenteel mensenrecht veronachtzaamde, wat
zij dan pas van haar vijanden moest leren.
Overigens schijnen de semi-traditionelen
helemaal niet te merken, welke mogelijk-

heden daar voor het oprapen liggen: Als
de Kerk zich in de kwestie van de godsdienstvrijheid heeft vergist, dan wellicht
ook in de kwestie van de anticonceptie,
de homoseksualiteit, enz.
De Priesterbroederschap St. Pius X weigert aan dergelijke verdraaiingen van de
waarheid mee te werken, alleen maar om
de uitspraak van een pastoraal concilie te
redden, dat zich ook op veel andere punten als noodlottig voor het leven van de
Kerk heeft bewezen. Zij houdt zich liever
bij de Heilige Schrift (waarin volgens een
uitspraak van niemand minder als Yves
Congar de godsdienstvrijheid onvindbaar
is), met de heiligen, kerkleraren en pausen
uit de tijden dat de Kerk genoeg geloofskracht had om de samenleving te vormen.

De biechtjurisdictie

Haar bestaan in uitzonderlijke gevallen
Om geldig biecht te mogen horen, is
niet alleen de geldige priesterwijding
vereist, maar de priester heeft aanvullend nog een bijzondere volmacht
nodig voor de voltrekking van het Sacrament van Vergeving. Vgl. canon
966 § 1: “Voor de geldige absolutie
van zonden is vereist dat de bedienaar,
behalve de wijdingsmacht, ook de volmacht heeft om die uit te oefenen over
de gelovigen aan wie hij de absolutie
schenkt”.15
Maar hoe staat het nu met deze volmacht
bij de priesters van de Priesterbroederschap St. Pius X? De gewone bisschoppen van de Kerk weigeren hun een dergelijke jurisdictie. Van welke instantie
krijgen deze priesters dan de voor het
biechthoren noodzakelijke jurisdictie?
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voorzien, en daarom is er geen canon,
die op de toestand van de priesters van
de Priesterbroederschap precies van
toepassing zou zijn. Het kerkelijk recht
geeft echter in canon 19 zelf aan, hoe
in een dergelijk onvoorzien geval moet
worden gehandeld: “Als in een bepaalde zaak een uitdrukkelijk voorschrift
hetzij van een universele hetzij van
een particuliere wet of een gewoonte
ontbreekt, moet de zaak, tenzij het een
strafzaak is, beslist worden gelet op
wetten uitgevaardigd in soortgelijke
gevallen, op algemene rechtsbeginselen met canonieke billijkheid in acht
genomen, op de jurisprudentie en de
praktijk van de Romeinse Curie en op
de gemeenschappelijke en vaststaande mening van de vakgeleerden”. Wij
moeten dus onderzoeken, hoe de Kerk
in andere gevallen, die enigszins met
ons geval overeenkomen, te werk gaat.
Zijn er gevallen, waarin een priester,
die geen gewone jurisdictie bezit, toch
geldig de absolutie kan schenken? Het
antwoord op deze vraag is eenduidig,
dat er zulke gevallen zijn, waarin de
Kerk de ontbrekende jurisdictie suppleert (= aanvult).

Stervensgevaar
Soortgelijke gevallen
Voor de oplossing van dit probleem
moet men er rekening mee houden,
dat de Kerk zich momenteel in een
buitengewone noodtoestand bevindt,
omdat de bisschoppen van de Kerk zelf
in een misschien nog nooit vertoonde mate tekortschieten. Een dergelijke
toestand is in het kerkelijk recht niet

Wanneer iemand zich in levensgevaar
bevindt, kan iedere priester, zelfs een
geëxcommuniceerde of gesuspendeerde, hem van alle zonden en straffen geldig en geoorloofd de absolutie
verlenen. Dit zegt canon 976: “Iedere
priester, zelfs al heeft hij geen bevoegdheid om biecht te horen, absolveert geldig en geoorloofd iedere boeteling die
in stervensgevaar verkeert, van elke
censuur en zonde, ook al is een be-

voegd priester aanwezig”. Voor de geldigheid van de absolutie is hierbij niet
verplicht, dat de penitent reeds op sterven ligt, maar een vaag levensgevaar is
voldoende, zoals dat bijv. alle burgers
van een belegerde stad in oorlogstijd
betreft. De geldigheid van de absolutie
wordt ook niet aangetast, wanneer naderhand kan worden vastgesteld, dat er
helemaal geen levensgevaar aanwezig
was, iets wat bijv. zou kunnen gebeuren
na een medisch onjuiste diagnose.

Error communis
Een ander geval van gesuppleerde jurisdictie geeft canon 144 § 1: “Bij gemeenschappelijke dwaling in feite of
in rechte (in errore communi de facto
aut de iure), en eveneens bij positieve en waarschijnlijke twijfel hetzij in
rechte hetzij in feite (in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti),
suppleert de Kerk de uitvoerende bestuursmacht zowel voor het uitwendig
als het inwendig rechtsbereik”. De error communis toegepast op de Biecht,
betekent het volgende: wanneer bijv.
een priester heeft plaatsgenomen in de
biechtstoel van een parochiekerk, zodat
de biechtelingen aannemen, dat hij de
benodigde volmacht heeft om biecht te
horen, hoewel hij die in werkelijkheid
niet heeft, schenkt hij desondanks geldig de absolutie, want het zou schade
voor de zielen betekenen, als zij door
een fout van een ander ongeldig zouden
biechten. De aanvulling van de jurisdictie wegens positieve twijfel vindt
daarentegen plaats, indien een priester
twijfelt, of hij in een bepaald geval jurisdictie heeft of niet. Bijvoorbeeld zou
een priester eraan kunnen twijfelen, of
Informatieblad Nr. 296 juli - augustus 2017
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hij wel de benodigde volmacht bezit
om een bepaalde gereserveerde zonde
kwijt te schelden, dan wel, of hij zich
nog in het gebied bevindt, waarvoor
hij jurisdictie bezit. Als hij maar een
of andere echte reden heeft om te geloven, dat hij de jurisdictie bezit, kan
hij rustig absolveren, want zelfs als de
reden onvoldoende zou zijn, dan zou
de Kerk hier suppleren. Deze situatie is
bij ons probleem, zoals we zullen zien,
van groot belang. Canon 142, § 2 gaat
nog over de verstreken jurisdictie. Hier
gaat het erom, dat iemand een handeling heeft verricht, omdat hij meende
dat hij daarvoor de noodzakelijke jurisdictie had, terwijl hij die in werkelijkheid niet meer had. Zo zou het bijv.
kunnen gebeuren, dat een priester maar
voor een bepaalde periode de biechtjurisdictie had, maar hij bij vergissing
nog na afloop van die termijn biecht
hoorde. In dit geval zou de absolutie
nog steeds geldig zijn.

Biechthoren ondanks kerkelijke
straf
In dit verband is ook canon 1335 interessant. In het tweede gedeelte van
deze canon gaat het er over, dat bij een
priester, die zich de excommunicatie
of de suspensie als straf wegens wangedrag op de hals heeft gehaald, het
verbod om sacramenten toe te dienen,
wordt opgeschort, “telkens wanneer
een gelovige vraagt om een sacrament
of sacramentale of een bestuurshandeling”, vooropgesteld dat de straf door
de autoriteit nog niet officieel is vastgesteld. Zelfs aan een dergelijke priester
mogen de gelovigen dus om de sacramenten vragen, en weliswaar, zoals
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uitdrukkelijk wordt vermeld, “om elke
goede reden”. Een dergelijke goede
reden bestaat er reeds in, dat iemand
het oprechte verlangen heeft, van zijn
zonden gereinigd te worden.
De kerk is zo mild, omdat de sacramenten
belangrijke middelen tot heil zijn, en men
de gelovigen de toegang tot de sacramenten zoveel mogelijk moet vergemakkelijken. De sacramenten zijn er voor de
mensen en niet omgekeerd.

De hoogste wet is het zielenheil
Aan de aangehaalde gevallen kunt u
zien, dat de Kerk altijd de ontbrekende jurisdictie van een priester aanvult,
als anders een nadeel voor het heil van
de zielen zou ontstaan. De hoogste
wet van de Kerk, waaraan alle andere
wetten ondergeschikt zijn, is namelijk
het zielenheil (“Suprema lex est salus
animarum”, vlg. canon 1752). In de
huidige crisis van de Kerk zou het zonder twijfel schade voor het heil van de
gelovigen zijn, wanneer zij zich voor
de biecht niet tot een geloofsgetrouwe
priester mochten wenden, maar zich tot
iemand zouden moeten wenden, wiens
trouw aan het geloof twijfelachtig is en
wel om de volgende redenen:
1. Door slechte raadgeving kunnen de
gewetens van veel gelovigen misvormd worden, want het is bekend,
dat veel priesters tegenwoordig
zware zonden bagatelliseren en zelfs
doodzonden voor ‘heel natuurlijk’
houden.
2. Veel priesters zouden proberen de
gelovigen afkerig van de traditie te

maken. Ze kunnen hun wijs maken,
dat zij zwaar zouden zondigen en
zelfs geëxcommuniceerd zouden
zijn, als zij regelmatig de Mis bij
de Priesterbroederschap St. Pius X
zouden bijwonen. Tegen dergelijke
beïnvloeding zijn de meeste gelovigen op de duur niet opgewassen. Een
dergelijk geval doet zich overigens
juist voor bij zogenaamde ‘conservatieve priesters’, die eigenlijk nog
goed gelovig zijn, maar zich geen rekenschap geven over de ernst van de
crisis van de Kerk, of bang zijn voor
de consequenties daarvan.
3. Omdat de geldigheid van de sacramenten behalve van de goede materie
en vorm, ook afhangt van de juiste
intentie van de priester, kan men tegenwoordig steeds vaker twijfelen
aan de geldigheid van de absolutie.
Weliswaar kan in principe ook een
priester zonder geloof de sacramenten geldig toedienen, “als hij wil
doen, wat de Kerk doet”, maar in
feite beïnvloedt het geloof juist ook
de intentie. Wanneer een priester heel
bewust met de traditie van de Kerk
niets meer te maken wil hebben, dan
mag men er zeker aan twijfelen, dat
hij nog voldoende intentie bezit.

Biecht zeker geldig
Wanneer in de Kerk het zielenheil de
hoogste wet is, en men in de gevallen,
waarin het kerkelijk recht niet uitdrukkelijk voorziet, volgens algemene
normen oordelen en handelen moet,
dan volgt daaruit met zekerheid, dat
de priesters van de Priesterbroederschap St. Pius X het Sacrament van de

Biecht geldig toedienen, want het zou
onzinnig zijn en geheel in strijd met
de kerkelijke geest, wanneer men zou
aannemen, dat de Kerk, uitgerekend in
dit geval, niet zou suppleren, terwijl de
enige grond voor de weigering van de
jurisdictie voor de biecht de trouw aan
het geloof van de betreffende priesters
is.

Buitengewone jurisdictie
Het is evenwel waar, dat de priesters
van de Priesterbroederschap geen gewone jurisdictie hebben16, maar alleen
een buitengewone, die hun altijd toekomt, wanneer een gelovige om kwijtschelding van zonden vraagt. Het is natuurlijk niet de gelovige, die de priester
de jurisdictie geeft, maar deze wordt
telkens door de Kerk gesuppleerd. Dit
geldt ook voor het - steeds zeldzamer
voorkomende - geval, dat een gelovige
nog een pastoor heeft die met de traditie is verbonden. Ook zou een dergelijke gelovige bij een priester van de
Priesterbroederschap kunnen biechten,
want als de Kerk voor een geëxcommuniceerde priester de ontbrekende jurisdictie aanvult, zodra men hem uit om
onverschillig welke gegronde reden om
kwijtschelding van zonden vraagt (vgl.
canon 1335), dan des te meer bij een
priester, die door zijn strijd voor het
geloof de jurisdictie wordt geweigerd.
Deze argumentatie is zeker. Zelfs wanneer er echter nog een of andere twijfel
zou bestaan, zou de geldigheid van de
absolutie desondanks zeker zijn! Want
de hiervoor aangevoerde argumenten
funderen minstens een positieve twijfel ten gunste van de zienswijze, dat de
Informatieblad Nr. 296 juli - augustus 2017
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traditiegetrouwe priesters geldig biecht
kunnen horen, en in dit geval suppleert de
Kerk volgens canon 144 de ontbrekende
jurisdictie.

Andere argumenten
1. De absolutie, die de priesters van
de afgescheiden Oosterse Kerken hun gelovigen geven, wordt
over het algemeen als geldig beschouwd. Wanneer de Kerk hier
echter suppleert, dan des te meer
bij de priesters, die om hun trouw
aan de Kerk worden vervolgd.

2. Enkele jaren geleden vroeg een Franse priester in Rome, hoe het met de
geldigheid van biechten en huwelijkssluitingen bij de Priesterbroederschap St. Pius X stond, en hij kreeg
als antwoord, hier geldt “Ecclesia
supplet”. Dit antwoord werd echter
alleen in privé gegeven (om begrijpelijke redenen), en kan daarvoor geen
document worden getoond. Echter is
het feit met morele zekerheid bevestigd. Een dergelijke morele zekerheid
zou ook voldoende zijn om op canon
144 te kunnen terugvallen.

Einde! Met dank aan de auteur en de vertaler!
1.

2.

3.
4.
5.
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Voordracht op de Katholiekendag in Ulm 2004. Kardinaal Ratzinger schreef: “Op de plaats van de geworden
liturgie heeft men (na het concilie) de gemaakte liturgie
geplaatst. Men is uit het levendige proces van groei
en ontstaan overgestapt op het maken. Men wilde niet
langer het organische ontstaan en rijpen van het door
de eeuwen heen levende voortzetten, maar plaatste in
de plaats daarvan – naar het voorbeeld van productie
in de techniek – het maken, het platte product van het
moment”. (Voorwoord bij: Simandron, Der Wachklopfer,
herdenkingsuitgave voor Klaus Gamber, Keulen 1989)
Er staat: “In alle tijden, die op Onze tijd nog volgen,
moet daarom daar, waar de H. Mis volgens de ritus van
de Roomse Kerk pleegt te worden gevierd, geen andere
Mis gezongen of gelezen worden dan die volgens het
voorschrift van het door Ons uitgegeven Missaal …
Bovendien mag op straffe van Ons misnoegen aan dit
laatst door Ons uitgegeven missaal, niets meer worden
toegevoegd, er uit weggelaten of iets veranderd worden
… Krachtens apostolische volmacht geven Wij verlof
en staan Wij toe als heden en altijd van kracht voor alle
tijden: dat alleen volgens dit missaal in iedere willekeurige kerk de Mis moet worden gezongen en gelezen, en
wel zonder onrust van het geweten en zonder in welke
straffen, veroordelingen of verwijten dan ook te vallen
… Het voorliggend schrijven [mag] nooit en te nimmer
worden herroepen of veranderd”.
Vgl. CIC (1983) can. 28.
Latin Mass Magazin, 5 mei 1995.
P. Cattin / H. Th. Conus (heruitgave): Heilslehre der
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Kirche, Freiburg (CH) 1953, blz. 155, nr. 250.
Ibd. blz. 157, nr. 258.
Citaat uit: Paul Kramer, Theologische Rechtfertigung des
Festhalten an der römisch-katholischen Tradition, Rex
Regum 1999, blz. 22.28.
Vom Geist der Liturgie, Freiburg i. Br. 2000, blz. 142 e.v.
Dogmatische Constitutie Pastor æternus, DH 3070.
Suarez, De Charitate, disputatio XII de schismate, citaat
uit: G. Mura: Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre, Zaitkofen 1992, blz. 102. Vgl. voor het geheel: Paul
Kramer, Theologische Rechtfertigung des Festhaltens
…, blz. 21 e.v.
Sacrosanctum Concilium, alinea 23.
J. Gelineau, Demain la Liturgie, Paris 1976, blz 9 e.v.
Citaat uit: Paul L. Kramer, Theologische Rechtfertigung
des Festhaltens …, blz. 29.
Debat via radio op 19 dec. 1993. Citaat uit: Brief aan
de Vrienden van de Abdij Sainte Madeleine nr. 51, Le
Barroux, 10 aug. 1994.
Preek op 29 juni 1976 te Ecône: Damit de Kirche fortbestehe, Stuttgart 1992, blz. 155.
Gemakshalve citeren wij in het volgende alleen de Codex van 1983, die in dit geval nauwelijks van de oude
Codex afwijkt.
Dit is niet meer het geval sinds paus Franciscus op 1 sept
2015 voor het Heilig Jaar deze jurisdictie heeft verleend.
Vanaf 20 november 2016 werd deze jurisdictie voor onbepaalde tijd verlengd [opm. v.d. redactie].

De Litanie van
Onze-Lieve-Vrouw
Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.
V. Geerebaert C.ss.R.
(Leuven, St.-Alfonsus-Drukkerij, 1930)

Moeder van Christus,
bid voor ons.
Hoe vreemd het op het eerste gehoor ook moge klinken, toch is de
oorsprong van deze eretitel van
O. L. Vrouw nauw verbonden met de
dwaalleraar Nestorius. Hij immers
heeft deze titel naar voren geschoven, om, zo mogelijk, die van Moeder Gods uit te roeien. Doch waar een
ketter als Nestorius de hand in heeft
gehad, daar past van onze kant het
grootste wantrouwen, en met recht;
want Nestorius maakte van “Moeder
van Christus” geen eretitel, maar een
titel van vernedering. Reeds zagen
wij, dat deze patriarch van Constantinopel Maria’s goddelijk Moederschap
loochende. “God, riep hij uit, kan onmogelijk een moeder hebben, vandaar
is de uitdrukking ‘Moeder Gods’ vals;
eerder kunnen wij Maria Moeder van
Christus noemen.”
Wanneer dan ook de vurige Mariavereerder de H. Johannes Damascenus zich in zijn geschriften met
alle macht tegen deze eretitel van de
Moeder van de Heer verzet, dan is het
alleen, omdat hij de schijn niet wilde
hebben, de dwaling van Nestorius aan

te hangen en de waardigheid van het
goddelijk Moederschap aan Maria te
ontroven.
Het Oosten was steeds een broeinest van
ketterijen. De geschiedenis leert, dat het
van de eerste eeuwen van het christendom af, voortdurend in een strijd om het
een of andere godsdienstige vraagstuk
gewikkeld was. Nauwelijks had een conInformatieblad Nr. 296 juli - augustus 2017
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cilie met de grootste moeite de ene leerstelling juist omschreven en vastgesteld,
of over een andere stelling, die met de
eerste in nauw verband stond, ontbrandde
de strijd opnieuw. Dat is wel de reden,
waarom de eerste algemene kerkvergaderingen niet slechts in het Oosten gehouden werden, maar elkander ook zo snel
opvolgden.
Het Concilie van Efese had dan
verklaard, dat iedere christen als een
geloofspunt moest aannemen, dat Maria de waarachtige Moeder van God
was. Die geloofswaarheid stond nu
vast, maar de bepaling van het concilie zou daarom geen rust in de geesten
brengen. Een andere ketterij stak met
brutaal geweld het hoofd omhoog. Wel
was zij vroeger nog verdedigd geworden, maar het was haar nog niet gelukt
veel aanhang te verwerven.
Kon een Nestorius niet aannemen,
dat God een Moeder had, een Cerinthus
noemde Maria wel Moeder Gods, maar
trok het in twijfel, of haar Zoon wel wezenlijk een menselijke natuur bezat. Na
hem stonden de Manicheeërs op, met
de bewering dat de Verlosser slechts
een schijnlichaam had aangenomen,
terwijl later een Valentinus beweerde,
dat Christus Zijn lichaam rechtstreeks
uit de hemel had ontvangen.
Al deze dwaalleraren rukten op
hun wijze Maria de schitterendste
kroon, die van het goddelijk Moederschap, van het hoofd, en veroorzaakten
door hun ketterijen de grootste woelingen onder de gelovigen. Zij zijn ook
een waarschuwend teken voor alle
geslachten, want mag de menselijke
geest, gerust naar krachten, de geheimen van onze heilige godsdienst en
ook het geheim van de Menswording
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van Gods Zoon trachten te doorgronden, – dat deden vooral de Oosterlingen
met hun beschouwend verstand graag
– wee hem als hij de leiding van de
onfeilbare Kerk versmaadt; onvermijdelijk stort hij zich in een afgrond van
dwalingen.
Maria’s waarachtig Moederschap over
Christus werd dan door die nieuwe dwaling ontkend, en toch, welke waarheid
staat duidelijker in het Evangelie opgetekend? Maria heeft ontvangen en gebaard,
zegt het Evangelie; en wie kan dat anders dan een moeder? Werd Maria ook
niet door haar nicht Elisa-beth begroet:
“Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en
gezegend is de Vrucht van uw lichaam?”
En bevestigt de engel bij zijn boodschap
dezelfde waarheid niet met de woorden:
“Gij zult een Zoon baren, en Zijn Naam
Jezus noemen”? Verhaalt het Evangelie
bovendien niet nadrukkelijk, dat Maria
te Bethlehem aan haar Zoon het leven
schonk, en dat aan die Zoon, acht dagen
later, bij Zijn besnijdenis, de Naam Jezus
gegeven werd, “een Naam,” zo getuigt de
Evangelist, “Hem door de engel geschonken, voordat Hij in de schoot van Zijn
Moeder werd ontvangen”. Wie past dit
alles, wie, tenzij een ware en wezenlijke
moeder?
Wat wonder derhalve, dat die
lasterlijke beweringen van de ketters
onder de gelovigen grote opschudding
verwekten? De beroering werd zo geweldig, dat een nieuwe algemene kerkvergadering moest tezamen geroepen
worden. Zij kwam bijeen te Constantinopel, en was het tweede concilie, dat
in die stad belegd werd.
Daar werd als een geloofspunt
bepaald, “dat het Woord Gods, uit de

Vader vóór alle eeuwen geboren, in de
tijd, van Maria een lichaam had aangenomen”. Onfeilbaar werd daarom
vastgesteld, dat Moeder van Christus
niets anders wil zeggen dan dat de Verlosser van Maria Zijn lichaam, een werkelijk lichaam, in alles gelijk aan het
onze, heeft ontvangen. Maria is daarom moeder, zoals iedere vrouw, die een
kind ter wereld bracht, moeder is; maar
zij werd moeder op een andere, veel
verhevener wijze. Verklaarde niet de
aartsengel Gabriël haar geheimzinnig
Moederschap, zeggende: “De H. Geest
zal over u komen, en de kracht van de
Allerhoogste u overschaduwen”? Is
Maria een waarachtige moeder, zij is
toch maagd gebleven. In haar maagdelijke schoot heeft God door een wonder van Zijn Almacht bewerkt, wat bij
andere vrouwen volgens natuurlijke
wetten gebeurt. Met recht mogen wij
Maria’s moederschap voller en volkomener noemen, omdat de Vrucht van
haar gezegend lichaam, geheel van haar
was; want op aarde werd geen man ge-

vonden, die het Kind van Maria zijn
zoon mocht noemen. Hoe geheel verschillend is dan Maria’s Moederschap
vergeleken bij het vaderschap van de
H. Jozef; want Jezus was het waarachtig Kind van Maria, en slechts het
Voedsterkind van de H. Jozef.
Tegen het waarachtig Moederschap van
Maria, wordt uit Christus’ eigen woorden een moeilijkheid gehaald. Eens berichtte men de Zaligmaker: “Uw Moeder
is daar!” Met die woorden werd Maria
bedoeld. En Jezus antwoordde: “Al wie
de wil van Mijn Vader volbrengt, is Mijn
moeder en Mijn broeder en Mijn zuster”.
Wij nuchtere mensen van het Noorden
kunnen onmogelijk in deze woorden een
moeilijkheid vinden tegen Maria’s Moederschap, want wij begrijpen heel goed,
dat Christus door Zijn antwoord niet loochent, dat Maria Zijn Moeder is. Op echt
Oosterse wijze geeft de Leraar te kennen,
dat Zijn liefde vooral uitgaat tot hen, die
de wil van Zijn Vader volbrengen; zij zijn
Hem even dierbaar, als de personen, die
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men het meest pleegt te beminnen als een
moeder, een broeder en een zuster.
Ontegensprekelijk is Maria dus de Moeder van Christus, en zij is dat op de wonderbaarste wijze, omdat haar Moederschap haar niet van haar maagdelijkeid
heeft beroofd. Zeker de H. Jozef treedt op
als haar echtgenoot, maar zijn verschijning in Maria’s leven is als een sluier, die
de bovennatuurlijke Ontvangenis van de
Moeder van de Heer aan de ogen van de
wereld onttrekt. Zo verschijnt Jezus als
een gewoon kind, en Maria als een gewone moeder, maar de glans van beiden zal
eens, in de zalige eeuwigheid, in al zijn
pracht en heerlijkheid uitstralen.
Maar wie zal ons de ontzettende liefdebrand schetsen, die dit Moederschap in
het hart van Maria veroorzaakte? Wanneer wij, zelfzuchtige mensen, aan Maria’s liefde denken, dan komt ons slechts
haar genegenheid voor het lijdend en behoeftig mensdom voor de geest. Waarom
niet op de allereerste plaats gedacht aan
haar liefde tot God, welke toch de bron
is, waaruit haar liefde tot de mensen ontspringt? Veronderstel eens, Maria zou
Jezus Moeder niet zijn, dan was zij voor
ons een gewone vrouw geweest. Slechts
haar liefde tot Jezus spoort haar aan om
die onmetelijke schatten van medelijden, genegenheid en hulp, in het Hart
van Jezus geput, over het mensdom uit
te storten.
Wat een liefdegloed was dan het
hart van Maria! Het enig doel van haar
bestaan immers was Jezus, haar Kind!
Spreekt het dan niet vanzelf, dat God
haar een hart moet hebben geschonken, dat enigermate in staat was, haar
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goddelijk Kind op waardige wijze te
beminnen?
Men zegt wel eens, dat God het
zich heeft voorbehouden, het hart van
de moeders te vormen. Waarom anders
leeft die zegswijze in de volksmond,
dan omdat het moederhart inderdaad
een meesterstuk is van Gods oneindige
goedheid? Wie is in staat al de tederheid, de toewijding, de bezorgdheid,
de offergeest van een moederhart te
beschrijven? Waarlijk, dit hart klopt
van een alles begrijpende, diep meevoelende, alles vergetende liefde.
Hoe edeler dan ook een moederhart is, des te glansrijker zullen alle
mogelijke gevoelens van moederliefde er te voorschijn treden. En kan wel
ooit een hart met Maria’s hart vergeleken worden? Was het niet vrij van
de erfzonde en haar gevolgen, die ons
hart hebben verkild voor God, en er de
ik-zucht op de troon hebben verheven?
Van dat alles is in Maria’s hart geen
sprake; die gezegende Maagd beminde
alles wat maar een afschaduwing was
van Gods oneindige beminnelijkheid,
en dat had zij lief met al de kracht van
haar engelreine ziel. Probeer dan wie
het wil om zelfs maar een flauwe schets
van haar moederliefde te geven, en dat
des te meer, omdat bij haar de moederliefde zich geheel oplost in haar liefde
tot Jezus.
Wanneer wij de levens van sommige heiligen ter hand nemen, dan lezen wij, hoe zij onder de drang van de
goddelijke liefde het bewustzijn verloren; anderen, zoals de H. Alfonsus in
het heiligdom van O. L. Vrouw te Foggia, werden in verrukking opgetogen.
Wat vindt er dan bij die heiligen plaats?
Wat anders dan dat de gewone werkin-

gen van het lichaam tijdelijk worden
geschorst, omdat het onmachtig is de
ziel in haar bovennatuurlijke vlucht te
volgen.
Bij de Moeder van de Heer was
van dat alles geen sprake, omdat God
haar hart op wonderbare wijze had
gesterkt. Wie toch heeft ooit de Allerhoogste bemind als zij? Als derhalve
iemand bezwijmingen en zielsverrukkingen had moeten ondervinden, dan
wel Maria, en toch weten wij dat zij
nooit die verheven zwakheid heeft gekend, dat zij nooit door zulke buitensporigheden van de goddelijke liefde
de aandacht van haar tijdgenoten op
zich heeft getrokken.
Mogen wij dit immers niet besluiten uit de minachtende opmerking
door de inwoners van Nazareth bij
Jezus’ eerste optreden in de synagoge gemaakt: Is hij niet de zoon van de
werkman en van de vrouw, die wij allen kennen? Welnu, indien Maria door
buitengewone gunsten, de bewondering van haar omgeving had gewekt,
dan hadden de Joden heel natuurlijk
gedacht, dat Jezus dit alles had geleerd
aan de school van Maria, die zo buitengewoon door de hemel was begunstigd.
Was Maria zodoende het ideaal van een
moeder, Jezus, haar Zoon, was ook het
ideaal van een kind. Hoe beminnelijker
een kind, des te machtiger zal het ook het
hart van zijn moeder trekken en onverbrekelijk aan zich binden. Was er nu ooit
een beminnelijker kind dan Jezus? Een
aardse moeder moet vaak haar oog sluiten en haar hart misleiden om geen lichamelijke gebreken in haar kind te zien en
de onhebbelijkheden in zijn karakter niet
te bemerken. Maria daarentegen, mocht

gerust oog en hart wijd open zetten, want
elke oogopslag op haar Jezus geworpen,
openbaarde haar steeds helderder Zijn
schitterende schoonheden naar ziel en
lichaam.
Geen twijfel, of Jezus was het
mooiste van de mensenkinderen. Met
heilige geestdrift roemen dan ook de
kerkvaders de lichamelijke volmaaktheid van de God-Mens; Zijn lichaam
was ook om zijn schoonheid waardig
de tempel van de Godheid te worden.
Doch wat betekenen die uiterlijke hoedanigheden bij de zieleschoonheid, die,
toch op de duur alleen in staat is het
hart te boeien? En straalde uit Jezus’
ogen niet de wonderbare beminnelijkheid van Zijn smetteloze ziel die in
God opging, Maria tegen? Las zij niet
in Zijn blik, de eindeloos tedere liefde, waarmee Hij Zijn Moeder beminde? Nooit had, en nooit zal een zoon
zijn moeder liefhebben, zoals Jezus
Maria beminde. Smaakte Maria niet,
evenals iedere moeder, een onuitsprekelijk genot, toen zij haar Kind groeien
zag, Zijn eerste stamelen vernam, Zijn
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eerste stappen leidde? Elke liefkozing
van haar beminde Jezus deed haar hart
jubelen van een hemelweelde, want
het was tevens een liefkozing van haar
God!
Geen inniger karakter draagt ooit de
moederliefde, dan wanneer zij uitgaat
tot een lijdend kind. Het leed van haar
kinderen voelt een moeder zo ontzettend
diep, dat hun leed haar eigen leed wordt.
Zie maar eens naar de Kanaänitische
vrouw; haar dochter wordt zo geweldig
door de duivel gekweld, dat alleen het
machtwoord van de Verlosser haar bevrijden kan. De moeder nadert dan ook
tot Jezus; en welke bede kwam van haar
lippen? “Heb medelijden met mij!”
Moest zij dan zelf satans kwellingen ondervinden? Nee, maar een moeder ondervindt het lijden van haar kind
als haar eigen lijden.
En welk een onbegrijpelijk leed
moet dan ook niet het hart van Maria
voor haar Jezus hebben vervuld. Zij immers wist, dat Hij de wereld zou verlossen door het kruis. Mocht het lijden
van Jezus niet in zijn volle omvang en
scherpte Maria vóór de geest hebben
gezweefd, zij wist toch dat haar onschuldig Kind ontzettende folteringen
zou uitstaan om voor de zonden van
de wereld te boeten. Hoe moet die gedachte de allerheiligste Maagd in haar
onmetelijke moederliefde hebben aangespoord om door haar teder medelijden de aanstaande marteling van haar
Jezus te verzachten!
Van een andere kant kon de liefde en toewijding van Maria voor haar Kind, door
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Jezus niet onbeantwoord blijven, en Hij
wilde Zijn Moeder met de schitterendste
genaden bedelen. Was zij niet om Zijn
toekomstige verdiensten bevrijd gebleven van de smet van de erfzonde? In de
ogen van God is niets zo verheven als
de heiligheid. Vandaar wenste Jezus Zijn
Moeder altijd heiliger te zien en deed Hij
alles wat in Zijn goddelijk vermogen was
om haar heiligheid tot het glansrijkste te
doen stijgen en Zijn Moeder tot de deugd
aan te zetten. Hij deed dat door Zijn hartelijke oogopslagen, door Zijn gesprekken, door Zijn onovertroffen voorbeeld;
in één woord, met goddelijke verkwisting
overstelpte Hij de vlekkeloze ziel van
Maria met Zijn rijkste genaden. En niet
alleen wist Maria dat, maar zij erkende
het ook op meest dankbare wijze, en wat
heeft een moeder graag haar geluk aan
haar kinderen te danken! Maria dacht
daaraan, terwijl zij werkte voor Jezus en
voor het gezin, dat aan haar zorgen toevertrouwd was, en zij hield dan ook geen
ogenblik op vorderingen te maken in de
deugd. Begrijpt men nu, wat de liefde
van Maria tot haar goddelijk Kind moet
geweest zijn?

Terugblikken
In het Pinksterweekend 3-5 juni jl. liepen Nederlandstalige bedevaarders van het
District Benelux onder het thema Mijn Onbevlekt Hart zal uw toevlucht zijn! van
Chartres naar Parijs. Pater K. Huysegems en Broeder René-Maria zorgden voor het
volwassenenkapittel, Pater M. De Clercq begeleidde de kinderen. De logistieke ploeg
heeft weer grandioze diensten bewezen!

Gebed: O goede Moeder Maria,
veroorloof ons slechts deze ene bede
te stamelen: Gij hebt Jezus zo onbegrijpelijk vurig bemind, vorm dan toch
ook ons hart naar het uwe, want ook wij
wensen niets vuriger, dan Jezus met een
brandende liefde te beminnen. Amen.
Oefening: Laten wij steeds door Maria
tot Jezus gaan.
… wordt vervolgd …
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Zondag 18 juni, Sacramentsprocessie in Gerwen. Een dagblad noemde het “Feest
der Herkenning”, omdat toeschouwers zeiden, dat “het vroeger zo was”. Voor
ons is het meer! Het is nu en het is vooral een feest van geloof en erkenning, van
dankbaarheid voor al het goeds, dat onze Eucharistische Heiland ons ten deel laat
vallen! De Kerk brengt mensen samen. Het groot familiefeest kon bij prachtig
weer heel de namiddag in de tuin voortgezet worden. Deo gratias! Dank ook aan
alle helpers! (Foto’s: Mevr Y. Coolen)
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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: Voor de kloosterroepingen!
Augustus: Voor de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria!

Beste Kruisvaarders,
1910,
Aljustrel
(“Alzjoestríjw”), Portugal.
Het lijkt wel een feest, het
leven bij het gezin dos
Santos (“doesj Sántoesj”)!
Wel wordt er overdag hard
op het veld of in huis gewerkt. Maar vader Antonio
is een vriendelijk man en
moeder Maria Rosa een
waar voorbeeld. Ze is één
van de weinige vrouwen in
het dorp, die kunnen lezen
en schrijven. Sommigen
komen bij haar thuis in de
les, óf om te leren lezen, óf
om te leren spinnen en
naaien. Ze is ook een fantastische kokkin en wordt
bij elk trouwfeest gevraagd
om het feestmaal voor te
bereiden. En ze is de dorpsverpleegster. Ook de pastoor doet een beroep
op haar: ze leert de kleintjes van het
dorp bidden en geeft catechismusles,
als voorbereiding op eerste Biecht en
Communie. Maar ook zó, telkens tijdens de middagpauze, leest mama
voor uit het Oude Testament of uit het
leven van Jezus. Wanneer iedereen ’s
avonds terugkomt van werk of school,
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wordt eerst samen gegeten, dan het Rozenhoedje
gebeden en dan: grote
meisjes kleren maken,
kleine afwassen. Vervelend? Neen! Want de ene
jongen (Manuel) speelt
daarbij accordeon! Het
hele gezin zingt en danst
bij het werk! Het is er zó
leuk, dat meestal de buren
toestromen: “We kunnen
door jullie gejubel wel niet
slapen, maar hier vergeten
we alle triestheid. Wat
hebben jullie geluk met
zulke goede en blije kinderen!” De lieveling van allen is het slimme kleintje
van vijf jaar: Lucia (“Lóesia”). Met haar fantastisch
geheugen leert dit “kleine papegaaitje” al op de schoot van mama alles
wat die zelf aan de grotere kleintjes
aanleert. Lucia leert ze ook heel snel
spelletjes, zingen en dansen. In dat
laatste is Lucia bijzonder goed: de kabouter met het vierkant mondje zingt
en danst als een grote! Alleen: het
hartje van de gevierde “dorpspeelpop”
wordt al snel helemaal de gevangene
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van danssucces (= het “sterretje” zijn).
Gelukkig grijpen de dorpspastoor en
mama in, zodat de kleine geen verslaafde wordt en ook zó leert gelukkig
zijn. Van zodra ze zes jaar oud is,
volgt Lucia de catechismus. Op mama’s schoot heeft ze het zó goed geleerd, dat als iemand van de ouderen
iets niet kan beantwoorden, de pastoor
het altijd aan háár vraagt. Nu komt de
grote dag, dat de pastoor zal beslissen,
wie dit jaar al Jezus in de Eerste Communie zal mogen ontvangen. Dansend
van vreugde komt Lucia erheen. Dan
zegt de pastoor: “Jij later, want je bent
nog te klein!” De kleine stort ineen
van verdriet! De heilige Pater Cruz,
die net aangekomen is om biecht te
horen, gaat naar het snikkende kleintje
toe en stelt het een paar catechismusvragen. Pater Cruz gaat naar de pastoor: “Die kleine kent het beter dan
alle groten!” De pastoor moet toegeven, en de jubelende Lucia mag bij
haar “redder” biechten. Alle moeders
lachen: Lucia weet niet, dat ze dat
STIL moet doen! De goede Pater Cruz
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geeft haar een gouden raad: “Ga als
penitentie naar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en vraag haar met
vertrouwen: “Goede moeder in de hemel, bereid mijn hartje goed voor om
uw goddelijke Zoon waardig te ontvangen en bewaar mijn hart voor Hem
alléén!” Lucia doet dit en schrikt: ze
ziet Onze-Lieve-Vrouw vanuit het
beeld vol goedheid naar haar lachen!
In de nacht vóór de Eerste Communiedag kan Lucia niet slapen van opwinding. ’s Morgens krijgt ze ook van
mama een gouden raad: “Als Jezus
straks in je ziel komt, vraag Hem:
Maak uit mij een heilige!” Aan de
communiebank bonst Lucia’s hart zo
hard, dat ze vreest dat haar borstkas
zal ontploffen! Maar als de verborgen
Jezus in de Hostie bij haar komt en ze
Hem vraagt: “Jezus, maak uit mij toch
een heilige!” … krijgt Lucia ineens
een grote vrede en vreugde en hoort
heel duidelijk in haar binnenste de

woorden: “De genade, die je vandaag
hebt ontvangen, zal in jouw ziel blijven leven en vruchten brengen voor
het Eeuwige Leven!” Nu ze zes is,
stuurt mama Lucia met drie andere
meisjes de heuvels in om de schaapskudde van het gezin te gaan hoeden.
Die zijn geweldig blij: niemand kan
leuker zingen of spelletjes uitvinden
als Lucia. Zo spelen ze “processie”,
met draagbaren, Mariabeeldje, liederen en al! Buiten het pakketje met
middageten geeft mama ook een Rozenkrans mee: “Vergeet na het eten
niet het Rozenhoedje te bidden!” In de
lente van 1916 is Lucia 9 en mogen
haar 8-jarig neefje Francisco
(“Fransískoe”) en zijn 5-jarige zusje
Jacinta (“Zjasíenta”) mee de heuvels
in! Omdat Lucia zo leuke spelletjes
kan en ze eerst het Rozenhoedje moeten bidden, zeggen ze bij elk “Onze
Vader” gewoon “Padre Nosso” (“Pádree Nóssoe”) en bij elk “Weesgegroet” gewoon “Ave Maria”. In een
mum van tijd zijn ze klaar! Maar dan
schudt een sterke wind de bomen, en
ze zien van boven op zich toekomen
… een lichtgevende, kristallen “jongeman”! Hij spreekt: “Ik ben de engel
van de vrede! Bid met mij! Maak uit
alles wat jullie kunnen een offertje

voor God, om Hem te troosten voor de
zonden en om de zondaars te bekeren!
Vooral: neem alle soorten lijden aan,
die God jullie zal zenden!” En het lijden komt! Papa dos Santos laat zich
door slechte vrienden verleiden zijn
geld op te doen in het café! Hij drinkt
teveel en – hoewel hij nog bij de zondagsmis is – gaat hij niet meer naar
Biecht en Communie. Door het geldverlies moeten een aantal stukken land
worden verkocht en de grotere meisjes
moeten buitenshuis gaan werken. De
vrolijke Manuel-met-de-accordeon
moet het leger in en naar het front in
Vlaanderen, want de ongelovige regering van Portugal heeft besloten mee
te doen met de verschrikkelijke Eerste
Wereldoorlog. De leuke sfeer thuis
verdwijnt. Mama Maria Rosa weent
bittere tranen, en uit medelijden weent
ook Lucia mee. Maar in de lente van
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1917 lijkt alle leed weer vergeten, de
drie herdertjes spelen weer vol vreugde! Op 13 mei brengen ze hun kudde
naar een mooi stuk land boven Aljustel: de Cova da Iria in Fátima! Terwijl
ze met stenen een muurtje aan het
bouwen zijn, zien ze ineens drie bliksems en dan, op een kurkeik … een
kristalheldere, lichtgevende en bijzonder mooie, kleine jonge vrouw in het
wit: Maria! Lucia zegt: “Waar komt
Uwe Gratie vandaan?” – “Ik ben van
de Hemel! Kom hier de volgende vijf
maanden telkens op de 13e van de
maand. Zijn jullie bereid jullie op te
offeren aan God, om alle soorten lijden, die Hij jullie zal zenden, te dragen als eerherstel voor God en voor de
bekering van de zondaars?” In naam
van alle drie antwoordt Lucia: “Ja, dat
willen we!” Maria: “Dan zullen jullie
veel te lijden hebben, maar Gods genade zal jullie sterking zijn!” Bij die
woorden opent Onze-Lieve-Vrouw
haar handen en laat het licht, dat ín
haar is, overstromen op de drie kinderen. Dat doordringt het binnenste van
hun ziel, en ze zien zichzelf beter dan
in een spiegel: in God! Daarna verdwijnt Maria zwevend naar de hemel.
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De drie stromen
over van vreugde:
“De engel was
mooi, maar deze
was nog veel mooier!” De kleinste, Jacinta, kan echter
haar zoet mondje
niet houden en vertelt alles thuis …
Ook mama Maria
Rosa dos Santos
hoort het nu. “Is dat
waar, Lucia?” – “Ja, mama…” –
“Kind, nog nooit heb ik toegelaten, dat
één van mijn kinderen ooit liegt! Ons
gezin is het niet waardig, verschijningen van de Hemel te krijgen! Neem
die woorden terug!” – “Maar, mama,
dat kan ik niet, want dan zou ik liegen
…” Lucia krijgt klappen met de bezemsteel! Maar: niet geweend! Lucia
weet: “Het is om Jezus en Maria te
troosten en om zondaars te kunnen
bekeren!” Zelfs vinden de drie kinderen nog eigen offertjes uit: middageten
weggeven en de hele dag hongeren,
groene eikels eten, de luide zang van
de krekels in de middaghitte uithouden … Dan: 13 juni 1917. Lucia, Francisco en Jacinta staan weer bij Onze-Lieve-Vrouw aan de eik. Maria
spreekt: “Weldra kom ik Jacinta en
Francisco meenemen naar de Hemel!
Maar jij Lucia, moet nog hier blijven.
Leer lezen! Jezus wil dat je mij aan de
mensen leert kennen en liefhebben.
Hij wil in de wereld de verering van
mijn Onbevlekt Hart”. Voor de palm
van Maria’s rechterhand zien de kinderen ineens een mooi hart zweven,
maar doorboord door een krans van
doornen! Die doornen zijn de zonden

van de ondankbare mensen, en Maria
vraagt, dat we de doornen eruit halen,
door gebed en offertjes. Lucia kijkt
triest, omdat ze hoort, dat ze alleen zal
achterblijven. Maria troost haar: “Lijd
je, mijn dochtertje? Wees niet bang, ik
zal je nooit in de steek
laten! Mijn Onbevlekt
Hart (=mijn grote moederliefde voor de mensen) zal jouw toevlucht
zijn, en de weg, die jou
tot bij God zal voeren”.
Op vrijdag 13 juli is het
weer zover. Maria opent
weer haar handen en
richt de stralen deze
keer op de aarde. De
kinderen zien een vuurpoel met brandende en
huilende mensen, voortgejaagd door afschuwelijke duivels. Lucia, Francisco en Jacinta schreeuwen het uit van
ontzetting! Gelukkig hadden ze al gehoord, dat ze naar de hemel mogen, en
gelukkig laat Maria het maar een paar
seconden duren, of de drie kinderen

waren gestorven van schrik! Met
goedheid, maar ook droefheid, spreekt
Onze-Lieve-Vrouw: “Nu hebben jullie
de hel gezien, waarheen de zielen van
de arme zondaars gaan. Om hen te
redden, wil God de verering van mijn

Onbevlekt Hart. Als men God blijft
uitdagen, komen er ergere oorlogen.
Om dat te verhinderen, vraag ik, dat
Rusland wordt toegewijd aan mijn Onbevlekt Hart en dat de mensen op de
eerste zaterdag van de maand de Communie ontvangen als eerherstel
(= om Maria te troosten). Als
men naar mij luistert en dit
doet, zal Rusland zich bekeren
en zal de wereld vrede krijgen.
Al men het niet doet, zal Rusland verschrikkelijke dwalingen
(leugens) over de wereld verspreiden en daardoor oorlog,
vervolgingen van de goeden en
vernietiging van hele volkeren.
Maar op het einde zal mijn Onbevlekt Hart triomferen (winnen), de paus zal Rusland toewijden en het zal zich bekeren
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en de wereld zal een tijd van vrede
beleven. In Portugal zal het ware geloof altijd bewaard blijven”. Dan komt
de 13e oktober 1917, dag van de laatste verschijning. In de stromende regen en modder komen bijna 70.000
Portugezen naar Fátima, waarvan één
op de drie ongelovige nieuwsgierigen.
Weer spreekt Onze-Lieve-Vrouw: “Ik
ben Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Bid elke dag het Rozenhoedje!
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Laat de mensen zich bekeren en vergiffenis vragen!
Laat ze ophouden de Goede God pijn te doen! Men
heeft Hem al teveel pijn
gedaan!” Dan richt Onze-Lieve-Vrouw de stralen van haar handen op de
zon en Lucia roept: “Kijk
naar de zon!” De mensen
merken, dat de regen ineens heeft opgehouden.
Nu zien ze het zonlicht
ineens de ene kleur na de
andere krijgen. Dan wordt
de zon mat-zilverkleurig: iedereen kan
erin kijken, zonder zijn ogen pijn te
doen! Nu begint de zon als een schijf
naar links te draaien … dan naar rechts
…. dan lijkt ze zich los te maken van
haar plaats en … ze komt op de aarde
toe geraasd! De mensen schreeuwen
het uit: “We gaan allemaal dood! Lieve-Vrouw, help!!!” Nu remt de zon af,
en gaat terug naar haar normale plaats!
De mensen zijn opgelucht en danken

Maria! Intussen zijn … hun
kleren volledig droog! Een
man draagt Lucia terug door
het volk naar huis en ze
roept: “Boete! Heb spijt! Bekeer jullie!” Het volk is zó
onder de indruk van het zonnewonder en de woorden van
Lucia, dat het zich inderdaad
bekeert, en het land Portugal
mee! Maar in de maanden
daarna wil ieder met de drie
kinderen praten, zodat ze
geen rust meer krijgen. Wanneer dames met brede hoeden hen zoeken, klimmen de drie in een vijgenboom, om niet gezien te worden. Op
een keer worden ze verrast door mensen, die met een auto langskomen:
“Weten jullie waar die drie wonen?”
– “Ja”, antwoordt Lucia: even verderop!” Maar ze zegt niet: “Wíj zijn het”.
Terwijl de nieuwsgierigaards verder
rijden, duiken onze drie de maïs in! En
nog meer lijden: Lucia’s papa sterft
plots, maar gelukkig na te hebben gebiecht. Haar mama wordt ook gevaarlijk ziek, maar Lucia rent naar de Cova
da Iria: “Moedertje in de hemel, genees toch mijn moedertje op aarde!”
Maria verhoort het gebed, en het hele
gezin dos Santos gelooft nu in de verschijningen. Maar het is nog niet gedaan: Maria had gezegd, dat ze Francisco en Jacinta spoedig zou afhalen.
En dus sterven de twee kleine heldjes
in 1918 en 1920. De bisschop van de
streek, Mgr. da Silva, laat Lucia bij
zich komen: “Vertel eerlijk kindje, we
zullen kijken of al wat je hebt beleefd,
werkelijk van de hemel komt!” Lucia
vertelt alles. Dan zegt de bisschop:
“Het is niet goed, dat je in Fátima

blijft. De mensen zullen je blijven lastig vallen en je doen geloven dat je een
grote heilige bent. Dat is niet goed
voor jouw ziel. Je zou een trots kreng
worden en toch niet in de hemel komen!” Onmiddellijk wordt Lucia naar
een meisjesinternaat van de Zusters
van de H. Dorothea in Vilar bij Porto
gebracht. De directrice is daar niet erg
blij mee, want ze gelooft niet in de
verschijningen. Onmiddellijk valt haar
aan Lucia haar wat boerse smoeltje en
gedrag op. “Wild dier!” zegt ze.
“Voortaan heet je hier Maria das Dores
(“dasj Dóresj” = van de Smarten) en
vertel je aan niemand hier wie je bent
en wat je denkt gezien te hebben!”
Toch gaan die twee elkaar waarderen!
Lucia leert een beleefd dametje te
worden en is blij: “Hier leer je echt
álles: studeren, ja zelfs koken en
schoenmakerij!” Waarin ze op school
vooral uitblinkt is in het borduren,
maar ze wordt ook in andere vakken
de beste. Alles wat ze doet, tracht ze
goed en met plezier te doen. Wat het
hart van de directrice vooral verovert,
is dat Lucia bij dat alles bescheiden,
gehoorzaam, rustig, zuiver en blij
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blijft. Als ze het over Onze-Lieve-Vrouw heeft, doet ze dit met zo’n
warme liefde, dat het iedereen meesleept. Over “meeslepen” gesproken:
net als thuis in Aljustrel is Lucia hier
weer een soort “rattenvangster van
Hamelen”: alle kleinere meisjes willen
bij haar zijn! En dus wordt Lucia tot
mede-opvoedster gemaakt. Op een
dag in 1924 (Lucia is nu 17) verrast
Lucia de grote mensen: “Ik wil mijn
leven volledig aan Jezus en Maria en
aan de redding van de zielen schenken!” De kleinere meisjes nemen nu
met betraande wangetjes afscheid van
hun “grote zus.” Lucia gaat naar het
klooster van de Zusters in Pontevedra,
Spanje. Ze kiest vrijwillig de nederigste soort dienst. Dan valt haar echter
op: “Die moeten buiten bidden, vooral hard werken! Geen opvoeding van
kindertjes meer (zoals andere zusters),
mijn talent (=dat wat ik goed kan) van
borduren kan ik niet meer tonen…”
Maar bij de Communie voelt Lucia
Jezus in zich, die spreekt: “Kind, ook
jouw hemelse Moeder was op een
soort internaat, waar ze fantastisch
kon borduren. Maar uit liefde tot mij
verliet ze alles en werd huisvrouw. En

kijk hoe verheven ze nu is!” Nu doet
Lucia alles weer met plezier: om Jezus
en Maria te troosten, om zondaars te
bekeren en om zelf een heilige te worden. Maria verschijnt vaker: “Ik neem
jou aan tot mijn kindje, omdat je de
mama op aarde hebt verlaten, om bij
mij te zijn! Laat de mensen vijf opeenvolgende eerste zaterdagen van de
maand biechten, communiceren, het
Rozenhoedje bidden en over een geheim van het Rozenhoedje 15 minuten
met mij praten, en dat allemaal om
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8 maart 1928 - 8 juli 1936

Graag naar de H. Mis gaan
Meneer en mevrouw Vacchina in Asti
– een stad in Noord Italië – hadden nog
geen kinderen. Daarom baden zij vol
vertrouwen tot de Moeder van God,
en op 8 maart 1928 konden zij zich
verheugen over de geboorte van een
jongen.

Iedere zondag ging hij met zijn
ouders naar de H. Mis. Zijn liefde voor
Jezus liet hem vurig wensen, dat ook
alle andere kinderen, die hij kende, – en
volwassenen! – naar de H. Mis gingen.
Eens zei hij tegen een oude
vrouw: “Wat? U staat met uw voeten
al bijna in het graf en u gaat nooit naar
de H. Mis?” Zij werd kwaad en schold
hem uit; maar hij was trots, dat hij had
gezegd, wat toch waar was.

Alles doen voor Jezus

mijn Onbevlekt Hart te troosten en om
de zondaars te bekeren. Laat de paus
met alle bisschoppen samen Rusland
aan mijn Onbevlekt Hart toewijden.
Dan pas zal er vrede zijn”. Op naar de
triomf van Maria’s Hart in ons leven,
zoals in het leven van Lucia! Op naar
de triomf van Maria’s Onbevlekt Hart
in de Kerk en de wereld, zoals in Portugal! Daarvoor bidden en offeren wij
in juli. En dat er vele en goede kloosterroepingen mogen zijn zoals Zuster
Lucia! Daarvoor smeken wij in augustus.
Pater K. Huysegems
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Bij het H. Doopsel noemden zij
hem naar de grote martelaar en “drakenbestrijder” van de vroege Kerk, de
H. Georgius, in het Italiaans Giorgio.
Al vroeg vertelde de moeder aan
de kleine over Jezus en over Onze Lieve Vrouw; zij leerde hem bidden. En
zij hielp hem te begrijpen, dat Jezus in
het tabernakel levend tegenwoordig is.
Toen Giorgio nog niet naar school
ging, kende hij al de geboden van God
en vele gebeurtenissen uit de H. Schrift.
Hij vertelde anderen graag over Jezus.

Toen Giorgio vijf jaar was, sloot hij
zich in zijn parochie aan bij de katholieke kinderbeweging.
Op een dag kwam hij in de grote industriestad Turijn. Deze stad is
niet alleen door de H. Johannes Bosco
bekend geworden. Deze begenadigde
apostel van de jeugd had in de 19e
eeuw verwaarloosde jongens rondom
zich verzameld, voor onderdak en opleiding gezorgd en ze vooral tot een
leven van vriendschap met Jezus en
Maria gebracht.
Onder zijn jongens
waren
meerdere heilige,
prachtige jongeren, vooral de H.
Dominicus Savio.
Turijn is, vooral in Italië, ook
heel bekend door
het werk van de
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H. Jozef Benedictus Cottolengo, die
met Don Bosco bevriend was. In het
door hem gestichte “Kleine Huis van
de Goddelijke Voorzienigheid”, dat
meerdere straten omvat, worden door
priesters, kloosterlingen en zusters,
gratis vele duizenden armen, zieken
en hulpbehoevenden verzorgd en verpleegd. Dit huis kon Giorgio bij zijn
bezoek aan Turijn dus zien. De grote
liefde, waarmee men zich daar over
de lijdende mensen ontfermt, maakte
veel indruk op hem. Nadenkend zei
hij: “Dat doet men allemaal voor Jezus, nietwaar?” Ook hij zou, wanneer
hij ouder en groter zou zijn , alles voor
Jezus doen.

Giorgio, de grote bidder
Als zesjarige ging Giorgio naar school.
Omdat hij goed begaafd en ijverig was,
werd hij spoedig een van de besten.
Maar in het gezin was hij nog altijd
het enige kind, en wat zou hij graag
een broertje of een zusje hebben gehad.
Er werd er in zijn parochiekerk
een beeld van de Franse ordestichteres
Johanna Antida Thouret geplaatst. De
Heilige Vader in Rome had namelijk
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deze vrouw op 23 mei 1926 heilig verklaard. De orde die door haar gesticht
is, is ook in Italië verbreid. Giorgio nam
het besluit, deze heilige aan te roepen
voor hulp bij zijn verlangen. Iedere dag
bad hij bij dit beeld en vroeg: “Haast u
en stuur me een zusje!” – Zijn verzoek
werd vervuld. Giorgio kreeg een zusje!
Toen het Kerstmis werd, knutselde Giorgio een stalletje in elkaar. Dikwijls stond hij nu daarvoor en dacht
vol blijdschap na over Jezus. Ook het
morgen- en avondgebed bad hij voor
het stalletje. Steeds weer haalde hij ook
speelkameraden voor zijn stalletje bij
elkaar en bad daar met hen.
Daarbij was Giorgio helemaal
geen kniesoor. Toen begin mei het feest
van de patroon van de stad Asti, de H.
Secondo, gevierd werd, stond Giorgio
met groot plezier naar de voorstellin-

gen van de kunstenmakers te kijken en
ging graag in de draaimolen.
Daarna kwam de tijd van de voorbereiding op de Eerste H. Communie.
Giorgio ging graag naar deze lessen,
maar soms was hij op de weg naar huis
terneergeslagen, omdat er ruzie was geweest tussen de jongens.
“Ik heb er aan één een oorvijg uitgedeeld,” vertrouwde hij zijn moeder
eens toe. “Ik ging achter hem aan. Ik
wilde het niet, maar de anderen hebben me ertoe aangezet.” De hulp van
de pastoor werd ingeroepen, om de
problemen op te lossen.
Giorgio ging, heel goed voorbereid, op 23 april 1935 naar de Tafel des
Heren en ontving Jezus in zijn hart.
Gelukkiger dan een koning beloofde
hij Jezus, Hem zo dikwijls mogelijk te
ontvangen en Hem in een engelachtig
zuivere liefde in zich te bewaren.

“Ik wil heilig worden”
In juli 1935 trok het gezin naar Turijn.
Giorgio wilde meteen zijn nieuwe pastoor leren kennen en ging ook weer bij
de kindergroep van de parochie.
Op zijn wegen door de stad verlokten hem vaak de bioscopen met hun

reclameborden. Graag zou hij naar de
film gegaan zijn. Maar zijn moeder
legde hem uit, dat niet alles goed is en
dat hij op zulke plaatsen Jezus door
een zonde zou kunnen beledigen. Jezus, die de mensen zó liefheeft, is toch
ook veel offertjes waard. Het kostte
Giorgio veel, ervan af te zien, maar hij
antwoordde: “Dank u, mamma, dat u
me dat hebt gezegd”.
In de nieuwe klas op school
maakte hij snel vriendjes en hij was er
graag. Maar na ongeveer een half jaar
kwam er een ingrijpende verandering.
Vanaf 8 februari 1936 moest hij met
vreselijke pijnen in bed blijven. Hij had
gewrichtsreuma, en deze ziekte maakte
zich meester van heel zijn lichaam. De
lijdensweg van de achtjarige jongen
begon.
Giorgio vertrouwde zijn moeder
toe: “Ik heb besloten, heilig te worden.
Nu ik ziek ben, zal Jezus om veel lijden
vragen, om eerherstel te brengen voor
de zonden. Ik wil tot mijn dood geen
zonde meer doen en direct in de hemel
komen!”
Men ondernam veel pogingen
om hem te genezen, die echter weinig
succes hadden. Giorgio moest veel lijden, zodat hij soms klaagde. Toen iemand, die hem hoorde jammeren, hem
vroeg: “Maar wilde je niet een heilige
worden?”, klaarde zijn gezicht op en
verontschuldigde hij zich: “Ik zal niet
meer klagen. Ik heb gejammerd zonder
het te willen. – Maar u, mamma, herinner mij aan de gekruisigde Heiland. Ik
wil op Hem gaan lijken”.
Het was zijn grootste vreugde,
wanneer de priester kwam, zijn Biecht
hoorde en hem zo vaak mogelijk de H.
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Puntje

Communie bracht. “Jezus schenkt mij
zijn tedere liefde,” verklaarde hij.
Hij voelde ook een verleiding tot
het kwaad. Toen zei zijn moeder tegen
hem: “Jezus is bij je, vertrouw je aan
Hem toe en aan Onze Lieve Vrouw”.
Al bij het begin van zijn ziekte had de priester hem aangespoord:
“Offer je pijnen in liefde aan Jezus op,
wees altijd gehoorzaam, en je zult heilig worden”.
Giorgio had een Rozenkrans cadeau gekregen. Meerdere keren op een
dag bad hij nu een Rozenhoedje voor
zijn ouders, zijn kameraadjes, zelfs
voor de noden van heel de mensheid.

Luister eens, het Puntje van juli en augustus is:
Elkaar alles gunnen is een kunst
en een best middel tegen afgunst!

Beste Kruisvaarders,

Zich in de schoot van de Heiland
verbergen
Eens bracht men hem als cadeautje een
plaatje, dat Jezus in een kring van kinderen voorstelde. Giorgio bekeek het
plaatje lang, daarna zei hij: “Ik zou de
jongen willen zijn, die zijn gezicht in
de schoot van de Heiland verbergt”.
Toen het zomer werd, bracht men
de zieke naar een landhuis in de plaats
Marzanotto bij Asti, een huis vol zon
en licht. Hier werd zijn bedje als een
altaar, waarop hij samen met Jezus zijn
offer opdroeg aan de hemelse Vader.
Zijn laatste uur naderde. In fijn
schaamtegevoel vroeg hij nog: “Wanneer alles voorbij is, mamma, moet u
mij aankleden”.

Op 8 juli 1936 werd Giorgio heel
stil. De priester kwam. “Bid u alle gebeden … ik kan niet meer …” Opmerkzaam bad hij in zijn hart mee. Om 11
uur ’s avonds stierf hij en mocht God
ontmoeten.
Zijn begrafenis werd een triomf.
Vele Italiaanse kranten schreven over
hem als een “voorbeeldige katholieke
jongen”, een “engelachtig kind”, “de
kleine heilige Giorgio”.
Wanneer wij zijn leven overlezen, dan is het, alsof Jezus, de goddelijke Leraar, hem voor ons neerzet en
herhaalt, wat Hij eens zei: “Als u niet
wordt als dit kind, zult u niet in mijn
Rijk komen”.

Bron: Paolo Risso, “Giorgio Vacchina, GESÙ come amico”, tijdschrift Madre di
DIO, nr. 5, mei 1993, Società San Paolo, Rome.
Juffrouw Elly
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Afgunst – jaloersheid – is
een akelig soort droefheid
die men ondervindt om het
geluk of de voorspoed van de
naaste. Jullie kennen dat vast
wel! Het komt voort uit de
gevallen menselijke natuur,
en dikwijls uit hoogmoed of
overdreven eigenliefde: men
beschouwt het als een vermindering van zichzelf, dat
de evennaaste geluk en voorspoed geniet. Het is een zonde tegen de naastenliefde, die
vaak ook nog andere zonden voortbrengt,
zoals kwaadspreken, leedvermaak, haat,
enz. Afgunst maakt iedereen ongelukkig,
en omdat we gelukkig willen zijn, moeten
we afgunst afschuwelijk vinden, er niet van
houden!
Hermans soepbord is voller dan dat van
Frits, die eigenlijk veel minder krijgt. Bovendien krijgt Frits maar één balletje, terwijl er bij Herman drie stuks als eilanden
in de soep liggen. Dat maakt Frits afgunstig, en hij heeft een gevoel, alsof hij zijn
broer niet meer kan uitstaan. Wanneer hij
nu nog langzamerhand merkt, dat moeder
bijzonder veel zorg heeft voor Herman,
misschien omdat hij haar zorg het meeste

nodig heeft, dan krijgt de afgunst vaste
voet bij Frits. En nu heeft hij niet alleen
minder soep met balletjes dan zijn broer,
maar ook nog een soort vergif in zijn
binnenste, dat hem alle eten vergalt. Hij
begint letterlijk scheel te kijken, doordat
zijn ogen altijd naar het bord van zijn
broer loeren. Nadat hij nu pas weer heeft
ontdekt, dat Hermans schoenen eigenlijk
mooier zijn dan de zijne, moet hij met
het ene oog naar de schoenen loeren en
met het andere naar het soepbord. Zijn
ergernis glijdt nu eens van het bord naar
de schoenen af en klimt dan weer langs
Hermans benen naar de tafel omhoog.
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Maar waarom vergelijken? Wij allen weten toch wel, dat geen twee mensen op de
hele wereld alles precies gelijk krijgen,
en we kunnen ook wel begrijpen, dat er
op de hele wereld geen enkele moeder
zal wezen, die op dezelfde tijd aan al haar
kinderen dezelfde zorg kan besteden.
Misschien heeft zij nu eens bijzonder medelijden met de een, omdat hij zwak en
ziek is, of dan eens met de ander, omdat
moeder, toen hij nog klein was, zoveel
met hem heeft doorgemaakt en daardoor
het nu nog niet laten kan hem een klein
beetje te vertroetelen.

Eucharistische Kruistocht

naaste heeft het wellicht op dat moment
nodig. Je weet niet wat hij te lijden heeft.
In ieder geval wil je zijn lijden waarschijnlijk voor geen cent op je nemen.
En een andere keer ben jij het misschien,
die er beter van af komt.
De naastenliefde, zoals Jezus het wil,
doet denken aan de anderen en gunt de
naasten alle goeds, verheugt er zich om,
is blij met de blijden. Wij worden vanzelf
nog gelukkiger, als we ons zelf meer kunnen wegcijferen, als we van ganser harte
kunnen delen in het geluk van anderen.

Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

80. Jezus wordt gegeseld en met doornen gekroond.
De tuchtiging tot onze vrede was
op Hem, en door Zijn striemen
werden wij genezen. Is. 53, 5

Afgunst kan gemakkelijk in je opkomen,
maar je moet die meteen uit je ziel jagen,
omdat je er niet van houdt, zoals je beslist niet houdt van zeeziekte, waardoor
je alles in een beroerde groengele waas
ziet en je nergens meer plezier in hebt.
Afgunstige gedachten verpesten alles,
maken je ongelukkig. Deze lelijke gedachten moet je met goede gedachten
te lijf gaan. Je weet namelijk niet alles
en ook niet waarom de naaste misschien
eens bevoordeeld wordt, zoals we in het
verhaal over Frits hebben gemerkt. De

Een afgunstige mens wordt geestelijk
blind. Hij ziet ten slotte nog alleen maar,
wat een ander meer en beter heeft dan
hij, maar zijn eigen talenten en voorrechten ontgaan hem. Het juist leren zien, is
hier dus van groot belang – en dat is iets,
waarin men zich geleidelijk moet oefenen. Denk er ’s avonds eens eerlijk over
na of je die dag tegenover iemand afgunstig bent geweest en zet een 1 in de kolom Puntje als je zeggen kunt, dat je die
dag vrij bent gebleven van afgunst of tenminste tegen alle gedachten van afgunst
die in je opkwamen, iets hebt gedaan. Dat
is echt een hele opgave! Maar doe je best!
Oefening baart kunst!
Pater C. de Beer
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Ziende, dat hij niets verder kwam, en dat
de menigte hoe langer hoe meer opgewonden werd, waste Pilatus zijn handen
voor de ogen van allen en zei: “Ik ben
onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige; u moet het verantwoorden”. En
al het volk schreeuwde: “Zijn
bloed kome over ons en onze
kinderen!”
Pilatus liet Jezus nu in
het gerechtshuis binnenleiden
en gaf Hem aan een bende
krijgsknechten over. Dezen
rukten Hem de kleren van het
lichaam, bonden Hem aan een
kolom en sloegen Hem zo onbarmhartig met geselriemen,
dat Hij over het hele lichaam
met bloed bedekt was. Daarop
hingen zij Hem ter bespotting
een rode soldatenmantel om,
vlochten een kroon van door-

nen en drukten die op Zijn hoofd. In de
rechterhand gaven zij Hem een rietstok
tot scepter. Toen bogen zij de knieën
voor Hem en zeiden spottend: “Wees
gegroet, Koning van de Joden!”
Ook spuwden zij Hem in het gezicht, gaven Hem kaakslagen, rukten
de rietstok uit Zijn hand en sloegen
Hem daarmee op het hoofd, zodat de
doornen er nog dieper indrongen.
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Bijbelse Geschiedenis

Eucharistische Kruistocht

81. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
De Mensenzoon zal worden overgeleverd aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood
veroordelen. Mt. 20, 18
Daar Jezus zo verschrikkelijk mishandeld was, hoopte Pilatus, dat de Joden
nu wel medelijden met de Verlosser
zouden voelen, als zij Hem in zulk een
droevige toestand zagen. Hij vertoonde
daarom Jezus aan het volk en sprak:
“Zie de mens!” Maar de bende bleef
ongevoelig en schreeuwde:
“Aan het kruis met Hem, aan
het kruis met Hem!” Pilatus
echter kon nog niet besluiten het doodvonnis te vellen
en betuigde nogmaals Jezus’
onschuld: “Neem Hem zelf
en kruisig Hem, want ik vind
geen schuld in Hem”. De Joden antwoordden: “We hebben een Wet en volgens die
Wet moet Hij sterven, want
Hij heeft zich uitgegeven voor
Zoon van God”.
Nog altijd weifelde Pilatus. Toen riepen de opperpriesters en ouderlingen hem toe:

“Als u Hem vrijlaat, bent u niet keizersgezind. Wie zich voor koning uitgeeft,
staat tegen de keizer op”. Hierop leidde
Pilatus Jezus weer naar buiten en zei tot
de Joden: “Zie uw Koning!”
Maar ze schreeuwden: “Weg, weg
met Hem! Kruisig Hem!” En Pilatus
vroeg: “Zal ik dan uw Koning kruisigen!” En de opperpriesters schreeuwden: “We hebben geen koning dan Caesar!” Nu leverde Pilatus Hem over ter
kruisiging.
Tegelijk met Jezus werden nog
twee misdadigers ter kruisiging weggebracht. Een grote menigte vergezelde
de Heer op Zijn kruisweg, waaronder
veel vrouwen, die de goddelijke Verlosser beklaagden en beweenden. Maar
Jezus zag hun aan en sprak: “Dochters van Jeruzalem, ween niet over
Mij, maar ween over uzelf en over

Zodra Pilatus de Verlosser had veroordeeld en aan de Joden had overgeleverd, grepen de krijgsknechten Hem en
trokken Hem weer Zijn klederen aan.
Dan legden zij een zwaar kruis op
Zijn schouders en leidden Hem naar

48

Informatieblad Nr. 296 juli - augustus l017

Behalve deze bijzonderheden,
welke de Evangelisten hebben opgetekend, vermeldt de
christelijke volksoverlevering nog, dat Jezus driemaal
onder het kruis neerviel, dat een medelijdende vrouw, bekend onder de
naam Veronica de Verlosser een doek
aanbood, om Zijn vreselijk besmeurd
en bebloed gelaat af te drogen. Jezus
liet het afbeeldsel van Zijn aanschijn
in die doek achter, en gaf hem zo aan
de vrouw terug. Ook ontmoette Jezus
op Zijn kruisweg Zijn heilige Moeder.

Schatkisten

82. De Kruisweg.
Als een schaap wordt Hij ter
slachting geleid. Is. 53, 7

uw kinderen. Want zie er komen dagen, waarop men zal
zeggen: ‘Zalig de onvruchtbaren’. Dan zal men tot de
bergen gaan zeggen: ‘Val op
ons neer’; en tot de heuvels:
‘Bedek ons!’ Want als men zo
met het groene hout handelt,
wat zal er dan met het dorre
gebeuren?”

Golgotha, d.i. naar de Schedelplaats,
d.i. de berg van Calvarië, om Hem
daar te kruisigen. Vrezend, dat Jezus
zou sterven, voor Hij de Calvarieberg
had bereikt, zodat zij Hem niet zouden
kunnen kruisigen, dwongen zij zekere Simon van Cyrene die daar juist
voorbijging, de Verlosser het kruis te
helpen dragen.

Hoe vol waren de Schatkisten van		
mei
Aantal Schatkisten: 		
6
Dagelijkse Toewijding		
296
H. Mis		
52
H. Communie		
48
Geestelijke Communie		
307
Offers		
319
Tientjes		860
Bezoek aan het Allerheiligste		
80
Meditatie		36
Goed Voorbeeld		
192
Puntje		130
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Jaarprogramma 2017

Onze Overledenen
Hr.
C.P.M. Raaymakers
Eindhoven
Hr.
G.
Oude Elferink
Denekamp
Mevr. R.M.
Bastiaanse-Favejee
Rotterdam
Mej. J.E.
van Paassen
Houthalen (B)
Mevr. Chr.
Martens-Rafferty
Den Haag
Mevr. A.M. Bovenlander-van der Meer
			
Rijswijk
Mevr. M.J.
Galama-Bohncke
Amsterdam
Hr.
H.J.
Bras
Eindhoven
Mevr. J.C.
Willemsen-Schmitz
Arnhem
Hr.
J.M.
van der Horst
Wateringen
Hr.
M.H. van Ierland
Rotterdam
Mevr. H.M.M Bakermans-Prick
Heemstede
Hr.
C.P.C. Soethoudt
Maastricht
Hr.
T.F.
Bakker
Lichtenvoorde
Mej. F.H.
van Kemenade
Liessel
Prof. J.P.M. van der Ploeg o.p.
Nijmegen
Hr.
M.A.T. Hannappel
Leidschendam
Hr.
N.J.
van den Nouwland
Haarlem
E.H. L.L.
Troubleyn
Sint Niklaas (B)
Hr.
A.A.
Sarens
Leidschendam
Hr.
H.J.
van Avesaat
Venlo
Mevr. C.E.H. Klein-Büller
Rijswijk
Hr.
M.
Bessems
Maastricht
Mevr. L.J.A. Schalk-de Hoon
Breda
Mevr. C.
Kok
Alkmaar

Collecten in mei

01
01
03
03
03

07
07
07
07
07

2000
2014
1998
1998
2006

05
09
10
20
20
27
28
03
03
04
04
04
04
10
12
12
16
25
26
31

07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

2016
1994
2007
2007
2013
2005
2014
1992
2008
1997
2004
2004
2005
2014
2010
2014
1998
1999
2004
2012

Wanneer?
Waar?
van
t/m		
01-07		
Zaitzkofen (D)
02-07
13-07
Ouren (B)
03-07
08-07
Antwerpen
16-07
27-07
Ouren (B)
17-07
22-07
Antwerpen
16-08
22-08
Fatima
26-08
27-08
Nederland
09-09		
Gerwen
16-09		
Bonheiden (B)
01-10		
Antwerpen
07-10		
Banneux
08-10		
Leiden
16-10
21-10
Antwerpen
11-11		
Gerwen
26-11		
Gerwen
26-11		
Leiden
03-12		
Gerwen-Leiden
20-12		
Gerwen

Wat?
Priesterwijdingen
EK-jongenskamp
Mariale Retraite (gemengd)
EK-meisjeskamp
Geestelijke Oefeningen (gemengd)
Bedevaart FSSPX (int.)
Bedevaart Gorcum-Brielle
Derde Orde FSSPX, bedevaart
Sportdag van de Traditie
Vlaamse Kermis
Bedevaart District Benelux
Parochiefeest
Geestelijke Oefeningen (dames)
Derde Orde FSSPX
Parochiefeest met Sinterklaas
Koordag i.v.m. H. Cecilia
Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
Gulden Mis

250

Euros

200
150
100
50
0

7 mei

14 mei

21 mei
Gerwen
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25 mei

28 mei

gem

Leiden
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Kalender Gerwen
Juli
za.

1

8.30 gez. H. Mis

		10.30 Onderricht
zo. 2 10.30 Hoogmis
ma. 3 18.30 H. Mis
di.
4
wo. 5
do. 6
		

18.30
7.15
17.30
18.30

H. Mis
H. Mis
Lof
H. Mis

vr.
7 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis

za.

8

8.30 H. Mis

		10.00 Onderricht
zo. 9 10.30 Hoogmis
ma. 10 18.30 H. Mis
di.

11 18.30 H. Mis

wo. 12

7.15 H. Mis

do. 13 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 14 7.15 H. Mis
za. 15 8.30 H. Mis
zo. 16 10.30 Hoogmis
ma. 17 18.30 H. Mis
di. 18 18.30 H. Mis
wo. 19

52

7.15 H. Mis

Eerste zaterdag v.d. maand, feest van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.);
daarna uitstelling tot 12.30 uur
Godsdienstlessen
4e zondag na Pinksteren (2e kl.), kinderzegen
H. Rumoldus, biss. en mart. (3e kl.; bisdom ‘s
Hertogenbosch); ged. H. Ireneüs, biss. en mart.
door de week (4e kl.)
H. Antonius Maria Zaccaria, bel. (3e kl.)
Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van
O.H.J.Chr. Hogepriester (3e kl.)

do. 20 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.

21

7.15 H. Mis

za. 22 8.30 H. Mis
zo. 23 10.30 Hoogmis
ma. 24 18.30 H. Mis
di.

25 18.30 H. Mis

wo. 26 7.15 H. Mis
do. 27 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 28 7.15 H. Mis
za. 29

8.30 H. Mis

Eerste vrijdag v.d. maand, feest van de Zoete
Lieve Vrouw van Den Bosch (2e kl.; bisdom ’s
Hertogenbosch); ged. HH. Cyrillus en Methodius, biss. en bel.
H. Elisabeth, koningin van Portugal, weduwe (3e
kl.)
Godsdienstlessen
5e zondag na Pinksteren (2e kl.)
De zeven HH. Broers, mart., en Rufina en Secunda, maagden en mart. (3e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Pius I, paus en
mart.
H. Johannes Gualbertus, abt (3e kl.); ged. HH.
Nabor en Felix, mart.

zo. 30 10.30 Hoogmis
ma. 31 18.30 H. Mis

door de week (4e kl.)
H. Bonaventura, biss. en kerkl. (3e kl.)
H. Plechelmus, biss. en bel. (3e kl.) (bisdom ‘s
Hertogenbosch); ged. H. Henricus, keizer en bel.
6e zondag na Pinksteren (2e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Alexius, bel.
H. Camillus van Lellis, bel. (3e kl.); ged. H.
Symphorosa en haar zeven zonen, mart.
H. Vincentius a Paulo, bel. (3e kl.)

za.

5

zo.

6 10.30 Hoogmis

ma.

7 18.30 H. Mis
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H. Hiëronymus Aemilianus, bel. (3e kl.); ged. H.
Margaretha van Antiochië, maagd en mart.
H. Laurentius van Brindisi, bel. en kerkl. (3e kl.);
ged. H. Praxedes, maagd
H. Maria Magdalena, boetelinge (3e kl.)
7e zondag na Pinksteren (2e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Christina, maagd
en mart.
H. Jacobus de Meerdere, Apostel (2e kl.); ged.
H. Christophorus, mart.
H. Anna, moeder van de H. Maagd Maria (2e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Pantaleon, mart.
HH. Nazarius en Celsus, mart., Victor I, paus en
mart., en Innocentius I, paus en bel. (3e kl.)
H. Martha, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix II, paus
en mart., Simplicius, Faustinus en Beatrix, mart.
8e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Ignatius van Loyola, bel. (3e kl.)

Augustus
di.

1 18.30 H. Mis

wo.

2

7.15 H. Mis

do. 3 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.
4 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
8.30 H. Mis

door de week (4e kl.); ged. HH. Makkabeeën,
mart.
H. Alfonsus Maria van Liguori, biss., bel. en
kerkl. (3e kl.); ged. H. Stefanus I, paus en mart.
Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van
O.H.J.Chr. Hogepriester (3e kl.)
Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Dominicus, bel.
Eerste zaterdag v.d. maand (tevens O.-L.-Vrouwter-sneeuw), Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van
Maria (22 aug.) (3e kl.); daarna uitstelling tot
12.30 uur
Gedaanteverandering van O. H. Jezus Christus (2e kl.) (9e zo. na Pinkst.), kinderzegen
H. Cajetanus, bel. (3e kl.); ged. H. Donatus, biss.
en mart.
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di.

8 18.30 H. Mis

wo.

9

7.15 H. Mis

do. 10 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 11 7.15 H. Mis
za. 12 8.30 H. Mis
zo. 13 10.30 Hoogmis
ma. 14 18.30 H. Mis
di.

15 18.30 Hoogmis

wo. 16

7.15 H. Mis

do. 17 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 18 7.15 H. Mis
za. 19 8.30 H. Mis
zo. 20 8.30 Hoogmis
ma. 21 18.30 H. Mis
di.

22 18.30 gez. H. Mis

wo. 23 7.15 H. Mis
do. 24 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.

25

7.15 H. Mis

za. 26 -------- geen H. Mis
zo. 27 8.30 Hoogmis
		
17.30 Hoogmis
ma. 28 18.30 H. Mis
di.
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29 18.30 H. Mis

H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, bel.
(3e kl.); ged. HH. Cyriacus, Largus en Smaragdus, mart.
Vigilie van de H. Laurentius, diaken en mart. (3e
kl.); ged. H. Romanus, mart.
H. Laurentius, diaken en mart. (2e kl.)
door de week (4e kl.); ged. HH. Tiburtius en
Susanna, mart.
H. Clara van Assisië, maagd (3e kl.)
10e zondag na Pinksteren (2e kl.)
Vigilie van Maria-ten-Hemel-Opneming (2e kl.);
ged. H. Eusebius, bel.
Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.),
verplichte feestdag
H. Joachim, vader van de H. Maagd Maria, bel.
(2e kl)
H. Hyacinthus, bel. (3e kl.)
door de week (4e kl.); ged. H. Agapitus, mart.
H. Johannes Eudes, bel. (3e kl.)
11e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Johanna Francisca Fremiot de Chantal, weduwe (3e kl.)
Feest van het Onbevlekt Hart van Maria (2e kl.)
(de gelezen Mis is met ged. HH. Timotheus,
Hippolytus en Symphorianus, mart.)
H. Philippus Benitius, bel. (3e kl.)

wo. 30

7.15 H. Mis

do. 31 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis

H. Rosa van Lima, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix
en Adauctus, mart.
H. Raymundus Nonnatus, bel. (3e kl.)

September
vr.
1 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
za.

2

8.30 H. Mis

		10.00 Onderricht
zo. 3 10.30 Hoogmis

Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Egidius, abt; ged. HH.
Twaalf Gebroeders, mart.
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged.
H. Stefanus, koning en bel.; daarna uitstelling
tot 12.30 uur
Godsdienstlessen
H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van
onze Priesterbroederschap; ged. 13e zondag na
Pinksteren; kinderzegen

Kerkwijdingsfeest van de kathedraal van Den
Bosch (1e kl.) (eigen van het bisdom)
H. Bartholomeus, apostel (2e kl.) (bisdom ‘s
Hertogenbosch); ged. H. Lodewijk, koning en
bel.
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Zephyrinus, paus en mart.
12e zondag na Pinksteren (2e kl.)
(In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van
Gorcum (2e kl.); ged. 12e zondag na Pinksteren
H. Augustinus, biss, bel. en kerkl. (3e kl.); ged.
H. Hermes, mart.
Onthoofding van de H. Johannes de Doper (3e
kl.); ged. H. Sabina, mart.
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Kalender Leiden
Juli
Eerste zaterdag v.d. maand, feest van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus Christus (1e kl.)
			
(priesterwijdingen Zaitzkofen)
za.

1 -------- geen H. Mis

De devoties van de eerste vrijdag en zaterdag van de maand
mogen deze keer verplaatst worden naar de zondag erop.
zo.
vr.

2 10.30 Hoogmis
7 -------- geen H. Mis

za.

8 -------- geen H. Mis

zo. 9 10.30 Hoogmis
vr. 14 19.00 H. Mis
za. 15 9.00 H. Mis
zo. 16 10.30 Hoogmis
vr. 21 -------- geen H. Mis
za. 22 -------- geen H. Mis
zo. 23 10.30 Hoogmis
vr. 28 19.00 H. Mis
za. 29

9.00 H. Mis

zo. 30 10.30 Hoogmis

4e zondag na Pinksteren (2e kl.), kinderzegen
Eerste vrijdag v.d. maand, HH. Cyrillus en Methodius, biss. en bel. (3e kl.)
H. Elisabeth, koningin van Portugal, weduwe (3e
kl.)
5e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Marcellinus, bel. (3e kl.; bisdom Rotterdam);
ged. H. Bonaventura, biss., bel. en kerkl.
H. Henricus, keizer en bel. (3e kl.)
6e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Laurentius van Brindisi, bel. en kerkl. (3e kl.);
ged. H. Praxedes, maagd
H. Maria Magdalena, boetelinge (3e kl.)
7e zondag na Pinksteren (2e kl.)
HH. Nazarius en Celsus, mart., Victor I, paus en
mart., en Innocentius I, paus en bel. (3e kl.)
H. Martha, maagd (3e kl.); ged. HH. Felix II, paus
en mart., Simplicius, Faustinus en Beatrix, mart.
8e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Augustus
vr.
4 18.00 Lof
		 19.00 H. Mis
za.

5

zo.

6 10.30 Hoogmis
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9.00 H. Mis

Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Dominicus, bel.
Eerste zaterdag v.d. maand (tevens O.-L.-Vrouwter-sneeuw), Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van
Maria (22 aug.) (3e kl.); daarna uitstelling tot
13.00 uur
Gedaanteverandering van O. H. Jezus Christus (2e kl.) (9e zo. na Pinkst.), kinderzegen
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vr.

11 19.00 H. Mis

za. 12 9.00 H. Mis
zo. 13 10.30 Hoogmis
ma. 14 19.00 H. Mis
di.

15 19.00 Hoogmis

vr.
za.
zo.
vr.

18
19
20
25

--------------12.00
--------

geen H. Mis
geen H. Mis
Hoogmis
geen H. Mis

za. 26 -------- geen H. Mis
zo. 27 12.00 Hoogmis
		
17.30 Hoogmis

door de week (4e kl.); ged. HH. Tiburtius en
Susanna, mart.
H. Clara van Assisië, maagd (3e kl.)
10e zondag na Pinksteren (2e kl.)
Vigilie van Maria-ten-Hemel-Opneming (2e kl.);
ged. H. Eusebius, bel.
Feest van Maria-ten-Hemel-Opneming (1e kl.),
verplichte feestdag
door de week (4e kl.); ged. H. Agapitus, mart.
H. Johannes Eudes, bel. (3e kl.)
11e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Gregorius, biss. en bel. (3e kl.; bisdom Rotterdam); ged. H. Lodewijk, koning en bel.
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.); ged. H. Zephyrinus, paus en mart.
12e zondag na Pinksteren (2e kl.)
(In Brielle) Votiefmis HH. Martelaren van
Gorcum (2e kl.); ged. 12e zondag na Pinksteren

September
vr.
1 18.00 Lof
		 19.00 H. Mis
za.

2

9.00 H. Mis

		10.20 Onderricht
zo. 3 10.30 Hoogmis

Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. H. Egidius, abt; ged. HH.
Twaalf Gebroeders, mart.
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged.
H. Stefanus, koning en bel.; daarna uitstelling
tot 13.00 uur
Godsdienstlessen
H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van
onze Priesterbroederschap; ged. 13e zondag na
Pinksteren; kinderzegen

Activiteiten in Gerwen en Leiden
Catechismusonderricht: in Gerwen is nog les op zaterdag 1 en 8 juli. Zaterdag
2 september wordt het onderricht op beide plaatsen hervat.
Bedevaart Fatima (FSSPX internaionaal): 16 t/m 22 augustus:
Bedevaart Gorcum - Brielle: 26 en 27 augustus
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Leiden

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21
5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 52 e.v.

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 55 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 beschikking. 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 apostolaat van de Priesterbroederschap St.
Pius X in Nederland. Voor uw overschrijving kunt u gebruik maken van
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgirokaart.

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 bedraagt: € 17,00.
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Katholieke Catechismus (over de kerkelijke crisis)

Aanhangsel: Verhandelingen over de crisis van de Kerk
DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW

17 Moeder van Christus, bid voor ons.
Terugblikken

23 Bedevaart Chartres - Parijs
26 Sacramentsprocessie
Eucharistische Kruistocht

33
41
45
47
49

Uitleg van de intentie
Giorgio Vacchina
Puntje
Bijbelse Geschiedenis
Schatkisten

50
50
51
51
52
55
56
58
59
59

Onze overledenen
Collecten in mei
Jaarprogramma
Bedevaart Gorum - Brielle
Kalender Gerwen
Aankondiging voor de St. Willibrordkerk in Utrecht
Kalender Leiden
Onze adressen in Nederland
District Benelux
Colofon

Van de priorij

ISSN: 0924-6762

