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Geachte Lezers,
De activiteiten in de zomermaanden drongen ons naar een dubbelnummer 306
voor september en oktober 2018, waarin we o.a. nog onze nieuwe oversten
en hun adviseurs willen voorstellen, die tijdens het Algemeen Kapittel in juli
2018 te Ecône gekozen zijn. Ook vindt u achter in dit nummer onder de kop
Onze adressen in Nederland de gehandhaafde of gewijzigde e-mailadressen
van de priesters, die nu, sinds de komst van Pater Matthias De Clercq op
15 augustus jl., in de priorij van Gerwen met drie in getal zijn. God zij gedankt hiervoor, zoals ook voor onze geslaagde Bedevaart Gorcum-Brielle, de
voettocht tot katholiek herstel in de Lage Landen. Het onderweg behandelde
thema: de Kerk, heilsinstituut door Onze Heer Jezus Christus gesticht, was
zeer treffend en nuttig in deze dagen van kerkelijke beroering.
Het viel u op de 15e zondag na Pinksteren in het missaal zeker wel op, dat de
Kerk ons God liet vragen Zijn Kerk te reinigen en te beschermen. Zij weet
wel, dat het nodig is, want ze is namelijk niet alleen goddelijk, maar ook
menselijk. In haar goddelijke stichting is ze heilig! Zij leert haar kinderen in
ieder geval de zonde niet! Maar haar leden, bedienaren en zelfs hoogwaardigheidsbekleders op aarde kunnen zwaar tekortschieten. In haar bedienaren
heeft zij nu meer dan ooit reiniging nodig. Blijven wij bidden voor de Kerk,
in het volste vertrouwen op Jezus’ woord, dat Hij met haar zal zijn tot het
einde, gelovend in haar onverwoestbaarheid! Zonder Hem kon en kan zij
niet blijven voortbestaan.
De onverwoestbaarheid van de Kerk is een heel uniek feit, waaruit blijkt, dat
ze ook goddelijk is. Werpen we een blik terug in de geschiedenis en trekken
we uit het verleden onze conclusie voor de toekomst! De Kerk bestaat nu
bijna 2000 jaar, ondanks de verschrikkelijkste beproevingen van binnen en
van buiten, die haar voortbestaan steeds weer twijfelachtig maakten. We
zien de bedreigingen van buiten, de vervolgingen, die altijd opnieuw de
vernietiging en machtsberoving van de Kerk beoogden.
En dan de strijd van de machten van de geest tegen het gezag van de
Kerk: in naam van de ‘vooruitgang’, van de ‘wetenschap’ en van de ‘rede’.
De schreeuwers in deze strijd zijn op een gegeven moment in een graf gelegd, waarop geschreven staat: “Hier ligt …”. Het opschrift van het graf van
Christus en van de Kerk is: “Hij is verrezen”!
Dan zijn er ook de bedreigingen van binnen: gevaren van verval van
binnenuit door ketterij en scheuring, de opstand tegen de waarheid en eenheid. Denken we bijv. aan Photius voor het oosters schisma, aan Luther,
Calvijn, Hendrik VIII. Al heel vroeg begon het met de gnosis, met Arius,
Nestorius enz.
De verzamelbak van alle ketterijen is volgens de H. Paus Pius X het
modernisme van de 20e eeuw. Hij stelde zich teweer tegen dit afbraakmodernisme in de RK Kerk en waarschuwde, dat het zal leiden tot religieuze
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onverschilligheid en goddeloosheid. Deze paus kon het eronder houden!
Door middel van het Tweede Vaticaans Concilie echter kon het tot volle
doodbloei komen. Dezelfde strijd tegen het modernisme heeft Mgr. Marcel
Lefebvre gevoerd en daarom Paus Pius X tot patroon van de Priesterbroederschap gekozen, die ons door haar priesters, God zij dank, de traditie van
de RK Kerk heeft overgeleverd. In de traditie van de Kerk vinden we het
best haar vier kenmerken terug, zoals we belijden, dat zij is: één, heilig,
katholiek en apostolisch!
En dan mogen we de opstand van de hartstocht tegen de heiligheid
van de Kerk niet vergeten, zoals het bijv. door Hendrik VIII gebeurde met
zijn strijd om het huwelijk. Ook was er en is er strijd om het celibaat, strijd
tegen simonie en strijd tegen verval van de kerkelijke tucht enz. enz. Nu
strijd tegen misbruik, dat trouwens buiten de Kerk, in de wereld, nog veel
erger is. Maar zuivering is nodig! “Het licht van de Kerk kan donker worden,
uitdoven kan het niet!” zegt de H. Ambrosius. De Kerk bleef en blijft ook
nu overwinnares!
De onverwoestbaarheid van de Kerk is een wonder! Het is een voortbestaan
van de duidelijk omschreven Kerk in een ononderbroken opvolging van haar
pausen, van wie ieder gemiddeld slechts 9 jaar regeerde! Een voortbestaan,
niet op de een of andere manier, maar nog altijd levendig en vruchtbaar
tot heden toe in haar traditie. Zo ergens, dan vertoont zich hier de ‘Vinger
Gods’. Hij is de enige steun van de Kerk, de enige verklaring. Laten we
goed beseffen, dat het hier niet gaat over ‘toeval’, maar over een vervulde
belofte: “Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen, en
de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. Mt 16,18 En daarmee
zijn we gerustgesteld! De onverwoestbaarheid van de Kerk gaat terug op de
onverwoestbaarheid van God zelf, die allen en alles overleeft, zij gaat terug
op Christus, de Zoon van God, die onzichtbaar in Zijn Kerk leeft. Daarom
moeten we in de stormen van de Kerk geen vrees hebben, maar vertrouwen! Nogmaals, trekken we uit dit alles onze conclusie voor de toekomst!
Laten wij ons aan de traditie van de Kerk houden, mag er komen wat wil!
De almachtige, onveranderlijke God heeft ons op de rots van de belijdenis
van de apostelen stevig gegrondvest. Blijven wij met Maria, de Moeder van
Smarten, onder het kruis van de zieltogende Jezus staan, zoals zij, sterk
en volhardend in geloof, vol vertrouwen op God. Ons vertrouwen zal niet
beschaamd worden, zoals haar vertrouwen niet beschaamd werd! Rook zal
vergaan, rots blijft bestaan!
Pater Carlo de Beer

Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018

3

Het vierde Algemeen Kapittel van de Priesterbroederschap St. Pius X heeft op
13 juli jl. in Ecône (CH) tot nieuwe Algemeen Overste gekozen:
Pater Davide Pagliarani, Italiaan, 47 jaar. Hij is overste van Italië geweest en
sinds 2012 directeur van ons seminarie in La Reja (ARG).
Tot eerste assistent is verkozen: Mgr. Alfonso de Galarreta, Spanjaard, 61
jaar. Ook hij is overste geweest van het seminarie in Argentinië, tevens overste van het Autonoom Huis Spanje en Portugal. De tweede assistent is Pater
Christian Bouchacourt, Fransman, 59 jaar. Hij is lange tijd werkzaam geweest
in de St. Nicolas du Chardonnet in Parijs, was 11 jaar overste van het District
Zuid-Amerika en is sinds 2014 overste van Frankrijk.
In overeenstemming met het kerkelijk recht heeft het Kapittel tevens twee
algemeen raadgevers gekozen om de Algemeen Overste en zijn assistenten bij
te staan. Deze raadgevers zijn: Mgr. Bernard Fellay, die Algemeen Overste is
geweest van 1994-2018, en Pater Franz Schmidberger, die deze functie vervulde van 1982-1994.

4

Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018

Allereerst interview met
pater Davide Pagliarani
De nieuwe Algemeen Overste van de
Priesterbroederschap St. Pius X
FSSPX-nieuws: Hoe voelt u zich na
gekozen te zijn tot Algemeen Overste?
Pater Pagliarani: Natuurlijk heb ik
eerder al een gerucht gehoord. Maar
ik heb me afgevraagd in hoeverre je
het serieus kunt nemen of dat er iets
van waarheid in zit. Dat is waarom ik
deze dag heb afgewacht. Ik moet wel
zeggen, dat ik er niet helemaal zeker
van ben in hoeverre ik heb begrepen wat er vandaag, of beter gezegd
vanmiddag is gebeurd. Het was een
lange dag. Maar tijdens onze retraite
in de week ervoor, heb ik alles in de
handen gelegd van de Allerheiligste
Maagd en overgelaten aan de Goddelijke Voorzienigheid. Ik ben ervan
overtuigd, dat zij altijd aanwezig is
in de geschiedenis van de Priesterbroederschap. Ook nu leidt zij dit
Kapittel en ons allemaal. Maar misschien is het nog te vroeg voor mij
om uw vraag te beantwoorden.
FSSPX-nieuws: Kunt u zich ons kort
voorstellen?
Pater Pagliarani: Ik kom uit Rimini,
een stad aan de Adriatische kust in
Italië, waar al lang een priorij van
de Priesterbroederschap bestaat.

Daar had ik ook het eerste contact
met de Priesterbroederschap St. Pius
X. In 1989 ging ik naar het seminarie
in Flavigny. Vervolgens vervulde ik
mijn militaire dienstplicht. In 1996
werd ik tot priester gewijd. Als priester heb ik zeven jaar gewerkt in mijn
geboortestad, drie jaar in Singapore,
en ben daarna teruggekeerd naar Italië en was tot nu ongeveer zes en een
half jaar in Argentinië.
En nu ben ik hier ...
FSSPX-nieuws: Tot nu toe was u directeur van het seminarie in Argentinië …
Pater Pagliarani: Ik denk, dat het
moeilijk is om die plek te verlaten.
Voor mij is dit de mooiste plek voor
een priester, vooral voor een priester
van de Broederschap. Het hart van
onze Broederschap zijn de seminaries. Niet Menzingen! [lacht] Ik
denk, dat u begrijpt wat ik bedoel ...
daar worden priesters gevormd en u
kunt zien hoe de genade – zelfs vandaag – een jongeman volledig kan
transformeren. Voor mij is elke roeping een wonder. Ik meen, dat men,
wanneer je eenmaal in een seminarie
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hebt gewerkt, de aard van de Broederschap volledig begrijpt.
FSSPX-nieuws: Welke verwachtingen
hebt u van uw beide assistenten?
Pater Pagliarani: Ik moet zeggen, dat
het twee mannen zijn die ik hoog inschat. Ik ken ze beiden heel goed.
Pater Bouchacourt ken ik van Argentinië ken en bisschop de Galarreta natuurlijk ook. Ik denk, dat het
waarlijk een kans is om met mensen
te werken die ouder zijn dan ik ...
met mensen die een goed advies kunnen geven – en ik moet zeggen, met
een priester zo sympathiek als pater
Bouchacourt!
FSSPX-nieuws: Hebt u voor de
Priesterbroederschap St. Pius X al
projecten in voorbereiding?
Pater Pagliarani: Het doel van de
Priesterbroederschap is de vorming
van priesters. Tegelijkertijd moet
de priester zich echter zijn hele leven verder ontwikkelen, leren en
heiligen. Ik geloof, dat we hierop
onze inspanningen moeten concentreren en ons uiterste best doen om
de priester te ondersteunen bij zijn
zoektocht naar heiligheid. Ik denk,
dat elke priester, elk priesterlijk leven een zekere gelijkenis heeft met
een vioolsnaar, die goed gespannen
en afgestemd moet zijn om altijd
de juiste toon te produceren … het
geluid dat God van ieder van ons
verwacht. Vanaf het seminarieleven
en de opleiding tot wat later wordt
verwacht van de priester in de bedie-
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ning, moet een zekere eenheid zijn in
het nastreven van heiligheid. Ik ben
ervan overtuigd, dat dit de oplossing
is voor de meeste van onze problemen.
FSSPX-nieuws: Wat verwacht u van
de gelovigen en wat denkt u dat de
gelovigen van u verwachten?
Pater Pagliarani: Dat is een goede
vraag. Het eerste deel is eenvoudig
te beantwoorden. Allereerst wil ik
de gelovigen bedanken voor hun
gebeden voor dit Algemeen Kapittel en toevoegen dat het Kapittel net
is begonnen. We moeten nu in de
komende dagen alle onderwerpen
bespreken die op de agenda staan.
Daarom bedank ik de gelovigen die
sinds januari bidden en vraag hun
nu om een royale verdubbeling van
hun inspanningen. En dan … wat
verwachten de gelovigen van mij?
Ik denk, dat ze verwachten, dat de
Priesterbroederschap trouw blijft aan
de grondgedachte van haar oprichting. Ik heb al gezegd, dat ze werd
opgericht voor de vorming van priesters. Het priesterschap bestaat echter
voor de heiliging van zielen en daarom heeft de trouw van de priesters
aan hun priesterschap, aan hun eigen
heiligmaking, onvermijdelijk effect
op de gelovigen. Dat is wat de gelovigen verwachten, niet alleen van
mij, maar van elke priester van de
Priesterbroederschap.
(Bron: Entretien réalisé par FSSPX. Actualités – 13/07/18)

Ze hebben Hem onttroond
Hoofdstuk 12
De vrijheid van onderwijs
“Het onderwijs mag alleen
maar de waarheid bevatten”
Leo XIII
De derde door de pausen veroordeelde vrijheid is de vrijheid van onderwijs. Ergert u maar, naïeve mensen,
liberale geesten die uzelf niet kent,
die een hersenspoeling van twee eeuwen liberale cultuur hebt ondergaan!
Ja, beken maar, dat u er niet bij kunt,
dat u er niets meer van snapt, van
pausen die de vrijheid van onderwijs
veroordelen. Welk een onaangename
verrassing! Welk een schandaal! De
paus (en wat voor een! Leo XIII,
door sommigen liberaal genoemd)
veroordeelt de onaantastbare vrijheid
van onderwijs! Maar hoe kunnen we
dan nog onze katholieke scholen
verdedigen ... onze “vrije” scholen?
Want de naam “katholieke school”
ruikt naar sektarisme en heeft een
bijsmaak van godsdienstoorlog. Die
naam heeft een te sterk confessionele
kleur. Daar kunnen we beter niet mee
te koop lopen in een tijd waarin niemand van ons nog de moed heeft om
voor zijn overtuiging uit te komen.
Terloops laat ik u even de slappe,
suikerzoete liberale deugden bewonderen die elkaar in schijnheiligheid
proberen te overtreffen: domheid,
lafheid en verraad geven elkaar de

hand om, zoals in juni 1984 in de
straten van Parijs, in koor het loflied
op de vrije school te zingen:
“Liberté, liberté, tu est la seule vérité” (Vrijheid, vrijheid, gij zijt de enige waarheid.)
Dat komt hierop neer: wij vragen u
alleen maar om wat vrijheid ... een
heel klein beetje vrijheid voor onze
scholen. In ruil daarvoor verklaren
wij ons akkoord met de vrijheid van
het verplicht openbaar onderwijs,
met de vrijheid van de marxistische
en Freudiaanse school die vrijwel
het monopolie bezit. Gaat u maar
rustig door met Jezus Christus weg
te rukken uit geest en hart van 80%
van onze kinderen, met minachtend
te spreken over het vaderland en met
het bekladden van ons verleden. Wij
van onze kant zullen bij de 20% die
ons overblijven lovend spreken over
de voortreffelijkheden van verdraagzaamheid en pluralisme, wij zullen
de dwalingen van fanatisme en bijgeloof aan de kaak stellen, kortom:
wij zullen onze leerlingen onder de
indruk brengen van de heel speciale
betovering die uitgaat van de vrijheid.
Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018
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Ik geef nu het woord aan de pausen
om ons aan te tonen dat die nieuwe
vrijheid onjuist is, dat ze voor de
echte verdediging van het katholieke
onderwijs een valstrik is.

De onjuistheid van
die nieuwe vrijheid
Eerst haar onjuistheid:
“Ook over wat genoemd wordt de
vrijheid van onderwijs mag men niet
anders oordelen. Het spreekt toch
vanzelf, dat alleen maar de waarheid de geest mag vormen, immers
in de waarheid vinden met verstand
begiftigde naturen hun rust, hun bestemming, hun vervolmaking. Daarom mag het onderwijs alleen maar
gericht zijn op ware dingen, om het
even of men te doen heeft met beginnelingen of met geleerden. Brengt het
onderwijs de eersten tot het kennen
van de waarheid, de tweeden worden
in de waarheid bevestigd. Daarom is
het ontegenzeglijk de plicht van elke
docent, de geesten te bevrijden van
de dwaling en het binnendringen van
valse opvattingen te beletten door het
oprichten van een veilige schutswal.
Het is dus heel duidelijk dat de vrijheid die Wij bedoelen, flagrant in
strijd is met de rede, als ze zich het
recht aanmatigt om naar eigen goeddunken om het even wat te doceren.
Het is overduidelijk dat zo’n vrijheid
moet voeren tot een totale omwenteling van de geesten. Het openbaar gezag kan in de maatschappij zulk een
ongebondenheid niet toestaan, tenzij het zijn plicht geheel uit het oog
verliest. Dat klemt te meer omdat we

8

Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018

weten, hoe zwaar voor de toehoorders het gezag van de leraar weegt
en hoe zelden een leerling uit eigen
kracht kan oordelen over de waarheid
van wat de meester doceert. Daarom
moet die vrijheid, wil ze eerlijk blijven, zich binnen bepaalde grenzen
houden. Kunsten en wetenschappen
mogen niet ongestraft oorzaak worden van bederf”.1
Laten we goed onthouden wat de
paus bedoelt: het burgerlijk gezag
mag aan openbare scholen niet de
vrijheid toestaan om Marx en Freud
te doceren of, erger nog, toestemming geven om te leren, dat alle opvattingen en doctrines evenveel waar
zijn, dat geen enkele de waarheid
voor zichzelf kan opeisen en dat ze
elkaar allemaal maar moeten verdragen. Dat is het toppunt van geestelijk
bederf: het relativisme.

De valstrik van
die nieuwe vrijheid
Laten we nu eens kijken, hoe de
vrijheid van onderwijs een valstrik
kan zijn. De katholiek zegt tegen de
staat: “Wij vragen u alleen maar onze
vrijheid”. Dat betekent: “de vrije
school in de vrije staat”, of ook: “U
maakt in uw openbare school ruim
baan voor Marx en Freud, laat in
onze vrije scholen ook de vrijheid
toe voor Jezus Christus”. Wel, dat is
een valstrik: het wordt aan de willekeur van de Staat overgelaten om
te bepalen welk minimaal deel van
uw christelijk opvoedingsplan in een
maatschappij zonder kerkelijke binding toelaatbaar is. En u moet zich

daar dan gedwee bij neerleggen.
Dat zou als argument ad hominem
(vert.: ontleend aan de belangen van
de partij waarmee men discussieert)
misschien aannemelijk kunnen zijn
tegenover een regiem dat bruut vervolgt. Maar tegenover een liberale vrijmetselaarsmacht zoals in het
Westen (vooral in Frankrijk, een land
waarin de krachten van het christendom nog niet vernietigd zijn) is het
lafheid en verraad. Katholieken,
laat onvervaard uw kracht zien! Laat
openlijk blijken, dat Jezus Christus
rechten kan doen gelden over de
zielen die Hij door Zijn Bloed heeft
vrijgekocht! Verdedig moedig de
volledige onderwijsvrijheid van de
Kerk. Daar heeft ze krachtens haar
goddelijke zending recht op! Eis
ook voor de ouders de volle vrijheid
om, krachtens hun rol van natuurlijke opvoeders, aan hun kinderen een
katholieke opvoeding en katholiek
onderwijs te (laten) geven. Zo houdt
Pius XI het ons voor in zijn encycliek
Divini illius van 31 december 1929
over de opvoeding:
“Het burgerlijk gezag heeft dus een
dubbele taak: de bescherming en
het welzijn van gezin en individu,
maar zonder hun de zelfstandigheid
te ontnemen of zich in hun plaats te
stellen. Inzake opvoeding heeft de
staat dus het recht of beter gezegd de
plicht om door zijn wetten het boven
gedefinieerde eerste recht van het gezin op de christelijke opvoeding van
het kind te beschermen en bijgevolg
ook het bovennatuurlijke recht van
de Kerk op die opvoeding te eerbiedigen”.2

Ook in zijn encycliek Non abbiamo
bisogno van 29 juni 1931 tegen het
fascisme dat de katholieke jeugdverenigingen in zijn wurggreep nam,
schrijft Pius XI de volgende mooie
regels over de volle vrijheid van onderwijs waarop zowel de Kerk als
ieder mens recht hebben:
“... De heilige en onschendbare rechten van de zielen en de Kerk. Het
gaat om het recht van de mensen op
het verwerven van het hoogste geestelijke goed onder leiding van het
leergezag en door het opvoedingswerk van de Kerk. Deze is de enige door God met het leergezag beklede macht in de bovennatuurlijke
orde, die haar fundament heeft in het
Bloed van de goddelijke Verlosser en
waartoe iedereen moet behoren om
deel te hebben aan de goddelijke
Verlossing. Het gaat erom dat de zo
gevormde personen het recht hebben
om, samen met het kerkelijk gezag,
Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018
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de schatten van de Verlossing door
hun apostolaat ook uit te delen aan
anderen (Pius XI doelt hier op de Katholieke Actie).
Met het oog op dat dubbele recht van
de zielen hebben Wij onlangs gezegd,
dat Wij gelukkig en trots waren, de
goede strijd te mogen strijden voor
de menselijke vrijheid, maar niet (zoals sommigen Ons, misschien zonder
nadenken, in de mond hebben gelegd) voor de vrijheid van geweten,
een dubbelzinnige uitdrukking die
maar al te vaak wordt gebruikt om
te beweren, dat het geweten absoluut
onafhankelijk zou zijn. Dat is voor
een door God geschapen en vrijgekochte ziel iets absurds (...).
Het gaat bovendien om het niet minder onschendbare recht van de Kerk,
het recht om de door haar goddelijke Stichter dwingend opgelegde opdracht te volbrengen, de opdracht om
aan de zielen, alle zielen, alle schatten van waarheid en geestelijke goederen te brengen, schatten die Hijzelf
voor de wereld had bereid. Euntes
docete omnes gentes ... docentes eos
servare omnia quaecumque mandavi
vobis3. Ga dus heen; onderwijs alle
volkeren … en leer ze onderhouden
al wat Ik u heb geboden”.5

tussen wat ik zou willen noemen de
liberale vrijheid van onderwijs en
de totale vrijheid van onderwijs die
door de Kerk als een van haar heilige
rechten wordt opgeëist.
*

*

Welke plaats neemt de staat volgens
de leer van de Kerk bij onderwijs
en opvoeding in? Het antwoord is
eenvoudig: afgezien van sommige
scholen die opleiden voor openbare
diensten, zoals bijv. militaire opleidingen, is de staat noch docent,
noch opvoeder. Hij heeft volgens
het door Pius XI gegeven subsidiariteitsbeginsel (zie boven) tot taak
de stichting van vrije scholen door
ouders en Kerk te bevorderen. Zijn
taak is niet hun plaats in te nemen.
De staatsschool, het beginsel van een
‘groot nationaal opvoedingsstelsel’,
zelfs als ze niet neutraal is en de staat
niet het alleenrecht in de opvoeding
opeist, is een beginsel dat indruist
tegen de leer van de Kerk.5
1.
2.
3.
4.
5.

Die leer is speciaal van toepassing op
het onderwijs in katholieke scholen.
Ik denk, dat u nu beter het verschil
begrijpt, de diametrale tegenstelling
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Leo XIII, Libertas, PIN 209-210. Zie ook de reeds geciteerde brief E giunto van Leo XIII, PIN 240.
PIN 25.
Mt 28, 19-20.
D.C. 574 (1931) kol. 82; pauselijke richtlijnen, l’Education. Desclée 1960, nr. 316.
Opm. vert.: In tegenstelling met de bijzondere school
in Frankrijk komen in Nederland de rechten van de bijzondere school precies overeen met wat de Kerk moet
verlangen. Dat er meer staatsinmenging gaat komen
en dat de beginselvastheid van de “katholieke” school
steeds verder afbrokkelt, is te wijten aan het verraad van
de Kerk in Nederland zelf.

Hoofdstuk 13
Valt de Kerk onder het publiek recht?
“De Kerk zonder de staat is een ziel zonder lichaam.
De staat zonder de Kerk is een lichaam zonder ziel.”
Leo XIII
Welke is de rechtspositie van de
Kerk ten opzichte van de burgerlijke
maatschappij? Om die vraag te beantwoorden, moeten we ons wenden
tot een speciale kerkelijke wetenschap: het publiek recht van de Kerk.
Daarvoor kunnen we raadplegen de
uitstekende verhandelingen over het
publiek recht van de Kerk door kardinaal Ottaviani en Silvio Romani,
evenals de door Lo Grosso vermelde
bronnen (zie de bibliografie aan het
slot van dit werk).
Ik zal u laten zien, hoe sterk het liberalisme tegen het publiek recht
van de Kerk gekant is, hoe het liberalisme dat recht wil vernietigen,
hoezeer het liberalisme dus in strijd

is met het geloof, waarop heel het
publiek recht van de Kerk berust.
De beginselen van het publiek recht
van de Kerk De grondslagen van het
publiek recht van de Kerk zijn inderdaad geloofswaarheden of daarvan
afgeleid. Hier volgen ze:

1. de Kerk is onafhankelijk
De Kerk, die het bovennatuurlijk geluk
van de mensen beoogt, is een volwaardige gemeenschap: door haar goddelijke Stichter is ze voorzien van alle
middelen om vast en onafhankelijk
uit eigen kracht te blijven bestaan. De
Syllabus (Paus Pius IX) veroordeelt de
volgende stelling die daarmee in strijd
is:
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“De Kerk is geen echte en volwaardige, geheel vrije gemeenschap. Ze
heeft geen eigen vaste, haar door
haar goddelijke stichter verleende
rechten. Integendeel, aan de burgerlijke macht komt het toe de rechten
van de Kerk en de grenzen ervan
precies vast te stellen”.1

Kort gezegd, de Kerk claimt soevereiniteit en onafhankelijkheid vanwege haar missie: “Alle macht is Mij
gegeven in de hemel en op aarde,
dus ga en onderwijs alle volken.”7

Zo willen de liberalen de Kerk tot
slavin van de staat maken. De Syllabus veroordeelt dan ook radicaal, dat
de Kerk door de burgerlijke macht af
en toe beroofd wordt van haar bezit
en haar andere rechten. Nooit zal de
Kerk het beginsel van het eenvoudige gemene recht accepteren. Nooit
zal ze goedvinden, dat ze omlaag gehaald wordt tot het niveau van het
burgerlijk recht voor alle wettelijke
verenigingen in de burgermaatschappij, die van de Staat het bestaansrecht en de grenzen van hun werkterrein krijgen toegewezen. De Kerk
heeft het eerstgeboorterecht om vrij
en onafhankelijk van de burgerlijke
macht, de voor haar zending noodzakelijke tijdelijke goederen te verkrijgen, te bezitten en te beheren 2:
kerken, seminaries, bisdommen,
kloosters, beneficies3 en om vrijgesteld te zijn van alle burgerlijke belastingen. Ze heeft recht op het bezit
van scholen en ziekenhuizen, die als
zodanig vrij zijn van alle staatsinmenging. Ze heeft haar eigen kerkelijke rechtbanken om te oordelen
over kwesties waarbij geestelijken
of kerkelijke goederen betrokken
zijn4, met in principe uitsluiting van
de burgerlijke recht 5. Geestelijken
zijn vrij van militaire dienst,6 enz.

De staat, die het tijdelijk welzijn van
de gemeenschap als onmiddellijk doel
heeft, is ook een volwaardige gemeenschap, van de Kerk onderscheiden en
op haar gebied soeverein. Dat onderscheid noemt Pius XII laïcité, “het gewettigd en gezond wereldlijk karakter
van de staat”8: wat niets te maken heeft
met laïcisme (het voorstaan van deconfessionalisering), dat een veroordeelde
dwaling is. We moeten ervoor oppassen
om niet van het een in het ander te vallen! Leo XIII drukt het noodzakelijk
verschil tussen de twee gemeenschappen heel goed uit:

12

2. Het onderscheid tussen
Kerk en staat

“God,” zegt hij, “heeft het gezag
over het menselijk geslacht over
twee machten verdeeld: de kerkelijke en de burgerlijke macht. De eerste
is over de dingen van God gesteld,
de tweede over de dingen van de
mensen. Ieder van die twee is op
zijn gebied soeverein; ieders terrein
wordt afgebakend door duidelijk
bepaalde grenzen overeenkomstig
de eigen natuur en het eigen doel.
Het lijkt wel een nauwkeurig afgebakende kring waarbinnen ieder jure
proprio 9 (volgens eigen recht) zijn
werk doet”.
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3. De eenheid tussen Kerk en staat
Maar onderscheid betekent nog geen
scheiding. Hoe zouden die twee machten elkaar kunnen negeren? Ze oefenen
hun gezag immers uit over dezelfde onderdanen en maken ook vaak wetten
over dezelfde onderwerpen: huwelijk,
gezin, school, enz. Ze zouden tegenover elkaar gaan staan, terwijl juist hun
eensgezind handelen vereist is voor het
welzijn van de mensen? Onvoorstelbaar!
“Conflicten zouden in dat geval absurd zijn,” verklaart Leo XIII. “De
oneindige wijsheid van Gods raad
zou die ronduit verafschuwen. Er
moet dus absoluut een middel, een
manier zijn om de oorzaken van
twist en strijd te doen verdwijnen
en in de praktijk overeenstemming
te bereiken. Niet zonder reden heeft
men die overeenstemming vergeleken met de eenheid tussen ziel en
lichaam, tot zeer groot voordeel van
de twee partners, in het bijzonder
voor het lichaam, want de scheiding
is voor het lichaam rampzalig omdat
het daardoor van het leven beroofd
wordt”.10

zielenheil en de goddelijke eredienst
te maken heeft, onder het gezag van
de Kerk”.11
Anders gezegd: het stelsel van eenheid en harmonie tussen Kerk en
staat veronderstelt een regel, een
rangorde van waarden, d.w.z. een indirecte jurisdictie van de Kerk over
het tijdelijke, een indirect recht van
de Kerk om tussenbeide te komen in
tijdelijke zaken die normaal tot de
bevoegdheid van de staat behoren.
De Kerk bemoeit er zich mee ratione
peccati, “wegens de zonde en de zielen die gered moeten worden”, om
de uitdrukking van paus Bonifatius
VIII te herhalen.12

4. Indirecte rechtsmacht van de
Kerk over het tijdelijke
Dat wil zeggen: in kwesties die beide
partijen raken, heeft de Kerk, gezien
haar hoger doel, de voorrang:
“Zo valt alles wat in het mens-zijn
om de een of andere reden heilig is,
alles wat krachtens zijn natuur of
met betrekking tot zijn doel met het

5. Indirect ondergeschikt
En omgekeerd is het tijdelijke indirect
ondergeschikt aan het geestelijke, zo
luidt het vijfde beginsel, een geloofsbeginsel of tenminste een theologische
zekerheid waarop het publiekrecht van
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de Kerk steunt. De mens is immers bestemd voor de eeuwige zaligheid, en
de goederen van dit leven, de tijdelijke
goederen, zijn er om hem te helpen dat
doel te bereiken. Zelfs al zijn ze er niet
op afgestemd, in direct zijn ze er toch
op gericht. Het algemeen welzijn op
wereldlijk gebied, het doel van de staat,
moet zo geordend zijn dat de weg naar
de hemelse zaligheid voor de burgers
geëffend wordt. Anders zou dat welzijn
maar schijn en bedrog zijn.

Die constante, eeuwenoude leer van
de Kerk verdient de naam doctrina
catholica. Men moet, zoals de liberalen, wel vol kwade trouw zitten om
die leer toe te schrijven aan het obscurantisme van een vervlogen tijd.

6. De dienende functie van de staat
ten opzichte van de Kerk
“De burgerlijke maatschappij,” leert
Leo XIII, “moet het algemeen welzijn
bevorderen door zo voor de welvaart
van de burgers te zorgen, dat het nastreven en verkrijgen van het hoogste
en onveranderlijke goed waar ze naar
verlangen niet belemmerd, maar zoveel
mogelijk vergemakkelijkt wordt”.13
“De koning,” (wij zouden zeggen:
de staat), zegt de H. Thomas, “moet
zorgen voor het welzijn van het volk
met het oog op alles wat dat volk
nodig heeft voor het bereiken van de
hemelse zaligheid. Dat wil zeggen:
hij moet (in zijn orde, die van het tijdelijke) voorschrijven wat ernaartoe
leidt en, voor zover mogelijk, verbieden wat ervan afhoudt”. 14
Bijgevolg heeft de staat t.o.v. de
Kerk een dienende functie. Terwijl
de staat zijn eigen doel nastreeft,
moet hij de Kerk positief, ofschoon
indirect, helpen om haar doel, de
redding van de zielen, te bereiken.

14

Volgens de liberalen was ze goed
voor “de gewijde monarchieën” van
de middeleeuwen, maar is ze niet
meer bruikbaar voor moderne “constitutionele, democratische staten”.15
Hoe dwaas! Want onze leer, die
voortvloeit uit de Openbaring en de
beginselen van de natuurlijke orde,
is even onveranderlijk en tijdloos als
de natuur van het algemeen welzijn
en als de goddelijke structuur van de
Kerk. Om hun rampzalige stelling
van de scheiding van Kerk en staat
te ondersteunen citeren de liberalen
van gisteren en vandaag graag de
volgende woorden van Onze Heer:
“Geef aan de keizer wat de keizer
toekomt, en aan God wat God toekomt.” 16 Maar ze vergeten erbij te
voegen wat de keizer aan God verschuldigd is!
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7. Het koningschap van
Onze Heer Jezus Christus
over de maatschappij
Het laatste beginsel, waardoor het publiek recht van de Kerk door God zelf
wordt onderstreept, is een geloofswaarheid: Jezus Christus, waarachtig God
en waarachtig mens, Koning der koningen en Heer der heren, moet zowel
over de gemeenschappen als over ieder
mens afzonderlijk heersen. De onderwerping van de staten en hun wetten
aan het zachte en lichte juk van de wet
van Christus is een noodzakelijk aanvullend hulpmiddel voor de Verlossing
van de zielen.
“De staat,” zegt Leo XIII, “moet er
niet alleen voor zorgen dat de heilige
en onschendbare voorschriften van
de godsdienst die de mens met God
verbinden, worden geëerbiedigd”17,
de burgerlijke wetgeving moet ook
doordrongen worden van de wet van
God (de Tien Geboden) en van het
Evangelie, om op haar gebied, de
tijdelijke orde, een werktuig te worden van het werk van de Verlossing
die door Onze Heer Jezus Christus
teweeg gebracht is. Zo wordt in grote lijnen de heerschappij van Onze
Heer Jezus Christus over de maatschappij verwezenlijkt.
Lees toch de prachtige encycliek van
Pius XI Quas primas van 11 december 1925 over het sociale Koningschap van Onze Heer Jezus Christus.
Die leer wordt er buitengewoon helder en heerlijk in uiteengezet! Ik herinner me nu nog het ogenblik waarop ik als jonge seminarist te Rome

met mijn confraters die pauselijke
onderrichting heb ontvangen. Hoe
blij en hoe geestdriftig hebben onze
leermeesters die besproken! Herlees
deze passage18, die het laïcisme van
de staat definitief verplettert:
“Door elk jaar dat feest te vieren,
zullen de staten op hun beurt leren,
dat zowel bestuurders en magistraten
als privépersonen verplicht zijn om
Christus in het openbaar te vereren
en aan Zijn wetten te gehoorzamen.
Ook de hoofden van de burgerlijke
maatschappij zullen denken aan het
laatste oordeel, als Christus hen die
Hem uit het openbare leven hebben verdreven en ook diegenen die
Hem minachtend hebben genegeerd
of aan de kant gezet, in staat van
beschuldiging zal stellen en wraak
zal nemen voor zulke beledigingen.
Want Zijn koninklijke waardigheid
eist, dat heel de staat Gods geboden
en de christelijke beginselen volgt
bij het uitvaardigen van de wetten,
het vastleggen van het recht en de
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verstandelijke en zedelijke vorming
van de jeugd, die de gezonde leer en
de zuiverheid van zeden moet eerbiedigen”.
Voortaan bezingt en verkondigt de
Kerk door haar liturgie de soevereiniteit van Jezus Christus over de burgerlijke wetten. Welk een heerlijke
dogmatische verkondiging, zelfs al
is ze nog niet ex cathedra!

*

*

*

Een verschrikkelijke razernij moet
zich wel hebben meester gemaakt
van de vijanden van Jezus Christus,
toen zij als nieuwlichters het concilie van 1962 gingen toepassen en
daarbij, om de Heer Zijn kroon af
te rukken, de volgende drie strofen
uit de hymne van de eerste vespers
van het feest van Christus-Koning 19
hebben afgeschaft of verminkt:

Scelesta turba clamitat
Regnare Christum nolumus,
Te nos ovantes omnium
Regem supernum dicimus.

Een menigte booswichten schreeuwt:
Wij willen niets te maken hebben met het Rijk van Christus
Maar onze hulde roept u uit
Tot soevereine koning van allen.

Te nationum præsides
Honore tollant publico
Colant magistri, judices,
Leges et artes exprimant.

Mogen de leiders van alle naties
U openlijk eer betuigen
Mogen hoge ambtsdragers en rechters,
Kunsten en wetenschappen van U getuigen.

Submissa regum fulgeant
Tibi dicata insignia,
Mitique sceptro patriam
Domosque subde civium.

Mogen de u toegewijde banieren van de koningen
Schitteren door hun onderwerping
Mogen het vaderland en de gezinnen van de burgers
Zich aan Uw zachte heerschappij onderwerpen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wetsvoorstel 19, Dz 1719.
Wetboek van canoniek recht 1917, canon 1495.
Canon 1409-1410.
Canon 1552.
Rechtbankprivilege.
Vrijstellingsprivilege, canon 121.
Mt 28, 18-19.
Toespraak tot de bewoners van les Marches, 23 maart
1958, PIN 1284.
9. Encycliek Immortale Dei, PIN 136. Vgl. Dz 1866.
10. Encycliek Libertas, PIN 2000. Yves de Chartres schreef
al aan Dagobert de Vrome: “Zoveel als
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Immortale Dei, PIN 137.
Dz 468.
Immortale Dei, PIN 131.
De regimine principum, boek I, hfdst XV.
vgl. John Courtney Murray Vers une intelligence du
développement de la doctrine de l’Église sur la liberté
réligieuse, blz. 128-129 (zie literatuuropgave)
Mt 22. 21.
Immortale Dei, PIN 131.
PIN 569
Strofen 2, 6 en 7.

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

Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.
Altijddurende Bijstand”. Vandaar, ofschoon die aanroeping nog niet voor
de gehele Kerk geldt, beschouwen wij
het toch als een ereplicht haar te behandelen. …

Menige lezer zal vreemd opkijken,
wanneer hij als titel boven dit hoofdstuk de aanroeping leest: “Moeder van
Altijddurende Bijstand, bid voor ons”,
en zich afvragen of O.L. Vrouw ook
onder deze eretitel in de litanie wordt
aangeroepen.
Voor enkele jaren hebben de Paters Redemptoristen van Rome de vergunning verkregen om in al hun kerken
en kapellen, na de aanroeping van O.
L. Vrouw van Goede Raad, Maria te
begroeten met de eretitel: “Moeder van

Alvorens deze troostvolle titel van
de Moeder van de Heer te verklaren, willen wij eerst in het kort de
geschiedenis van haar wonderbaar
schilderij vertellen en ook meedelen
hoe de Paters Redemptoristen in het
bezit kwamen van het miraculeuze
beeld, dat in hun kerk te Rome vereerd wordt.
Het beeld, dat alle sporen van de
oudheid draagt, is hoogstwaarschijnlijk
van het eiland Kreta, waar het als een
wonderbaar schilderij vereerd werd,
naar Rome gebracht. Tegen het einde
van de 15e eeuw werd het door een
koopman geroofd, en naar het hart van
de christenwereld meegenomen. Ofschoon daar in de woning van de koopman opgehangen, werd het later openlijk in de kerk van de H. Mattheus, door
de Paters Augustijnen bediend, voor de
openbare verering uitgesteld. Doch, dit
eerst nadat Maria in herhaalde verschij-
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ningen en na strenge straffen tegenover
de onwillige, haar uitdrukkelijke wil
had te kennen gegeven. Nauwelijks
echter in dat heiligdom uitgesteld, of
de Moeder van Altijddurende Bijstand
deelde talrijke en opvallende gunsten
uit.
Ziedaar met weinige woorden, wat
wij met zekerheid van die tijd kunnen meedelen. Maar, jammer genoeg,
de beeltenis van O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand zou in vergetelheid geraken. Wat daarvan de
oorzaak was?
Toen de troepen van de Franse revolutie ook Rome overweldigden, gaf
generaal Massena het bevel om een
dertigtal kerken van de eeuwige stad
te slopen. Tot dit getal behoorde ook
het heiligdom van O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand. Vele Augustijnen verlieten het land, anderen bleven
te Rome en deze namen de wonder-

18

bare beeltenis mee naar de kerk van de
H. Eusebius, waar zij een onderkomen
hadden gevonden. Toen in 1819 de kerk
van de H. Eusebius in de handen van
de Paters Jezuïeten overging, namen de
overgebleven Augustijnen de wijk naar
het kerkje van Santa Maria in Posterula, nabij de Tiber gelegen. Omdat men
nu in deze kerk reeds een Mariabeeld
vereerde, werd het wonderbeeld van
O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in de huiskapel geplaatst en zo
aan de openbare eredienst onttrokken.
Wat echter erger was, het beeld raakte
zelfs bij de monniken in vergetelheid.
Dit is niet verwonderlijk, daar slechts
enkele paters, die het schilderij nog op
zijn troon, in de Sint Mattheüskerk hadden aanschouwd, nog in leven waren.
De Italiaanse nalatigheid, welke zich
ook op godsdienstig gebied doet gelden, droeg ook ertoe bij om de beeltenis gauw aan de algehele vergetelheid
prijs te geven.
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Doch de Voorzienigheid waakte om
die schat voor het nageslacht te redden. Een Augustijner lekenbroeder,
Orsetti genaamd, in 1852 of 1853 op
zesentachtigjarige leeftijd overleden,
had het wonderbeeld nog in de Sint
Mattheüskerk vereerd en bleef steeds
een tedere liefde voor de Moeder van
Altijddurende Bijstand koesteren.
Hoe zeer treurde hij er dan ook niet
over, dat de beeltenis een prooi van
de vergetelheid geworden was. In de
hand nu van God, werd hij het werktuig om het kostbare schilderij voor
de toekomst te bewaren.
Broeder Orsetti had vriendschap
gesloten met een jonge Romein, Michiel Marchi, die in 1855 het kleed van
de zonen van de H. Alfonsus aannam.
Gedreven door een voorgevoel, dat het
wonderbeeld vroeg of laat aan de openbare verering van de gelovigen zou teruggeschonken worden, deelde hij hem
haar geschiedenis mede.
Intussen verliepen na de dood van
broeder Orsetti verschillende jaren,
waarin de Moeder van Altijddurende
Bijstand totaal vergeten werd, totdat
de 7e februari 1863 de Jezuïetenpater
Blosi, die de gewoonte had elke zaterdag in de Jezuskerk te Rome over
de heerlijkheden van Maria te preken,
eens over het genadebeeld van O. L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand
sprak. De gewijde redenaar betreurde
het zeer, dat het schilderij van de goede
Moeder niet slechts aan de openbare
eredienst onttrokken, maar dat zij ook
spoorloos verdwenen was. Och, riep hij
bewogen uit, mocht toch iemand van
mijn toehoorders haar schuilplaats kennen, opdat haar verering weer in haar
vroegere luister hersteld kan worden!

Deze preek maakte grote indruk te
Rome, en ook de Paters Redemptoristen, in wiens tuin nog overblijfselen van de oude Mattheüskerk gevonden werden, vernamen het. Was
het een wonder, dat pater Marchi, de
vriend van de hoogbejaarde Augustijnerbroeder Orsetti, zich eensklaps
alles herinnerde? Hij zei dan ook:
“Ik weet, dat het schilderij zich in
de huiskapel van Santa Maria in Posterula bevindt”. En hij verhaalde ook
alles, wat broeder Orsetti hem over
die hemelse schat had meegedeeld.
Toch zouden nog drie volle jaren verlopen, voordat het genadebeeld
zijn verborgenheid verliet. Intussen
werd in alle stilte gewerkt, en nadat de
Hoogeerwaarde Pater Mauron, Algemeen Overste van de Redemptoristen,
alles tot in de geringste bijzonderheden
had laten onderzoeken en waar had bevonden, richtte hij tot Paus Pius IX een
verzoekschrift, waarin hij het waagde
het genadebeeld van O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand voor zijn kerk
te vragen, omdat Maria vroeger zelf
zo uitdrukkelijk had verklaard, dat zij
op de plaats van de Sint Mattheüskerk
wilde vereerd worden.
Met grote welwillendheid aanvaardde de Heilige Vader het verzoekschrift, en, na al de beweegredenen
van die bede ernstig te hebben overwogen, maakte hij gebruik van zijn
oppermacht, volgens welke hij over
alle goederen van de H. Kerk mag beschikken, en schreef eigenhandig de 11e
december 1865 op de hem zo eigen pittige wijze: “De kardinaal-prefect van
de Propaganda zal zich tot de overste
van de communiteit van Santa Maria
in Posterula begeven en hem zeggen,
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dat het onze wil is, dat de beeltenis van
de H. Maagd, waarover in het verzoekschrift sprake is, terugkeert tussen de
kerk van Sint Jan en die van Maria de
Meerdere, op voorwaarde, dat de overste van de Redemptoristen haar door
een passende beeltenis vervangt”.
De 19e januari 1866 kwamen de
Redemptoristen in het bezit van het
wonderbeeld. Voordat het in hun kerk
boven het hoofdaltaar werd opgehangen, werd het eerst aan de Poolse
kunstschilder Novodny toevertrouwd,
want het had enige herstelling nodig.

terwijl zij haar stervend kind op de armen vóór zich uithoudt, roept zij uit:
“O goede Moeder, genees mijn kind of
neem het met u in de hemel!” O. L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand had
welwillend naar de bede van de arme
moeder geluisterd, want geen dag later
of het kind was gered, en na een week
was het reeds in zoverre genezen, dat
het zonder gevaar met zijn moeder vóór
het wonderbeeld van de Moeder van
Altijddurende Bijstand kon verschijnen om uit dankbaarheid een kaars te
offeren.

De 26 e april 1866 werd de beeltenis, door een meesterhand keurig
hersteld, in plechtige processie door
de aanliggende straten van de Sint
Alfonsuskerk gedragen. Gedurende deze zegetocht zou Maria door
schitterende wonderen betuigen hoe
aangenaam haar de stap was, die de
Algemeen Overste van de Redemptoristen had gedaan om haar beeltenis
in zijn kerk aan de openbare verering
terug te geven.
Terwijl de processie onder de
vurige gebeden en het luide gejubel
van het volk zich door Rome’s straten
bewoog, zat een arme moeder huilend
neer bij het lijdensbed van haar vierjarig kind. Reeds twintig dagen lang
werd de lieve kleine gemarteld door
brandende koortsen, en zo geweldig
waren de stuipen, dat de dokter machteloos het hoofd schudde en het kind
reeds stervend waande.
Toen de processie haar woning
naderde, wat deed die moeder, vervuld
als zij werd door een levendig vertrouwen op de Moeder van Altijddurende
Bijstand? Zij doet het venster open, en

Enige huizen verder zou een achtjarig meisje, dat reeds de helft van haar
leven met lamheid geslagen was, de
bevoorrechte van de Madonna worden. Toen het wonderbeeld in processie voorbijging, en de moeder van de
kleine met grote vurigheid en innig
vertrouwen haar bede om de genezing van haar kind tot de hemelse
Moeder richtte, bemerkte het meisje, dat haar benen als uit een soort
verdoving ontwaakten. Hoe juichte
de moeder, toen haar dochtertje haar
dit blijde nieuws meedeelde, en wat
deed zij? Onmiddellijk bracht zij
haar kleine naar de kerk, en daar
vóór de wonderbare beeltenis neergeknield, bad zij Maria met heilige
aandrang: “O Moeder, voltooi het
werk dat gij begonnen zijt!” En tot
ieders verbazing richtte het kind zich
eensklaps op en begon te lopen.
Als een lopend vuur verspreidde
zich het nieuws van deze wonderen
door de eeuwige stad. Een onbeschrijfelijke geestdrift maakte zich van de
Romeinen meester, en geheel Rome
stroomde naar de Sint Alfonsuskerk.
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Priesters, bisschoppen en kardinalen
achtten zich gelukkig aan het altaar
van het wonderbeeld het H. Misoffer
te mogen opdragen. Ja, de paus zelf
wilde de Madonna in haar nieuw heiligdom bezoeken, en toen Pius IX, de
vurige Mariavereerder, vóór de beeltenis van de Moeder van Altijddurende
Bijstand lag neergeknield, geraakte hij
als het ware in verrukking, getroffen
als hij was, door de zachte, moederlijke
trekken van de beeltenis. Door de weemoed van het gelaat van de liefdevolle,
maar smartvolle Moeder, kwamen deze
woorden op zijn lippen: “O, quam formosa est! O, wat is zij schoon! wat is
zij heerlijk schoon!”
“Zorg, dat zij over heel de wereld
gekend en vereerd wordt!” zo luidde
de heerlijke opdracht, die Paus Pius
IX aan de Congregatie van de Paters
Redemptoristen gaf, in de persoon
van hun algemene overste, toen hij
haar in het bezit stelde van het wonderbare schilderij van de Moeder van
Altijddurende Bijstand.
Welk heerlijkere taak kon de zonen van de H. Alfonsus worden toevertrouwd, aangezien zij reeds door
hun stichter verplicht waren, Maria’s
goedheid en grenzeloze barmhartigheid
te prediken!
Zij gingen uit naar alle landen, en
overal namen zij de dierbare beeltenis
mee. Waar zij optraden, daar spraken
zij van die goede Moeder, en de vromen werden in het goede bevestigd en
tot hogere deugd opgevoerd, terwijl de
zondaren, zelfs de meest verharde, tot
oprechte bekering kwamen, dank aan
de hulp van haar, die zich met recht
Moeder van Altijddurende Bijstand

noemt. Zonder overdrijving mogen wij
hier dan ook neerschrijven: er is geen
land ter wereld, of haar devotie is er
binnengedrongen. Om een vage indruk
te geven, hoe machtig die verering is
verspreid, willen wij slechts aanstippen, dat in Frankrijk alleen, de beeltenis van O. L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand in meer dan 12.000 kerken en
kapellen uitgesteld is. Eén drukker van
Parijs had reeds in 1900 meer dan twee
miljoen platen van die goede Moeder
verspreid.
“Zorg, dat zij over heel de wereld
gekend en vereerd wordt!” Alfonsus’
zonen, door een bovenaardse zielendorst aangegrepen, waagden zich op
de woelige golven van de oceaan. Van
Europa uit stevenden zij naar Amerika en Azië, Afrika en Australië, en op
welke kusten zij ook verschenen, om
hun heilig missiewerk te verrichten,
overal vertoonden zij het genadebeeld
van de Moeder van Altijddurende Bij-
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De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw

stand. Onder haar zegen ontrukten zij
aan satans dwingelandij miljoenen zielen, om ze terug te voeren in de armen
van Jezus en Maria. Inderdaad overal,
zowel in de oude als in de nieuwe wereld, zowel in de onmetelijke landen
van Azië als in de wildernissen van
Afrika en Australië, heerst de Moeder
van Altijddurende Bijstand en stort er
de schatten van haar liefdevol hart over
haar vereerders uit.
Die verspreiding van de devotie
tot de Moeder van Altijddurende Bijstand ging zo wonderbaar snel, dat
Pius IX reeds in het jaar 1867 zelf het
wonderbeeld plechtig kroonde, een
voorrecht, dat slechts aan de beelden
verleend wordt, die vermaard zijn om
hun hoge ouderdom en om de roem van
vele en buitengewone gunsten.
“Zorg, dat zij over heel de wereld
gekend en bemind wordt!” Snel ondervonden de kinderen van Maria,
dat zij, in hun altijddurende nood,
geen betere toevlucht konden vinden
dan de Moeder van Altijddurende
Bijstand. Zij werd onder die troostvolle titel aangeroepen, niet slechts
in de schamele woningen van de armen, maar ook in de paleizen van
de koningen en overal verwierf haar
beeltenis een ereplaats: in winkels
en werkplaatsen, tot in het voorname gebouw van de katholieke hogeschool van Parijs en in de private
kapel van de Pausen.
Ook in alle kringen schenkt die
goede Moeder haar bijstand. Werd koning Alfonso XII van Spanje niet tot
tweemaal toe wonderbaar door haar
genezen? Mocht de edele moeder van
onze roemvolle koning Albert, de gra-
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vin van Vlaanderen, die uitmuntte door
haar godsvrucht tot O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand, niet haar bijzondere steun ondervinden in het stervensuur? Toen immers onze vorst treurig neerzat bij het lijdensbed van zijn
stervende moeder, zag hij, hoe die edele christenvrouw haar gebroken ogen
rusteloos gevestigd hield op de beeltenis van haar, die gedurende het leven
voortdurend haar bijstand had verleend
en haar in het bange stervensuur met
haar moederlijke bijstand de overgang
naar de eeuwigheid verlichtte.
Een van de mooiste uitingen van
kinderlijke liefde tegenover Jezus’
Moeder, bij al haar vereerders, is het
lidmaatschap in haar broederschap.
Niemand zal zich daarom verwonderen, dat na het terugvinden van de
beeltenis van O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand een broederschap,
haar ter eer, werd opgericht. De eerste afdeling ontstond te Limerick in
Ierland in het jaar 1866, de tweede
te Roeselare in 1869, waar zij in het
jaar van haar oprichting reeds meer
dan 6000 leden telde. In 1871 werd
te Rome de broederschap volgens de
kerkelijke regels door Kardinaal Pattrizi opgericht en vijf jaar later reeds
tot aartsbroederschap verheven. De
eerste naam die op de lijst van haar
leden wordt aangetroffen, is die van
Paus Pius IX.
Heeft Maria ooit een titel aangenomen, die meer geschikt is om ons
vertrouwen op te wekken en de liefde van onze harten te veroveren? Of
is hij niet de samenvatting van al de
lofuitingen, die het vertrouwen en
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de dankbaarheid van
haar kinderen hebben
ingegeven? Welke titel beantwoordt beter
aan alle noden, waarin
wij, arme zwervers in
dit tranendal, kunnen
verkeren?
De godsvrucht tot
de Moeder van Altijddurende Bijstand is dan
ook de godsvrucht van
allen die hoopvol uitzien naar hulp en redding. Omdat er voor
ons, stervelingen, geen
dag zonder beproeving
voorbijgaat, daarom is
de titel van Altijddurende bijstand zo
bemoedigend voor haar kinderen. Bij
die Moeder immers kunnen wij altijd
op hulp en bijstand rekenen. Altijddurende bijstand, dat is bijstand in lijden
en strijden, bijstand zelfs in de zonde
om opgeholpen te worden uit de afgrond, en de strijd tegen duivel, wereld en vlees weer met nieuwe moed te
beginnen. Bijstand heden en elk ogenblik van de dag, die de goede God ons
geeft. Bijstand morgen, bijstand ook op
de laatste dag van het leven tot in het
ogenblik van sterven. Bijstand voor de
rechterstoel van God, die ons rekenschap zal vragen van al onze daden.
Bijstand in de louteringskerker van het
vagevuur. Bijstand eindelijk in het uur
waarop onze ziel in schitterende luister in de hemel zal opgenomen worden.
Vandaar mogen ook wij evenals de H.
Bernardus, Maria met deze troostvolle woorden begroeten: tota ratio spei

meae, Maria, u bent de grondslag van
al mijn hoop.
Gebed: “Heer Jezus Christus, die
ons Uw Moeder Maria, van wie wij
de heerlijke beeltenis vereren, tot
een Moeder hebt geschonken, die
altijd bereid is ons bij te staan, verleen, bidden wij U, dat wij, terwijl
wij haar moederlijke hulp voortdurend inroepen, de vrucht van
Uw verlossing voor eeuwig mogen
genieten. Amen” (kerkelijk gebed).
Oefening: In onze woning, in onze
slaapkamer vooral, de muur met
een beeltenis van O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand versieren
om in al onze noodwendigheden en
moeilijkheden aan de Moeder van
Altijddurende Bijstand te denken en
haar vertrouwvol aan te roepen.
… wordt vervolgd …
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Helden gevraagd!
Eind augustus vond
weer de jaarlijkse Bedevaart van Gorcum naar
Brielle plaats. Er was
een aanzienlijke groep
wandelaars, die ondersteund werd door de
nodige vrijwilligers in
de logistiek. Bij de Mis
op zondag voegden zich
nog talrijke gelovigen
bij dit gezelschap om zo
samen te getuigen van ons geloof,
de martelaren te eren en de deugd
van de sterkte om te strijden en te
lijden van hen af te smeken.
Pater De Clercq heeft een stichtende preek gehouden over dit thema,
want, zoals de martelaren destijds
hun katholieke geloof beleden, zo
moeten wij dat vandaag doen in
de huidige maatschappij. De Pater
citeerde Paulus, die zegt dat allen
die een godvruchtig willen leven,
vervolgd zullen worden. En dat de
leer van Christus in onze harten gegrift moet staan en wij niet alleen
vóór, maar ook mét Christus moeten
zijn door onze daden, want dat er
een grote oorlog aan de gang is. De
voorspelling uit het protevangelie
is hier van toepassing, waarbij het
gaat over de vijandschap tussen de
duivel en de Vrouw en over de duivel die loert naar haar hiel. Wij zijn
die hiel en we kunnen de strijd niet
ontlopen. Het is die van de wereldgeest tegenover de katholieke Kerk.
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Als koene, onverschrokken ridders – zo
preekte de Pater – moeten wij allereerst dagelijks de vijanden in
onze ziel bestrijden als
bijvoorbeeld de hoogmoed, de hebzucht, het
genot, de onreinheid.
Daarnaast moet eenieder zich een plaats
zoeken in het apostolaat die bij hem past en zich grootmoedig inzetten voor de katholieke
actie, te beginnen met het geven van
het goede voorbeeld van het christelijk leven. Vervolgens moeten we
trachten anderen tot het katholieke
geloof te trekken door bijvoorbeeld
lectuur. Laten we geen ziel ongemoeid in navolging van de H. Don
Bosco: ijver voor de zielen!
Deze preek sluit naadloos aan op de
oproep die we willen doen: helden
gevraagd!

Fatima en de huidige tijden
Ook Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
heeft de moderne tijd de “tijd van
de beslissende strijd” genoemd, ze
voorspelde de “duivelse desoriëntatie in de wereld en het misleiden
van zielen”. Door ons haar Onbevlekt Hart aan te bieden, opdat
het onze toevlucht zou zijn, geeft
zij ons hét middel tegen de bekoring om van het geloof te vallen.
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Zonder dit krachtig middel van een
ware godsvrucht tot haar en haar
Onbevlekt Hart zou het menselijk
geslacht machteloos staan tegenover de duivelse golf die de wereld
overspoelt.
Als we nu naar Louis-Marie de
Grignion en Pater Pio kijken, naar
andere boodschappen van verschijningen zoals La Salette en naar diverse geschriften van heiligen door
de eeuwen heen, dan zien we, dat
die aantonen dat Maria dé remedie is voor de huidige crisis. Maria
zegt, dat zij een klein leger van getrouwen zal bijeenbrengen, de apostelen van Jezus en Maria, die zullen
overwinnen met haar hulp.
En dit leger was precies wat de H.
Maximiliaan Kolbe voor ogen had
toen hij in 1917 de Militia Immaculatae (M.I.) oprichtte: de Strijdorde
van de Onbevlekte Maagd Maria.
Over deze Strijdorde gaat dit artikel.

Onstaan van de M.I.
1917: Jaar van de Russische Revolutie en van de verschijningen van
O.L.Vrouw in Fatima! Ook viert
de Vrijmetselarij haar 200-jarig
bestaan en dat heel uitdagend in
Rome, zetel van de Paus, bolwerk
van de katholieke Kerk. De straten
van de eeuwige stad vullen zich met
vlaggen en spandoeken waarop de
H. Aartsengel Michaël wordt afgebeeld, terwijl hij verpletterd wordt

door Satan. Men roept, dat Satan zal
regeren in het Vaticaan en de Paus
zijn dienaar zal zijn.
Broeder Maximiliaan Kolbe, een
Poolse franciscaan, die te Rome
theologie studeert, is getuige van dit
alles en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de vijand zo actief is om
te kunnen overheersen, terwijl de
katholieken zo passief blijven hieronder. Bezitten de katholieken niet
immers veel sterkere wapens, kunnen ze niet op de Hemel rekenen en
in het bijzonder op O.L. Vrouw, op
de Onbevlekte? En zo sticht Maximiliaan op 16 oktober 1917, omgeven door zes medebroeders en met
de toestemming van zijn oversten, de
Militia Immaculatae.
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Helden gevraagd!

Wat is de M.I. precies?
De M.I. is dus een katholieke organisatie en wel één waar iedereen lid
van kan worden: mannen en vrouwen, jong en oud, geestelijken en
leken, een individu zowel als een
religieuze orde, een congregatie,
een jeugdbeweging enz. en zelfs een
pas bekeerd persoon waarvan het geloofsleven nog niet geheel geregeld
is. Het doel van de M.I. is de zielen van Satan te ontfutselen, zielen
van zondaars, ketters, schismatici en
met name van vrijmetselaars alsook
de heiliging van iedereen en dit alles onder de bescherming en door de
voorspraak van de Onbevlekte.
De M.I. is als iets overkoepelend en
niet als een organisatie naast zovele andere; de geest van de M.I. wil
namelijk overal in doordringen: een
volledig, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder voorbehoud toebehoren aan de Onbevlekte. Ieder lid
wordt haar eigendom en daardoor
behoort men ook toe aan Jezus. In
de handen van de Onbevlekte moet
een lid een gewillig werktuig worden
om haar bij de vele lauwe en afgedwaalde zielen bekend en bemind te
maken en om te verwezenlijken wat
van haar geschreven staat: “Zij zal
de kop van de slang verpletteren”
en “Door u zijn alle ketterijen in de
wereld overwonnen”. Maria zal ons
de nodige genade schenken en met
onze medewerking kan zij door ons
handelen en spreken.
Men kan zich afvragen of het nog
wel zin heeft om lid te worden van
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de M.I. als men reeds de toewijding
aan Maria volgens Louis-Marie Grignion de Montfort heeft gedaan. Het
doel echter van deze laatstgenoemde
toewijding is een verandering in ons
persoonlijk leven op het gebied van
o.a. gebed, sacramenten, beoefening
van de deugden en dergelijke om
God meer en meer lief te hebben en
zo onze geloften van het Sacrament
van het Doopsel te vervullen. Maria
geleidt ons naar de volmaaktheid en
zo naar de Hemel.
De M.I. concentreert zich op het gebod dat volgt ná het liefhebben van
God en dat is het nieuwe gebod van
Christus elkaar lief te hebben. God
wil, dat wij deel uitmaken van Zijn
plan de zielen te redden en daartoe
heeft Hij ons een ander sacrament gegeven: dat van het Vormsel, waardoor
wij strijders worden voor Christus en
deelnemen aan de opbouw van Zijn
Mystiek Lichaam. Jezus geeft ons
nu Zijn Moeder om haar Ridders te
worden en zo mee te werken aan het
redden van zoveel mogelijk zielen.

En nu: de strijdbijl opgegraven!
De Onbevlekte is door Christus benoemd om de strijd tegen de Hel te
leiden en God heeft de overwinning
beloofd. Om haar dienaren te zijn,
moeten wij lid worden van haar leger,
met andere woorden, wij moeten wapenbroeders worden, strijden als Ridders tegen het kamp van de vijand,
onder het banier van de Onbevlekte.
Net zoals de H. Maximiliaan Kolbe
en zijn confraters destijds dapper te-
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gen het kwaad van de wereld vochten vanuit de Stad van de Onbevlekte,
Niepokalanów in Polen, zo moeten
ook wij, katholieken, vandaag dezelfde vechtgeest hebben.

beeld gebeds- en actiegroepen
voor openbaar apostolaat, verenigingen van strijders met dezelfde
geestelijke belangen, jeugdbewegingen, studiegroepen enz.

Foute doctrines, normalisatie van de
zonde en religieuze apathie, verkondigd door de moderne wereld, door
liberale scholen of opleidingen en de
massamedia zijn dodelijk gif voor de
zielen, in het bijzonder voor de onschuldige kinderen.

3. De derde stand is eigenlijk de
top van de M.I.: de godgewijde
staat. De Ridder wijdt zichzelf
volledig en exclusief toe aan het
apostolaat van de Onbevlekte en
bezegelt deze toewijding door het
afleggen van geestelijke geloften.
Deze stand overstijgt alle grenzen
en streeft naar heldhaftigheid.

De M.I. is ronduit noodzakelijk in
onze huidige wereld. De tijd is gekomen om met zo veel mogelijk gelovigen aan de oproep van de Onbevlekte
te beantwoorden, om onze geestelijke
wapens op te nemen en haar dapper
bij te staan in deze oorlog tegen de
duivel.
Broeder Maximiliaan Kolbe onderscheidt drie standen in de M.I.:
1. De eerste stand wijdt zich volledig toe aan de Onbevlekte en
spant zich individueel in om de
doelen van de M.I. te verwezenlijken, elk op zijn eigen manier,
maar steeds volgende de deugd
van de voorzichtigheid. De Ridder bidt, offert en werkt individueel, in zijn persoonlijk leven.
2. De tweede stand groepeert leden
en voegt zo aan stand 1 de sociale actie toe door statuten en
programma’s, zodat de leden,
hun krachten verenigend, sneller
en efficiënter het doel kunnen bereiken. Hieronder vallen bijvoor-

Wat brengt Ridder worden met
zich mee?
De voorwaarden voor deze nobele
strijd zijn dus een zichzelf volledig
toewijden aan de Onbevlekte en zo
vrijwillig een volgzaam en edelmoedig instrument in haar handen te worden en daarnaast het dragen van de
Wonderdadige Medaille.
Per dag tracht de Ridder tenminste
éénmaal het navolgende schietgebed
te bidden: “O Maria, zonder zonden
ontvangen, bid voor ons, die onze
toevlucht tot u nemen, en voor hen
die hun toevlucht niet tot u nemen,
in het bijzonder de vrijmetselaars”.
U weet allen, dat het schietgebed een
grote kracht heeft en het afschieten
van dergelijke vuurpijlen ons inniger
verbindt met God; Pater Huysegems
heeft hier in enkele preken al over
gesproken. Verder streeft de Ridder
naar de bekering en heiliging van alle
mensen en ieder doet dit volgens zijn
eigen middelen en naar de omstan-
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digheden van zijn leven, maar in het
bijzonder door de verspreiding van
de Wonderdadige Medaille, indien
mogelijk.

Een nieuw jasje?
De M.I. heeft sinds haar oprichting
een vlucht genomen en is wereldwijd
verspreid geraakt, mede door het katholiek drukwerk dat verspreid werd
door de broeders van Niepolkalanów.
Een tweede Stad van de Onbevlekte
werd opgericht in Japan in Nagasaki
en is op wonderbare wijze gespaard
gebleven tijdens de atoomaanval van
1945. Wereldwijd waren er in de jaren ’60 meer dan drie miljoen leden.
Echter, de revolutie die het Tweede
Vaticaans Concilie met zich meebracht, spaarde ook de M.I. niet en
bracht radicale veranderingen met
zich mee. De naam werd veranderd
naar “Missie van de Onbevlekte”
met het oog op de godsdienstvrijheid en het naconciliaire pacifisme.
Het doel werd volledig vernieuwd
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en gaat niet meer over de bekering
van ketters, vrijmetselaars etc. en
het schietgebed is beroofd van het
laatste deel van de zin. In de statuten geen woord meer over bekering
en daarmee redding van zielen uit de
klauwen van Satan. De nadruk van
de activiteiten ligt nu op de waardigheid van de mens. Verder zwijgen de
statuten over de actieve rol van de
Onbevlekte als Middelares van alle
genaden, vooral de genaden van bekering en heiliging.
De M.I. is gelukkig herleefd in de
geest van de oorspronkelijke statuten
in mei 2000 door Pater Karl Stehlin,
destijds de overste van de Priesterbroederschap St. Pius X in Polen,
en thans de directeur van de M.I.,
met de toestemming van de Algemeen Overste. Deze laatste schreef
in februari 2002 aan de leden van
de Priesterbroederschap: “Ik nodig
u uit om op alle mogelijke manieren
dit wonderbaarlijke, apostolische
initiatief uit te voeren en te verkondingen. We zien dat dit enerzijds in
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volledige overeenstemming is met de
boodschap van Fatima en anderzijds
de godvruchtige devotie tot de Heiligste Maagd die onze statuten van
ons vragen”.

Kom op Nederland!
Het moge duidelijk zijn dat ook in
Nederland de M.I. van de grond
moet komen, en wel met veel leden!
Wat let ons eigenlijk nog lid te worden van de M.I.? Elk hart dat ergens
ter wereld klopt en zal kloppen tot
het einde der tijden, moet worden
gevangen voor de Onbevlekte, dat
moet ons doel zijn! Zoveel zielen
hebben er nog niet of niet voldoende de naam van Maria gehoord. We
moeten de hele wereld willen winnen
voor haar, om de harten van de mensen te brengen naar het Heilig Hart
van haar Zoon Jezus.
Kijken wij niet werkeloos of klagend toe hoe de vijanden van de
Kerk van God met kracht toeslaan!
Over de hele wereld woedt de strijd
onder verschillende namen: socialisme, bolsjewisme, materialisme,
theosofie, protestantisme. Maar het
grootste kamp bevindt zich achter dit
alles: de machtigste en dodelijkste
vijand van de Kerk is de Vrijmetselarij.
Nemen wij dus het moedige besluit
toe te treden tot de gelederen van de
Onbevlekte en de wapens ter hand
te nemen. Houden we ons niet op de
vlakte, want dan zijn we niet in het

kamp van de Onbevlekte. Bedenken
we ons ook, dat we bij het Laatste
Oordeel niet enkel verantwoording
moeten afleggen over wat we hebben
gedaan, maar ook over wat we níet
hebben gedaan terwijl we het konden
doen.
Zoals Pater De Clercq in zijn preek
zei: “Ja, de huidige tijd vraagt helden. Dat moet de heilige ambitie
van onze katholieke jeugd zijn. Van
u. Van ons. U zult de beslissende
generatie in de kerkgeschiedenis
zijn! De ware helden van vandaag
zijn diegenen die resoluut het kamp
van God (ofwel de Onbevlekte; opm.
v.d. schrijver) kiezen, het elke dag
trachten uit te breiden en tegelijkertijd het kamp van de duivel in
en buiten zichzelf in al zijn facetten
bestrijden”.
Ja, helden gevraagd! Eenieder die
aan deze nobele oproep wil beantwoorden en Ridder van de Onbevlekte wil worden, alleen of in groepsverband, kan aan een priester van de
Priesterbroederschap vragen om de
ceremonie van toetreding.
Laten wij hier in Nederland ons in
grote getalen edelmoedig tonen en
onze bijdrage leveren aan de al meer
dan 100.000 Ridders die er sinds
december 2017 wereldwijd zijn en
laten wij de woorden van de Onbevlekte indachtig zijn: “Mijn Onbevlekt Hart zal uiteindelijk zegevieren!”
Marielle Verbeek
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Terugblikken
Zondag 8 juli 2018 heeft de op 30 juni in Zaitzkofen (D) gewijde
Russische neomist Victor Pasichnik, die ook Nederlands spreekt, voor onze
gelovigen in Leiden en Utrecht een eerste H. Mis opgedragen en hun zijn
priesterzegen gegeven. Hetzelfde heeft hij op 28 juli jl. voor land- en stadsgenoten in Moskou gedaan, waarbij de Paters J. Verlinden en C. de Beer, Broeder
René-Maria en een groepje gelovigen uit Vlaanderen en Nederland
aanwezig mochten zijn.

Eerste H. Mis Victor Pasichnik
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Terugblikken

Op zaterdag 4 augustus 2018 heeft Pater Leonard Amselgruber FSSPX met
jongeren van de Duitstalige Jeugdbeweging K.J.B., waaronder ook Nederlanders telden, in de Utrechtse St. Willibrordkerk de uitvoering ten gehore gegeven van de Chorwoche 2018. Het thema was dood en eeuwigheid met muziek
van o.a. M. Duruflé, H. Schütz en E. Grieg.

Chorwoche 2018 in de St. Willibrordkerk
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Onthaal Pater Matthias De
Clercq in Gerwen

Zondag 19 augustus 2018 vierden de gelovigen van de oude St. Clemenskerk in
Gerwen de komst van Pater Matthias De
Clercq naar Nederland. Vlaamse vrienden waren er getuigen van, namen niet
graag afscheid, maar weten hem in goed
gezelschap. Op zondag 30 september zal
de nieuwe pater door de gelovigen van de
Kapel O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans
in Leiden onthaald worden. De foto met
de drie priesters van de FSSPX Nederland toont hun staande voor de onderzeeër Tonijn in Den Helder … zogezegd als
‘geestelijke mariniers’ die in de bres staan
om het overspoelen van Nederland met
kwaad zoveel mogelijk tegen te gaan!
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Terugblikken
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Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018 liep een flinke groep bedevaarders van Gorcum naar Brielle voor katholiek herstel! De overwegingen onderweg gingen over de Rooms Katholieke Kerk, het heilsinstituut door Onze Heer
Jezus Christus gesticht. Ook pater Louis Bochkoltz, dit jaar teruggekomen
naar onze priorij van Antwerpen, liep mee! De sfeer was heel goed, het weer
viel mee en de begeleiders hebben hun uiterste best gedaan om het de lopers
mogelijk te maken. Dank aan God en de Martelaren voor het welslagen en ook
dank aan alle vrijwilligers die hiertoe hebben bijgedragen!

Bedevaart Gorcum-Brielle
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Terugblikken
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland
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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.
September: Voor de jeugd en de katholieke scholen!
Oktober: Voor de eerbied voor het leven!

Jozef van Calasanz
Beste Kruisvaarders,
De mini-ridder van Perálta
Perálta de la Sal, Áragon, Noordoost-Spanje, 1563. Een vijfjarig ventje speelt in de olijfboomgaarden. Hij
bespeurt bij één van de bomen een eigenaardige, donkere schaduw … Wie
de kleine jongen ziet, schrikt: die “kabouter” haalt vanonder zijn manteltje
een echte … degen! Handig toch als
papa Pedro edelman en stadhouder
van Lleida (klinkt:
“Ljeijda”, Spaans:
Lérida) is en thuis
wapens heeft liggen! Maar: niet
zonder gevaar in
de handen van
zulk een wicht!
Dat bedenkt de
jonge knaap natuurlijk niet. In
“heilige toorn”
roept hij: “Onder
die boom schuilt
… de duivel! Ik
ga hem ‘killen’!”
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Daarop stormt het baasje met ware
doodsverachting op de schaduw toe!
Maar die stijgt op in de boom. “Ik
krijg je wel!” denkt onze “kabouter”
en hij klimt dapper de olijfboom in,
om de vijand van God en van alle
mensen eens en voor altijd om het
leven te brengen! Maar als hij bijna
boven is, breekt de tak af en de kleine
man dondert naar beneden!
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Je kan je de paniek van zijn mama,
María Gastón, voorstellen: “Ie-ie!!”
De ouders gaan naar het neergevallen zoontje kijken: “Hij leeft! God
zij dank!” En dan zien ze, dat zoontjelief niet eens gewond is! “Tja,”
denkt papa, “mijn vrouw heeft onze
José (spreek: “Cho-séé”, Jozef in het
Spaans en Catalaans) verteld over de
goede en slechte engelen en wat zij
vóór en tegen ons doen. Nu dacht mijn
kind, dat je geesten net zo goed uit
deze wereld kan helpen als mensen”.

De snoepmis
De ouders nemen maatregelen: “Voor
de eerste tijd, kleine José de Calasanz:
in huis gebleven!” Oeps… Maar je
denkt toch niet, dat mini-edelmannetje
José, geboren op 11 september 1557,
er de man naar is lang te treuren? Hij
maakt het beste van zijn huisarrest
(= dat hij niet buiten de woning mag
gaan): hij nodigt al zijn vriendjes uit,
bij hem te komen spelen. En wat zullen ze wel spelen? Baasje José zorgt
ervoor, dat niemand zich zal vervelen.

Hij heeft een klein altaartje laten maken en als een echt altaar in de kerk
versierd. Hij heeft goed opgelet in
de catechismusles en nu gaat hij aan
zijn vriendjes uitleggen wat elk deel
van het altaar voor betekenis heeft en
waarvoor het wordt gebruikt. En dan
begint de “Heilige Mis”: kabouter José
zal wel zijn misdienaartje vinden. En
ook zijn preekstoel. Of eigenlijk een
heel gewone stoel waarop “Eerwaarde José” klautert en “zijn” jonge gelovigen toespreekt. Maar weet hij wel
waarover? Ja hoor: over “Onze Lieve
Moeder in de Hemel”, wat ze voor ons
doet en nog verder wil doen en hoe
je vriend van haar kan zijn. Er spuit
zoveel vuur uit het preekje van “baby-Calasanz”, dat de andere baasjes
het nog leuk vinden ook! Maar “Eerwaarde José” vindt nu nog een trucje
uit, wat echte priesters normaal niet
gebruiken, opdat bij zijn volgende
“Mis” en preek nog méér knaapjes en
kleine meisjes zullen aanwezig zijn:
na afloop deelt hij aan zijn collega-kabouters snoep uit! Niet slecht, voor de
jongste van acht kinderen!
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Bij jonge José, alles OK!
Ouders Calasanz geven die kinderen
een goede opvoeding en sturen kleine José naar de lagere school, wat
toen de meeste kinderen niet konden
doen. In 1569 (José is bijna 13) gaat
hij naar de middelbare school in Estadilla, bij de Trinitariërs. Van die Trinitariër-Broeders en -Paters “spiekt”
jonge José het offertjes-brengen. Nu
ja offer-“tjes”: onder de bovenkleding, dus op de huid, draagt hij een
ruw boethemd (jaajks!). Daar krijg je
ruw vel van! Op bepaalde dagen drinkt
hij ook alleen maar water en eet hij
alleen maar brood. Op de duur “kill”
je daarmee de vraatzucht en train je je
lichaam met weinig voedsel toch goed
te overleven. Maar dan zonder al te
veel “spek” te krijgen op je buik. José
“geeft nog méér gas”: met zijn gordel
mept hij zich soms op de eigen rug, tot
hij bloed aan de gordel ziet!
Is dit wel goed? Normaal moet je
zo’n strenge boetwerken eerst aan je
biechtvader vragen, die er wel moet op
letten, dat je gezondheid niet beschadigt. En die dus óf neen moet zeggen,
óf navragen hoe het verloopt. En in-
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grijpt als het verkeerd dreigt te gaan.
Maar bij José: alles OK!
Waarvoor doet hij zoiets? Om sterk te
worden? Ja! Maar in de eerste plaats
om uit liefde tot Jezus en Maria hun
offertjes te kunnen schenken, om hun
plezier te doen. En waardoor Jezus
weer genaden geeft om méér zielen te
redden of heiliger te maken. En voor
José de Calasanz is er nóg een reden:
“Jezus, Maria: opdat ik priester mag
worden!”
Met die mededeling komt puber-José
nu naar zijn ouders. En: bam! Het
deksel op de neus! “Geen sprake van
knaap! Je gaat carrière maken zoals
papa!” Na de middelbare school stuurt
papa Pedro zoon José naar de universiteiten van Lleida, Valencia en Alcalá
de Henares: “Studeer rechten en wordt
later een belangrijk man in Áragon,
of elders in het grote Spaanse rijk!”
José stort zich op de studie. Wanneer
hij zo 24 jaar oud is, wordt José de
Calasanz zelfs “doctor” (= diploma
van supergeleerde) in “beider rechten” (wereldlijk- en kerkrecht). Papa
is trots op zoonlief en viert feest!
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“Een bruidje geregeld”?
Maar twee jaar later is er niet bepaald
feeststemming: papa Pedro’s echtgenote (en dus mama van José), María
Gastón, sterft. En nog drastischer:
José’s broer komt in hetzelfde jaar
1582 om het leven. Maar nóg erger
voor José: papa heeft een beslissing
genomen: “Jij bent nu de zoon die
onze familie moet voortzetten! Ik
heb een bruidje voor jou geregeld!”
José krijgt een schok! Hij protesteert:
“Maar ik had ook allang een beslissing
genomen: ik héb al eeuwige maagdelijkheid (= niet trouwen en zo) aan
Jezus beloofd! Ik ben er allang zeker
van, dat Jezus mij tot priester roept!
Waarom denkt u, dat ik kerkrecht heb
gestudeerd? Papa: U komt te laat! Jézus heeft mij al!” Maar … papa laat
zich niet overreden. “De wil van vader
gaat bóven die van de zoon! “Je huwelijk is al geregeld! Bereid je voor!”
Is het juist en goed, wat papa hier
wil? Zolang iemand nog minderjarig
is (jonger dan 18), heeft hij de ouders
te gehoorzamen, en dat voor een groot

deel ook nog zolang hij thuis woont.
Maar als het om de grootste levensbeslissingen gaat: roeping (= priester,
zuster of broeder worden), huwelijk,
beroep … wat dán? Wel: ouders mogen de “voorzet geven”, maar: “binnenkoppen” … is aan zoon- of dochterlief zélf. En zeker mogen ouders
niet in de weg gaan staan als Jezus
roept. Dan moeten de geroepen kinderen antwoorden zoals de twaalfjarige
Jezus in de tempel aan Maria en Jozef:
“Wist gij dan niet, dat ik in de dingen
van Mijn Vader (=God de Vader) moet
zijn?” (Lc. 2, 49)
Maar José, hoe lossen we dat hier nu
op? Wel: de Hemel helpt! Op slag
wordt José de Calasanz letterlijk
dóódziek! “Aan de rand van het graf”!
Papa leert bidden en naar Gods wil te
luisteren: “Niet wéér een dode in mijn
gezin! Heer, laat hem overleven! Dan
mag U onze José hebben, als U wil!”
En ja: de gebeden worden verhoord!
Wonder boven wonder knapt José alsnog op! En met één groot voordeel:
Hoera en hop naar de priesteropleiding!
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“Hier gebleven!”
Omdat José al kerkrecht heeft gestudeerd en al van bij de Trinitariërs
gehard is, is hij al na anderhalf jaar
klaar met de opleiding. Quatertemper-zaterdag 17 december 1583 is in
Urgell (aan de zuidrand van het Pyreneeëngebergte) een feestdag: een
zwerm jonge mannen worden priester
gewijd. Bij José’s plechtige Eremis
zijn de gelovigen onder de indruk van
de bescheiden en vrome houding van
de nieuwe priester.
José denkt: “En nu naar een parochie!”
Maar zijn bisschop, Monseigneur de
la Figuera, fluit de jonge godgewijde
terug: “Hier gebleven! Een dappere,
degelijke en geleerde kerel als jij kan
ik bij het bisdomsbestuur goed gebruiken!” En zo wordt de 27-jarige José de
Calasanz al secretaris van het bisdom.
Maar ook voor de “schaapjes” (gelovigen) mag José zorgen. En hij is een
goede herder: vele mensen stromen
naar zijn biechtstoel. “Die jonge priester is een lieve biechtvader en geeft
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hele goeie raad!” Maar José krijgt nog
méér werk. Overal in de streek van
Áragon (Noordoost-Spanje) deelt hij
voedsel en kleding uit aan de armen …

De “wereld” verandert
1586: Bisschop de la Figuera sterft.
En dan 1592: José haast zich naar huis
in Perálta. Papa Pedro ligt nu ook op
sterven! José is net op tijd! Biecht,
Heilig Oliesel, Communie … en papa
is klaar voor het belangrijkste ogenblik: “Nu en in het uur van onze …
dood”. Papa naar de eeuwigheid. Maar
papa was rijk. Dus: flinke erfenis. Ook
voor José. Wat daarmee gedaan? Een
chiquere woning, deftigere kleren bezorgen? “Neen!”, beslist onze José.
“Uitdelen aan de Kerk en aan armen!”
Mooi! Maar wat nu verder met het leven? De bisschop van Urgell roept:
“Kom voor mij werken! Wordt toch
mijn vicaris (plaatsvervanger)!” José
de Calasanz naar zijn biechtvader: “Is
dit wel Gods wil?” Die antwoordt:
“Ga naar Rome. Bid Jezus jou daar te
tonen hoe het verder moet.”
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Wedstrijd tussen Kamiel en
“Job nummer Twee”
35 jaar is José nu. In de hoofdstad
van de christenheid klopt hij aan bij
Kardinaal Marc-Antonio Colonna.
Die zegt: “Giuseppe (het Italiaans
voor José of Jozef), blijf bij mij! Ik
heb iemand nodig die mijn medewerkers beter schoolt in het geloof. Leer
eerst degelijk Italiaans!” “Giuseppe”
de Calasanz denkt: “Dat moet Gods
wil zijn!” en hapt toe.
Maar wat ziet Calasanz op de straten
van Rome? Horden van verwaarloosde
kinderen! Ouders: “Dood…” of “Doen
niks…” “Wie Jezus? Wat Jezus?” Calasanz bidt: “Goede God! We moeten
iets dóen! Anders worden die gasten
bandieten en donderen ze de hel in!”
Dan ziet Jozef Calasanz iets interessants: “Broederschap van de Christelijke Leer”. Snel wordt hij zelf lid en
begint hij vele jongens van de straat af
te plukken: “Kom naar onze school!”

En Calasanz brengt er meer en meer
en meer … De slecht betaalde leraars
beginnen te zuchten: “È, Don Giuseppe, dit kunnen wij niet aan! Zorg voor
meer geld! We verdienen al zo weinig
en die nieuwe bengels hebben geen
ouders met centen!” “Oeps!” denkt
Jozef, “die leraars willen niet meer!
Wat nu?”
Maar de goede God laat de Zijnen niet
in de steek. Daar komt Antonio Brendani, pastoor van het Romeinse stadsdeel Trastevere (“Over-de-Tiber”, de
rivier van Rome). “È Don Giuseppe
Calasanzio! Kom toch met die gasten
naar mij toe. Naast de sacristie zijn
nog twee kamers! Ik ben zelf leraar
en heb nog een andere priester die ook
wil meedoen!” En zo begint in november 1597 … de eerste openbare school
in Europa, die helemaal gratis is!
Maar: wie iets heel goeds begint, moet
dit verdienen met … lijden! Kerstmis
1598: “De Tiber (Italiaans: “Tevere”,
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Piaristen

de rivier van Rome) barst uit zijn oevers! Nooit gezien! Het water staat
twintig meter boven zijn normaal
peil!” Chaos! Langs de rivier leven
honderden arme gezinnen. Nu: dakloos! En erger: velen hebben de vloed
niet op tijd zien komen: 2000 doden!
Gelukkig leven in de stad twee leiders
en aanpakkers: Camillus van Lellis
en … onze Jozef van Calasanz. Een
wedstrijd ontbrandt tussen die twee
en hun medewerkers: “Om het meest
mensen redden! Voedsel bezorgen!
Wonden genezen! Straten en huizen
schoonmaken!” En het is niet de laatste wedstrijd: Rome is in de zomer
heet en vochtig tegelijk. Dus: altijd
nieuwe ziektegolven breken uit. De
Romeinen zien iemand altijd weer doden de sacramenten geven, wegdragen
en begraven: “Job (de “dulder” uit het
Oude Testament) nummer Twee!” Dat
is de nieuwe bijnaam van onze Jozef
van Calasanz.
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Het jaar 1600: overstromingsellende
opgeruimd. Wat nu? Calasanz: “Terug
naar school!” En hij maakt er grondig
werk van: een nieuwe schoolbroederschap oprichten: de “Arme Clerici van
de Moeder van de Vrome Scholen.”
Veel te lang die naam, toch? Daarom
noemt ieder Calasanz’ nieuwe orde
van priester-leraars voortaan “Piaristen.” En altijd maar méér Piaristen en
altijd maar méér massa’s leerlingen
… Logisch: die scholen zijn gratis!
Ongehoord! Maar meer dan duizend
leerlingen ineens … Hoe krijgen we
zoveel knapen ondergebracht? Nu is
het de paus zelf, Clemens VIII, die
bijspringt: elk jaar geeft hij een vaste,
flinke geldbijdrage van het Vaticaan.
Zijn voorbeeld volgen vrome mensen
met … centen. Zo kan onze Calasanz
een groot huis huren en er een grote
school van maken.
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Iedereen welkom!
Of toch bijna …
En hoe zijn die scholen? Het moeten
onmiddellijk de besten zijn! In 1610
schrijft de nu 54-jarige Calasanz alle
regels van de opvoeding in zijn school
op (“Documentum princeps”). Kinderen van alle volksklassen (arm, rijk,
midden) zijn welkom. Ook een aantal andersgelovige kinderen mogen
komen: in Italië joodse, in Duitsland
later protestantse. Maar zij mogen niet
de meerderheid of een groot deel van
de klas uitmaken.

Vuile smoeltjes, schurft,
pokken, luizen ...
In de begintijd komen de arme kinderen nog met vuile handen en smoeltjes
binnen. En wie reist er mee de klas
in? Griep, pokken, schurft, luizen! Ei!!
Maar dat “leeft” niet lang bij overste
Calasanza! In de regels komt dat de
opvoeders speciaal moeten letten op
de lichamelijke reinheid en netheid
van de leerlingen. Niet gewassen?

Naar de wasbak en opfrissen! En de
schurft-, pokken- en andere ziektelijdertjes? “Schooldirecteuren van de Piaristen! Zorg dat ze niemand besmetten!” “Kereltjes: Mee naar de dokter!
Hop!”

Rekken en strekken
Maar ook voor de níet-zieke lichamen moet worden gezorgd! Komt
een knaap met behoorlijke speklaag
op zijn buik binnen, of beweegt hij
zich nogal houterig? Dat zal niet lang
duren bij de Piaristen: rekken, strekken, lopen, springen, spelen, trainen!
Hoewel dit ook voor die tijd vrij ongebruikelijk is, bestaat bij hun het vak
“Lichamelijke Opvoeding/Sport”. Ook
het lichaam moet fit blijven, zodat het
een goed werktuig van de ziel blijft.

Galileo Galilei en “De Besten”
En de lessen op school? José: “Bij ons
moeten het de béste zijn!” Voor de
taalvakken voert Calasanz ook weer
nieuwe dingen in: “Lessen in de volkstaal (Italiaans, Spaans, Duits, Frans
…)! Ook die moeten de leerlingen
goed kunnen lezen en schrijven. Latijn
en andere vreemde talen leren? Dan te
beginnen vanaf de moedertaal!” Dat
vinden wij vandaag normaal, maar
het was onze Calasanz die het heeft
uitgevonden!
Om zijn priester-leraars ook de besten te maken, laat José hun bijscholen door de beste vakmannen. En wie
vangt hij voor wiskunde en de exacte
wetenschappen? Calasanz weet de
grote wis-, natuur- en sterrenkundige
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Galileo Galilei te strikken! Calasanz
en Galilei zullen levenslange vrienden
blijven. Zelfs dan nog, wanneer Galilei met hooggeplaatste priesters problemen krijgt. En Galilei heeft op vele
punten gewoon gelijk: “Onze planeet
aarde zit in een sterrenstelsel waarvan
het middelpunt een ster met de naam
“zon” is!
De aarde draait dus rond de zon en
niet omgekeerd!” Maar vriend Galilei
is niet al te bescheiden. Soms schrijft
hij af van zijn collega’s Kepler en
Brahe en bazuint dan rond: “Dat is
weer MIJN ontdekking!” Ook op een
andere manier gaat Galilei op de zenuwen werken van genoemde hooggeplaatste priesters: hij gaat stukken
H. Schrift uitleggen. Ze reageren
nerveus: “Laat hij zich toch met zíjn
wetenschap bezig houden, niet met de
onze!” In 1616 en weer in 1633 halen
ze Galilei voor de rechtbank die moet
nakijken of niemand de gelovigen met
ketterijen (dwaalleren, die mensen
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verkeerd laten denken en doen) vergiftigt: de Inquisitie. Oordeel: “Dat de
zon zich niet zou bewegen en de aarde
wel, doordat ze er rond zou draaien, is
absurd en komt in de buurt van ketterij!” Waar daaraan is, dat ook de zon
niet helemaal stilstaat. Maar “ketterij”? Nee hoor! Dat mag de Inquisitie eigenlijk niet eens beweren, want
de Kerk kan alleen iets zeggen over
zaken van het christelijk geloof. Niet
over hoe de planeten bewegen. Als
straf krijgt Galilei huisarrest in zijn
villa. En onze José de Calasanz? Hij
zegt: “Galileo ís en blijft een briljant
leraar van mijn leraars en we verlaten
hem niet in de nood! Hij krijgt één van
mijn Piaristen als secretaris!”
En is een middelbare Piaristenschool
alleen maar voor geleerde bollen?
Natuurlijk niet! Er is een afdeling beroeps- en vakonderwijs, waar de leerlingen alle praktische beroepen kunnen leren: schoenmakers, kleermakers,
koks, schrijnwerkers …
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De super-scholen: preventie,
discipline, liefde
Maar wat is nu het belangrijkste op
een christelijke school? Wiskunde, Latijn, houtbewerking? Neen toch! Dat
de kinderen God, Jezus, Maria ... leren
kennen, liefhebben en dienen! Dat ze
degelijke kerels mogen worden, die op
aarde hun mannetje staan, goeds doen
en daardoor in de hemel te komen! De
redding van deze zielen is natuurlijk
voor de Piaristen het belangrijkste. Jozef van Calasanz schrijft aan zijn leraars en opvoeders: “Breng die kinderen liefde bij, niet schrik! Wanneer een
kind van in de prille jeugd gevormd
wordt in godsdienst en wetenschap,
mogen we hopen dat het een gelukkig
leven zal leiden”.
En daarbij is onze Calasanz óók de
eerste ooit in … de “preventieve methode”. Wat is dat? Wel: de kinderen
bijna geen kans geven op domme of
stoute gedachten te komen! Altijd
goed bezig houden: werk, gebed, spel,
sport. Altijd een opvoeder, in de buurt.
Maar waar bengels zijn, komen tóch
nog streken, dommigheden en stoutigheden voor. Dus: rechtvaardig
straffen, maar nooit méér dan nodig. En voor de rest: “Opvoeders:
niet onnozel, maar wel góed zijn
voor de leerlingen! Hun plezier
laten beleven aan het ware, goede en mooie!” Er is iemand die
het Calasanz 250 jaar later zal nadoen: de Heilige Don Bosco.

de lessen, gehoorzamen hun bewonderde en geliefde priester-leraars en
leren zelfbeheersing, discipline.
De ouders, die de Piaristen kennen,
vechten om hun kinderen op zo’n
super-school te krijgen. Zó groot is
de vraag, dat Calasanz al vanaf 1616
overal nieuwe scholen (zowel lagere
als middelbare) moet openen: in Italië, Spanje, Tsjechië, Polen, Hongarije, Duitsland … Zelfs in Kroatië wat
nog in de macht van de islamitische
Ottomanen ligt, smeekt men om Piaristen-scholen.
Ook de nieuwe paus, Paulus V, is zeer
opgetogen! Hij erkent op 6 maart
1617 de Piaristen als eerste religieuze
congregatie ooit, die alleen maar als
hoofdtaak heeft: kinderen goed opvoeden en opleiden. De volgende Paus,
Gregorius XV, gaat in 1621-22 nog
verder: de Piaristen worden een echte
religieuze orde met … nog een vierde
gelofte. Naast de drie gebruikelijke
kloostergeloften (armoede, kuisheid,
gehoorzaamheid) komt er nog bij: “Ik
zal me mijn hele leven toewijden aan
de goede opvoeding van de jeugd!”

En wat bereiken de Piaristen bij
hun leerlingen? Die gaan graag
naar school (jawel!), genieten van
Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018
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van de paus. De Cherubini zijn dus
een zeer machtige familie. Ze denken:
“De Kerk kan niet meer zonder ons!”

De bak in.
En het gaat alsmaar beter, en beter, en
beter … Maar wat denk je wat er gebeurt, wanneer Jozef van Calasanz en
zijn Piaristen zoveel zieltjes redden?
De hel wordt woedend!
In 1642 weten de mensen niet wat ze
zien: “De politie pakt Jozef van Calasanz op! Hoe kunnen ze een heilig
man van 86 jaar arresteren? “Mee
naar de Inquisitie!” Maar waarom?
Calasanz wordt aangeklaagd om zijn
vriendschap met Galileo Galilei. En
wie heeft hem dat aangedaan? Een
eigen mede-piarist met de voornaam
“Mario”! Gelukkig merkt de Inquisitie na een korte tijd van gevangenneming dat Calasanz zeker geen ketter
is.

Maar op een dag komt een noodkreet
vanuit Napels: “Goede Pater Jozef,
kom snel naar hier! Die Stefano Cherubini is een valse broeder! U moest
eens weten wat die hier doet! Hij
doet zoals de zogenoemde “opvoeders” in het oude Griekenland! Hij
sleurt weerloze jongens mee naar …
zijn slaapkamer! En dan raakt hij ze
onkuis aan! Hij schendt die arme jongens!”
De oude Jozef van Calasanz snelt zelf
naar Napels en begint een onderzoek.
Hij ondervraagt verschillende leerlingen en anderen in de school. En wat
blijkt? Cherubini is geen cherubijn
(engel) maar een duivel! Een knapenschender! Die onwaardige priester
doet daarmee net het omgekeerde als
hij hoort te doen! Hij heeft beloofd
kinderen te beschermen en sterken
voor het leven. Hij heeft beloofd kuis

Kindermisbruik!
Maar dat was nog maar het voorspel
van de beproeving. De directeur van
de Piaristenschool in de grote stad
Napels heet Pater Stefano Cherubini.
Hij is zoon en broer van de advocaten
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te leven. Calasanz ondervraagt tenslotte ook Cherubini zelf. En die …
kan de waarheid op de duur niet meer
verbergen.
Wat moet Cherubini nu doen? Wég
van scholen en alles wat met jeugd
te maken heeft, zich bekeren, boete
doen, een verborgen bestaan leiden.
Maar wat doet hij nu écht? Hij gaat
zijn eigen oude, goede overste, Pater
Jozef van Calasanz, “het mes op de
keel zetten” (bedreigen)! “Als u dit
bekend maakt, dan zorg ik ervoor,
dat uw hele Piaristenorde met al haar
scholen vernietigd wordt!” Dat is nu
echt duivelse boosheid!

rubini zweert wraak en speelt het zo
sluw als de slang (satan, de duivel)
het hem ingeeft. Hij gaat naar zijn
vrienden in het Vaticaan: “Er zijn
grote moeilijkheden bij de Piaristen!
Onderzoekt niemand dat?” De machtige vrienden laten zich bedriegen:
“Goed, Pater Stefano Cherubini, dan
word jij nu Algemeen Visitator (onderzoeker) van de Piaristen! En wat
denk je hoe dat afloopt? Cherubini is
snel klaar met zijn zogezegd “onderzoek”: “De overste van de Orde, Jozef
van Calasanz, is 86 jaar oud en compleet dement (= door ouderdom kan
hij niet meer normaal denken en beslissen).” Wat een leugen! Maar nóg is

Wat moet onze Calasanz nú doen?
Hij denkt: “Eigenlijk moet die vent
de bak (= gevangenis) in! Maar hij
zal ontkomen door zijn machtige
advocaten-familie. Dus: ik zorg ervoor dat hij binnen mijn orde zóver
van kinderen wordt weggezet, dat
hij tenminste voor de toekomst geen
van hen nog kwaad kan doen!” En
zo “promoveert” Calasanz Cherubini
“weg”, met als officiële uitleg: “Pater
Cheribini houdt zich niet aan de regel.
Onder andere houdt hij zich niet aan
de matigheid en het leven van gebed”.

De duivel jubelt …
Cherubini mag nog van geluk spreken: Calasanz heeft nog niet in het
openbaar gezegd hoe vér die “onmatigheid en gebrek aan gebedsleven”
gaan. Maar toch is de valse broeder
woest: hij kan aan “zijn” begeerde
prooien (de kinderen, die zijn slachtoffer werden) niet meer roeren! CheInformatieblad Nr. 306 september – oktober 2018
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het Cherubini-monster niet klaar: “Er
is een nieuwe overste nodig, die weer
orde op zaken stelt!” En weer zijn de
beslissende mensen in het Vaticaan
onder indruk van deze sluwe slang:
“Dan wordt U nu benoemd tot nieuwe overste van de Piaristen!” Zover is
de hel in 1643: de goede vader Jozef
Calasanz buiten zijn eigen orde gezet,
en in zijn plaats is pedofiel (kinderschender) Cherubini de baas! De hel
viert feest!

Tumult in de Orde
Arme Jozef van Calasanz, wat zeg je
daarop? Hij reageert: “Laten we dit
aan God zelf over, voor Jezus smaad
te lijden is ons beroep”. Maar de mensen die deze “Tweede Job” kénnen,
gaan de goede man verdedigen. De
kinderen wéten wat ze aan hun goede vader hebben en tonen hem hun
vriendschap. En ook de andere Piaristen, die intussen al hebben ontdekt
wat voor een monster die Stefano
Cherubini is. Er ontstaat een geweldig tumult onder de Piaristen-Priesters!

Wie laatst lacht ...
Zó goede, nu 88-jarige Jozef van Calasanz, ze hebben uw heilig levenswerk helemaal vernietigd! Geeft u
op? De taaie ridder van Perálta en
grote kindervriend verliest de moed
niet: “Ooit zal de orde van de Piaristen worden heropgericht en het goede
werk door onze scholen zal herbeginnen. Wacht maar!”
Maar hij mag het in dit leven niet
meer meemaken. Kort daarop, op
25 augustus 1648, geeft de 90-jarige Calasanz zijn ziel terug aan Jezus
(= hij sterft). Allen die hem kennen,
de velen uit het volk van Rome die
hij uit de miserie hielp in tijden van
overstroming en plaag, de dankbare
ouders van de kinderen die hij redde en opvoedde, de meerderheid van
goede priester-leraars van de Piaristen
en vooral zijn oud-leerlingen … zijn

Nu duikt verrader-Mario weer op en
gaat met monster-Cherubini “oorlog voeren”. Intussen hoort de paus
zelf, Innocentius X, van de chaos
en verneemt hij ook wat Cherubini
wérkelijk heeft uitgehaald. En wat
denkt hij? “Wat een duivels nest zijn
die Piaristen!” En in 1646 heft hij de
Piaristen helemaal … op (= de orde
laten ophouden te bestaan)! Weer jubelt de hel! Want daarmee vernietigt
de paus (zonder het te beseffen?) ook
al die prachtige scholen!
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Jozef van Calsanz in dankbare liefde
en hartelijke aanhankelijkheid trouw
gebleven. Nu stromen ze in massa’s
naar zijn begrafenis in de kerk San
Pantaleo.
En ja: wie laatst lacht, best lacht! De
schurken, die Calasanz’ orde waren
binnengeslopen, worden, direct na
diens overlijden “weggezuiverd”.
Acht jaar later en bijna honderd jaar
na Jozefs geboorte, dus in 1656, herrijst de verloren gewaande Orde van
de Piaristen weer! En nu verspreiden
ze zich nog verder: tot diep in Duitsland en zelfs in Canada.
In 1767 wordt Jozef van Calasanz heilig verklaard en in 1948 roept Paus
Pius XII hem uit tot “Patroonheilige
van alle Christelijke Volksscholen ter
Wereld”. Het lichaam van de heilige
wordt opgegraven en … wat zien we?

Het zuivere hart en de tong, die altijd
bij de waarheid bleef, zijn niet vergaan! We vieren het feest van deze
goede kindervriend op 27 augustus.

En nu wij …
In september bundelen we onze gebeden en offertjes samen met Sint-Jozef
van Calasanz’ voorspraak. Waarvoor?
Voor de jeugd en voor de christelijke
scholen. In oktober wordt er wéér gebundeld: deze keer voor de bescherming van de baby’tjes in de moederschoot en van de oudere en zieke
mensen, waarrond “personen met
witte jassen” spoken om hun voortijdig de dood in te prikken. En wat
zal uit óns wel worden? “Toenemen
aan wijsheid en welgevallen voor God
en de mensen” (Lc. 2, 52), zoals de
kleine Jezus en de leerlingen van de
Piaristen? Ja toch?!

Pater Koenraad Huysegems
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Het Biechtgeheim
Een verhaal

De oude bankier Patrick Blound lag
zwaar ziek in zijn prachtige hemelbed. Bij hem zaten zijn zoons Harry en John. Op een afstand stonden
de twee dokters en een verpleegster.
Zojuist hadden de dokters het vonnis
geveld: er was geen genezing meer
mogelijk. De bankier had hoogstens
nog 24 uur te leven.
Patrick Blound had de leeftijd
van 86 jaar bereikt, geheel zijn leven
hard gewerkt en volgens de mensen
veel geluk gehad. Met niets begonnen
had hij, de arme emigrant, het grote
bankiershuis “P. Blound en Sons” opgebouwd.
Zijn twee zoons waren ook in de
zaak. En volgens vaders wil zouden
zij beiden hem opvolgen. Zij waren
de leiders van het grote bankiershuis.
Maar het scheen, dat de zieke niet erg
gerust was op deze laatste reis. En dat
is te begrijpen: één ding had Patrick
Blound bij zijn fortuinlijke gang door
het leven verloren: zijn godsdienst.
Wanneer echter de dood in de kamer
staat, is de godsdienst het enige wat
waarde heeft. Effecten, bankbiljetten, huizen of grondbezit kun je niet
meenemen op die reis. Dokter noch
vrienden kunnen je helpen.
En daarom was P. Blound ongerust en woelde hij tussen de heldere
lakens heen en weer. Hij wenkte zijn
oudste zoon, Harry. Toen die zich over
hem heen boog, fluisterde hij: “Haal

52

een priester, Harry; een Katholiek
priester. Maar vlug!”
Harry noch John hadden ooit bespeurd, dat hun vader iets aan godsdienst had gedaan. “Wat zegt u, Vader? Een priester?” De zieke knikte
en keek daarbij zijn zoon zó smekend
aan, dat deze de telefoon opnam. Hij
kende geen adres van een priester.
Daarom gaf hij met een hoofdwenk
aan zijn broer John een teken om naderbij te komen. “Wat is er?” vroeg
deze fluisterend, toen hij naast zijn
broer stond. “Vader vraagt een priester. Een katholiek priester. Weet jij er
een te wonen?” “Nee, zo niet. Maar
wacht eens, bel het dichtstbijzijnde
ziekenhuis op. Daar is altijd zo iemand aan verbonden.” “Ach ja, dat
geloof ik ook.” Harry belde het Sint
Johnsziekenhuis op.
“Mag ik de heren verzoeken mij even
met vader alleen te laten,” vroeg de
aangekomen Eerwaarde Heer Paul
Lurtz, rector van het Sint Johnsziekenhuis. “Vader wil biechten.” Harry
en John verlieten de ziekenkamer.
“Ik heb nooit geweten, dat vader
katholiek was,” zei John, toen ze op
de gang wachtten. “Nee,” antwoordde
Harry, “ik heb er ook nooit iets van
gemerkt. Maar wanneer dit bezoek
hem een rustige dood geeft, och, dan
is er niets tegen.” “Het is in ieder geval goedkoper dan een doktersconsult,” merkte John nog op.
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Even later kwam de priester
naar buiten. “U kunt naar binnen
gaan, heren,” zei hij. “Over een goed
kwartiertje ben ik terug om uw vader de laatste heilige Sacramenten te
geven.”
Hij liep door de gang, de trap af.
De broers hoorden de voordeur dichtslaan. Toen gingen ze weer naar de zieke. Die wenkte al van verre. En zodra
Harry zich over hem heen boog, fluisterde hij: “Ga naar de safe, Harry, en
breng me 25.000 dollar. In briefjes van
duizend dollar. In een envelop doen”.
“Vader, dat is toch wel erg vreemd.
Vindt u ook niet?” “Doe het,” zei de
zieke, “en vlug. Ik wil het. Ik beveel
het. Leg ze onder mijn hoofdkussen.
Dan pas zal ik gerust sterven”. Harry
trok zijn schouders op en keek wederom John aan, die had meegeluisterd.
“Als dat Vader gerust stelt, doe het dan
maar,” zei deze. “Later kunnen we ze
weer in de safe terugleggen.”
Weer nam Harry de telefoon
en belde naar de bank. Precies vijf
minuten later overhandigde een bediende een gele envelop met erin 25
groene bankbiljetten: 25.000 dollar.
Harry haalde ze eruit, liet ze vader
zien, stak ze er weer in en legde de
envelop onder het hoofdkussen van
de zieke. Die knikte, dat het goed
was. Toen kwam de priester voor de
tweede keer. Hij groette niet, want hij
droeg de H. Hostie bij zich. En weer
verzocht hij de beide broers even buiten de kamer te wachten.
Daarna riep hij ze zelf weer binnen. En in hun bijzijn diende hij de
stervende het H. Oliesel toe en gaf
hem Ons Heer als reisspijze op zijn

laatste tocht. Toen bad hij de gebeden
van de stervenden en nam daarna afscheid. De zieke was zichtbaar opgelucht. Hij lag rustig, met een zachte
glimlach op zijn gelaat. En zo bad hij
zich de eeuwigheid binnen. Een half
uur na de plechtigheid gleed hij langzaam weg in de doodsslaap. Doch de
rust en de glimlach bleven en gaven
het gelaat iets sereens, iets zeldzaam
rustigs.
“Eigenaardig,” zei Harry, “dat
die godsdienst zo’n invloed kan hebben op een mens.” “Neem die enveloppe nu weg en breng hem weer
terug naar de safe,” zei John. Maar
Harry voelde het als een soort schennis om die rustige dode nu aan te raken. “Straks,” zei hij.
De beide broers gingen en sloten
de deur van de sterfkamer. Beneden
brachten ze het bericht van de dood
aan de overige huisgenoten. Daarna
vertrok John, die gehuwd was, naar
zijn vrouw en kinderen. Drie uur later belde Harry zijn broer op. “Kom
onmiddellijk. Er is iets ernstigs gebeurd.” “Wat is het?” vroeg John. “Ik
zeg het liever niet door de telefoon,
maar kom direct.” John sprong in zijn
auto en haastte zich naar het ouderlijk
huis. “Wat is er,” vroeg hij, toen hij
tegenover Harry stond. Die nam hem
apart en fluisterde: “Het geld is weg!”
“Welk geld?” “Kom mee naar mijn
kamer.” In zijn werkkamer vertelde
Harry, dat hij een kwartier geleden
naar de sterfkamer was geweest en
toen tot de ontdekking was gekomen,
dat de envelop onder het hoofdkussen
verdwenen was. “Heb je alles goed
nagekeken?” “Natuurlijk. Ik moest
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dat wel doen, want de overledene
moet toch opgebaard worden.” “Dat
is een lelijke geschiedenis.”
“Heel lelijk. De enige die de
kans heeft gehad om het weg te nemen, is de priester geweest. Die was
een paar minuten alleen met vader.
Maar het is te afschuwelijk om zo iets
te denken: een diefstal plegen, terwijl
men zijn ambt uitoefent als priester!”
“We moeten in ieder geval de politie waarschuwen,” stelde John voor.
“Ik zie niet in, waarom een katholiek
priester iets anders zou zijn dan een
loodgieter of bakkersjongen.” “Laten
we eerst nog eens alle twee gaan zoeken.” Ruim een half uur doorzochten
de beide broers nog de sterfkamer
naar de envelop met 25.000 dollar,
terwijl op zijn hemelbed de dode bankier rustte in een eeuwige glimlach.
Maar ze vonden niets. “De beschuldiging wordt klemmender,” fluisterde
Harry. “Is er intussen niemand in de
kamer geweest?” vroeg John. “Nee.
Ik had de sleutel zelf bewaard. Niemand kon de kamer binnen.” “Dan
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moeten we de politie waarschuwen,”
concludeerde John.
“Nu niet,” zei Harry. “De familie is op komst en de vrienden. Je
kunt nu geen politie in huis halen. Na
de begrafenis. Dan nemen we maatregelen, het spijt me, maar we moeten
aan de naam van de firma denken.”
Na de begrafenis kwam de politie. De beide broers herhaalden hun
vermoeden over de waarschijnlijke
dader. Maar toen de politie aan het
ziekenhuis kwam, om de Eerwaarde
Paul Lurtz te spreken, kreeg zij de
boodschap, dat hij naar een onbekende bestemming was vertrokken. Dat
verhoogde de achterdocht bij de mannen van de wet. Het signalement van
de priester kwam in het politieblad.

II
De weduwe O’Daugherty was arm.
Ze woonde in een van de arbeiderswijken van Dublin. Haar beide dochters werkten in een linnenweverij.
Doch in het begin van de vorige eeuw
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werd er door de vrouwen wel hard
gewerkt, doch weinig verdiend. Moeder was sukkelend en dus moesten
de drie vrouwen leven van het karige
weekloon van de beide meisjes.
Toen kwam op zekere dag een
geestelijke aan de deur: een Amerikaanse priester, genaamd Paul Lurtz.
Terwijl hij aan de tafel zat in de huiskamer, vroeg hij aan Mevrouw O’Daugherty: “Hoe heette uw man van
zijn voornaam?” “Michaël, Eerwaarde, Michaël. Hij was de tweede zoon,
ziet u, Eerwaarde.”
De priester keek in een notitieboekje. “En wanneer is hij gestorven?” “Voor ongeveer 25 jaren. Ik
heb toen bericht gekregen van zijn
vriend Patrick Blound. Ze waren tegelijk vertrokken om goud te delven.
Wanneer mijn man succes had, zou
hij mij over laten komen. Maar het
liep mis. Hij stierf bij een ontploffing
in de goudbergen.”
“Waarom was uw man naar
Amerika gegaan?” “Och, Eerwaarde,
hier was het bittere armoede en geen
toekomst.” “Ja, ja,” zuchtte de geestelijke. “Maar heeft uw man nooit
wat geld gestuurd? Nooit in een brief
verteld, dat hij goud had gevonden?”
”Neen, Eerwaarde. Behalve één keer.
Toen schreef hij, dat hij een claim had
die heel wat beloofde. Maar spoedig
daarop verongelukte hij. Zijn vriend
Patrick Blound heeft alle onkosten
van zijn ziekbed en begrafenis betaald, omdat Michaël niets had. Maar
waarom vraagt u dat allemaal?” “Omdat ik een blijde boodschap voor u
heb. Hier is een bedrag van ruim vier
en twintig duizend dollar. Uw man
had wèl geld. En ik heb opdracht ge-

kregen, om het u te overhandigen.”
“Maar ...” stamelde mevrouw O’Daugherty. Toen moest ze zich even
aan de tafel vasthouden. Ze werd
bleek en Paul Lurtz werd bang, dat
ze bewusteloos zou vallen. Maar nee,
ze herstelde zich. Haar ogen gingen
open. Ze waren nat van tranen. Gelukstranen! En ze glimlachte. Zacht
stamelde ze: “Die goede Michaël! ...
En wat zullen Mary en Nelly ogen
opzetten, wanneer ze thuis komen.”
“Mary en Nelly?” “Ja, mijn dochters.
Mary is 29 en Nelly 32.”
De Eerwaarde Paul Lurtz bleef
tot in de avond in het vriendelijke
huisje, temidden van de gelukkige
mensen. Hij moest veel vragen beantwoorden, veel meer dan hij kon.
Daags daarna scheepte hij zich
in voor de terugreis. Hij had geen
spijt van de tocht. Door de zorg van
de overledene waren zijn onkosten
vergoed en de blijdschap die zijn bezoek in Dublin had gebracht, maakte
zijn moeite en tijdverlies weer goed.
Toen hij in New York van boord
wilde gaan, traden twee heren op hem
toe.
“U bent de Eerwaarde Heer Paul
Lurtz, rector van het Sint Johnsziekenhuis te X?” “Ja, dat ben ik. Waarmee kan ik u van dienst zijn?” “U
bent gearresteerd, verdacht van diefstal van een bedrag van 25.000 dollar
ten nadele van de Firma P. Blound
and Sons, bankiers. Maak alstublieft
geen scène. Daar staat een auto.”
Van de commissaris van politie
vernam Eerwaarde Paul Lurtz, waarvan hij beschuldigd werd. Hem werd
gevraagd om te vertellen, wat de oude
bankier en hij samen hadden bespro-
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ken in dat laatste onderhoud. Maar
de geestelijke weigerde en beriep
zich op het biechtgeheim. Doch de
politieman nam daar geen genoegen
mee. Bij het gerecht kende men geen
biechtgeheim.
Eerst was men vriendelijk bij
het onderzoek. Maar toen de priester geen enkel antwoord wilde geven
over het onderhoud dat hij met de
oude bankier had gehad en evenmin
over zijn geheimzinnige reis, toen
werden de ondervragingen hard.
Zo kwam hij voor de rechtbank.
En al bij voorbaat wist men, dat hij
schuldig bevonden zou worden. Alle
bewijzen waren tegen hem. En het
vreemde was, dat de beklaagde zich
zelf niet verdedigde. Het enige, wat
hij voortdurend herhaalde, was: “Ik
ben onschuldig. Of men mij gelooft
of niet: ik ben onschuldig!” De kranten vertelden het hele proces in uitgebreide reportages. De heren van
de pers namen de gelegenheid waar,
om nog eens flink te schelden op die
“slechte” katholieke priesters.
Slechts één troost kreeg de
arme geestelijke: zijn bisschop bezocht hem in de gevangenis. “Ik kan
aanvoelen, wat u moet lijden, arme
vriend,” zei hij, “maar de mensen
kunnen u niet helpen. Ik zelf ook niet.
Doch bid uw Rozenkrans en houd het
kruisje goed vast: Christus werd ook
door het volk verworpen. De knecht
is niet beter dan de meester”.
De rechtbank deed de uitspraak:
“Schuldig aan diefstal onder zeer verzwarende omstandigheden. Acht jaar
gevangenisstraf.” De beklaagde boog
het hoofd bij de uitspraak en maak-
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te geen gebruik van het recht om het
laatste woord te spreken. De kranten
gaven het vonnis van de rechtbank in
vette letters over de volle breedte van
de eerste pagina. Onder het gejoel
van het volk op de publieke tribune
werd een bleke Eerwaarde Paul Lurtz
weggeleid.
De gebroeders Blound voelden
zich niet voldaan. Ze waren getuigen
geweest in het treurige proces. Doch
het eigenaardige, berustende gedrag
van de beklaagde had hun niet de voldoening gegeven, dat er een schuldige werd gestraft. “Ik wou, dat ik wist,
waar die priester heen geweest was,
tijdens die zogenaamde vlucht. Een
misdadiger die zich door de vlucht
veilig heeft gesteld, keert na veertien
dagen niet terug, om recht de gevangenis binnen te stappen. Waar is hij
geweest, John? Ik heb zo het gevoel,
dat dit hele proces nog eens als een
steen op ons hoofd zal terugvallen.”
“We hebben zo objectief mogelijk
ons getuigenis gegeven,” antwoordde
John, terwijl hij zich een glas whisky
inschonk. Ons treft geen schuld”. De
beide broers voelden, juist als weleer Pilatus, dat ze verkeerd hadden
gedaan. Maar ze konden niet terug.
Het leven ging verder. De bank
P. Blound and Sons bloeide en groeide onder de leiding van de beide opvolgers. Harry bewoonde het ouderlijk huis. Hij bleef ongehuwd. John
kreeg een mooi gezin met drie gezonde kinderen.
In de gevangenis leefde de priester in het zwart gestreepte boevenpak.
Hij was een stille gevangene, die zijn
werk zorgvuldig deed en veel bad.
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III
Zowat vier jaar waren verlopen, toen
de oudste bankierszoon, Harry, op
zijn privékantoor voor het geopende
grote schrijfbureau zat. Het was na
sluitingstijd. Alleen de portier en de
werkster waren nog in het gebouw.
Hij zocht enige papieren, die hij niet
direct kon vinden en die hij daags
daarna op een vergadering nodig had.
Daarom trok hij laatje voor laatje van
het grote bureau open. Toen hij met
zijn linkerhand een laatje links boven
er helemaal uittrok, zag hij tot zijn
verwondering, dat het aanmerkelijk
korter was, dan de andere laatjes. Hij
stond op uit zijn bureaustoel en keek
eens in de ontstane opening. Daar viel
zijn oog op een ringetje in het diepe
vak. Zijn vingers trokken eraan en
... een klepje sprong los, een nieuw
vakje lag voor hem open. Zijn hand

schoot in de nieuwe opening en ...
kwam terug met een grote gele envelop. “Privé,” stond er op en hij was
gesloten met vijf lakzegels.
Even later waren de lakzegels
verbroken en lagen er een zestal oude
brieven op het schrijfblad van het
bureau. Het waren met de hand geschreven brieven, geel van ouderdom.
Nieuwsgierig begon Harry te lezen.
Maar zijn ogen werden plotseling
groter en zijn handen begonnen te beven. Het schenen wel erg gewichtige
brieven te zijn, want de bankdirecteur
raakte helemaal van streek. Toen hij
ze had gelezen, zag hij bleek. Zuchtend sloot hij ze weer in de gele envelop en borg ze weg in het geheime
vakje. Met sidderende handen schoof
hij alle laatjes op hun plaats. Daarna
greep hij een schrijfblok en krabbelde
cijfers. Koortsig rekende hij, tot er
een getal stond: 24.200 dollar. “Het
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klopt,” stamelde hij. “De rest zijn
natuurlijk onkosten.” Bevend verscheurde hij daarna het notitieblad
tot heel kleine snippertjes en wierp ze
in de papiermand. Toen zat hij geruime tijd met zijn hoofd in zijn handen
vóór het lege schrijfbureau.
De telefoon rinkelde, hij nam
de hoorn niet op. Er werd op de deur
geklopt, hij opende ze niet.
Eindelijk stond hij op. “Verschrikkelijk!” zei hij. “Wat moet ik
daarmee doen? Ik zal John inlichten.”
De heer Harry Blound verliet
zijn kamer en sloot de deur zorgvuldig af. Zonder jas of hoed stapte hij
in de auto, die vóór het bankgebouw
geparkeerd stond. Een kwartier later
stond hij bij zijn broer in de salon.
“Hola!” begroette die verwonderd, “wat mankeert jou, Harry? Je
ziet er uit, alsof je ziek bent. Wat is
er?” “John, ik heb gelijk gekregen.
De steen is gevallen. Recht op ons
hoofd.” “Welke steen bedoel je?”
“Het proces Eerwaarde Paul Lurtz,
John. Ik heb de bewijzen van zijn
onschuld gevonden.” “Wat! ... Dus
toch!!” “Kom mee naar de bank. Daar
kan ik je alles laten zien.”
Even later zaten beide broers
voor de oude gele brieven, die wederom uit de geheime bergplaats waren
gehaald. Harry vertelde, hoe hij het
vakje ontdekt had en toen nam hij de
eerste brief. Hij las hem voor.
“Waarde vriend,
Ik trek naar het noorden. Ik heb een
bod gedaan op een claim aan de
Klondike. Men zegt, dat er goud zit
tot onder de wortels van het gras. Zet
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jij intussen ons geld op de bank. Ik
haal het volgend jaar wel op.
Met vriendengroet, Michaël.
Dawson city, Dec. 1885.”
“Wie is die Michaël?” vroeg John.
“Dat staat verder. Hier is de tweede brief. Hij is uit 1886. Het is een
dringend verzoek om het bedrag van
de bank op te sturen. Het was hard
nodig om materiaal aan te schaffen.
Het adres staat erbij: “Michaël O’Daugherty, post ...” “Ah,” zei John,
“daar heb je de man”. “Ja, een vriend
van Vader, naar het schijnt. Een
vriend uit de eerste jaren. Maar we
gaan verder. De derde brief is geen
verzoek meer, maar een soort bevel.
De toon is helemaal niet vriendelijk.
En vriend Michaël beschuldigt zijn
kameraad zijdelings van diefstal. In
de volgende brief wordt die beschuldiging zekerheid. Kortom, deze zes
brieven zijn geschreven door de eigenaar van ruim 9000 dollar aan de
vriend die ze hem ontstal. Laf en
smerig ontstal, terwijl hij zijn kameraad in het barre klimaat van Alaska
zonder geld liet. “En die kameraad?”
“Was vader. Zijn naam staat
er duidelijk in.” “Jawel. Maar wat
heeft dat met het proces te maken?”
“Ik heb even nagerekend. Ruim 9000
dollar tegen 4% in 25 jaar, jaar op
jaar uitstaande, groeit aan tot twee
en een half maal de som. Vader was
katholiek en op zijn sterfbed heeft hij
zijn gedrag gebiecht. Tegen de priester Paul Lurtz heeft hij gezegd, dat de
hele firma Blound and Sons gebouwd
was op gestolen kapitaal. En hij heeft
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het zo goed mogelijk in orde gemaakt
door aan de nabestaanden van de ongelukkige Michaël O’Daugherty de
som uit te betalen met intrest op intrest.” “Juist, ja. Dat klopt. En terwijl
die Eerwaarde probeerde om de misdaad van vader weer goed te maken
...” “Hebben wij hem van diefstal beschuldigd en hem in de gevangenis
geholpen. Ik ga op reis om te achterhalen, waar de familie O’Daugherty
woont. De laatste brief is geschreven
vanuit Dublin door de weduwe van de
goudzoeker. Zij bedankt daarin vader
voor de goede en belangeloze hulp,
die hij aan haar man heeft bewezen
tijdens zijn ziekte en dood. Jawel,
maar de 9000 dollar bleven in vaders
zak. Ik ga naar dat adres en komt
het uit, dat die priester het bedrag
werkelijk daar heeft gebracht, dan
...” “Voorzichtig Harry, want als dat
blijkt, dan zou bewezen kunnen worden, dat de hele bank van P. Blound
and Sons aan de familie O’Daugherty
behoort.” “Dat zullen we dan maar
zien. Ik heb geen rust vóór deze zaak
in orde is. Tot zolang heb ik het gevoel een dief te zijn. Ik ga. Drijf jij de
zaken zolang alleen en ... zwijg over
alles.” “Goed Harry; ik zwijg. En ik
hoop, dat je een goede oplossing zult
vinden. Dat zal niet gemakkelijk zijn,
man.” “Nee, dat begrijp ik nu wel.
Maar ik zal mijn best doen.”
Drie weken later stapte Harry
Blound in Dublin naar het hoofdbureau van politie, om het adres te
vragen van de weduwe O’Daugherty. Ze verwezen hem naar hetzelfde
huisje, waar ook Eerwaarde Paul
Lurtz geweest was. Maar het was nu
heel wat mooier dan toen. Het was

opnieuw geschilderd en er hingen
kleurige gordijnen voor de twee ramen. Een bloempot met een geranium
erin troonde op de vensterbank en de
rode bloemtrossen kleurden helder
tussen het wit van de gordijnen. De
bankier trok aan de koperen belknop.
Een bejaarde dame in stemmig zwart
gekleed deed open. “Ik ben Harry Blound uit de Verenigde Staten.
Kan ik even mevrouw O’Daugherty
spreken.” “Dat ben ik,” zei de dame.
“Komt u binnen.”
De bezoeker werd in een mooie,
frisse kamer gelaten. “Gaat u zitten,”
nodigde mevrouw O’Daugherty. “U
komt zeker namens de vriend van
mijn overleden man. U hebt tenminste
dezelfde naam.” “U kent mijn naam
dus?” vroeg Harry enigszins verwonderd. “O ja. Michaël heeft hem
in zijn brieven meermaals genoemd.
Bent u er familie van?” “Ik ben zijn
zoon. Maar ik wilde u eigenlijk wat
vragen. Mijn vader heeft me weinig
uit zijn jeugd verteld. Bent u alleen
thuis?” “Mijn jongste dochter is boven de slaapkamer aan het schoonmaken. Hindert dat misschien?” “O nee.
Wilt u me eerlijk antwoord geven op
de volgende vraag? Het is van heel
groot belang.” In de ogen van de oude
dame kwam een peinzende uitdrukking. Dan zei ze langzaam: “U bent
vreemd voor me, mijnheer. Alleen de
naam is me bekend. Maar wanneer
ik een antwoord geef, zal het eerlijk
zijn. Nog nooit heb ik iemand belogen of bedrogen”.
“Welnu, hebt u vóór vier jaren
bezoek gehad van een Amerikaanse
priester, die u een bedrag van ongeveer 24000 dollar overhandigde?” De
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dame wachtte met haar antwoord. Ze
keek de man tegenover haar doordringend aan. Toen zei ze: “Ik zou
graag weten, met welk recht u die
vraag stelt. U moet niet vergeten, dat
u totaal vreemd voor me bent”. Toen
besloot de bankier alles te vertellen,
vanaf de dood van zijn vader tot aan
de ontdekking van de brieven.
“Wanneer die priester onschuldig in de gevangenis zit, moeten we
hem zo spoedig mogelijk verlossen.
Want wij alleen zijn daartoe in staat.
Wat is nu uw antwoord, mevrouw?”
Er kwamen tranen in de ogen van
het oude dametje. “Hij heeft het geld
werkelijk hier gebracht, meneer. U
kunt het navragen op de bank. Daar
heb ik de dollars gewisseld.” “Dan is
hij werkelijk onschuldig.”
“Hij is onschuldig, meneer. Meer
nog; hij heeft gezwegen, omdat het
tot die laatste biecht behoorde. Ik herinner me nog, dat ook wij hem naar
de herkomst van het geld vroegen.
Daar gaf hij ons evenmin antwoord
op. Hij is een dappere priester.” “Inderdaad, mevrouw. Ik wist niet, dat
er nog zulk een plichtsbetrachting
bestond.” “Het is het biechtgeheim,
mijnheer.” “Pardon mevrouw, ik ben
niet katholiek. Ik begrijp dat niet.”
Toen gaf de weduwe aan de bezoeker
een korte uitleg van de verplichting,
die een biechtvader heeft, om in alle
gevallen het biechtgeheim te bewaren. Al kost het hem zijn eer, zijn
goede naam, ja zelfs zijn leven.
Die avond was Harry Blound de
gast van de Ierse dame en haar dochter Mary. De oudste was intussen

getrouwd. Samen bespraken ze, wat
ze moesten doen om de priester zo
gauw mogelijk uit de gevangenis te
halen. Dat moest zo mogelijk gebeuren zonder dat de naam van de bank
eronder leed. Harry besloot, dat aan
zijn advocaat over te laten. Hij stelde
de weduwe voor, om met haar dochter mee te gaan naar Amerika. Dan
kon zij in zijn vrijgezellenwoning de
leiding nemen over het overige personeel. Maar daar wilde mevrouw O’Daugherty niet aan. Alleen wanneer
het nodig was om voor de rechtbank
te getuigen, dan was ze bereid.
De advocaat die de heer Harry
Blound met de zaak belastte, had binnen een week een verzoek tot revisie
van het vonnis tegen de Eerwaarde
Paul Lurtz ingediend. Doch de rechtbank maakte nu niet zo’n haast als
vóór vier jaar.
Toen na zes maanden “het onschuldig” werd uitgesproken en de
priester in vrijheid werd gesteld, was
de belangstelling op de publieke tribune heus niet groot. De kranten gaven het bericht met een paar regeltjes
bij algemeen nieuws. Maar de familie
Blound eerde de man, die hun vader
de grootste weldaad van zijn leven
had bewezen: een zalige dood en een
herstelde eer. Hij werd er vriend aan
huis. En ... het duurde niet lang of de
beide broers lieten zich opnemen in
de Katholieke Kerk, die zulke heldhaftige mensen kan maken als de Eerwaarde Paul Lurtz, wederom rector in
het Sint Johnsziekenhuis te X.
Uit: Kinderen van overal Nr. 10
Juffrouw Elly
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Puntje
Luister eens, het Puntje voor september en oktober is:
Nooit kwaadspreken, nooit lasteren!

Beste Kruisvaarders,
Een dame kwam op zekere dag te
biecht bij de H. Filippus Neri. Deze
dame moest echter steeds hetzelfde
belijden: keer op keer had ze zich aan
achterklap en kwaadsprekerij schuldig
gemaakt. Filippus Neri wilde haar daarom een onvergetelijke les geven. Na de
belijdenis van de zonden sprak hij haar
toe: “Ik zal u vandaag een ongewone
boetedoening geven: u moet een kip
slachten en de veren plukken terwijl u
nog op de markt staat. Daarna moet u
al de veren in het rond gooien! Kom
nadien bij mij terug”. De vrouw keek
haar biechtvader verwonderd aan, maar
zag dat hij het ernstig meende. Ze deed
dus zoals gevraagd.
Tot Filippus Neri teruggekeerd,
zei ze. “Zo ik heb alles gedaan zoals
u het vroeg!” De heilige antwoordde:
“Nee hoor, nu komt deel twee! U moet
alle veren die u op de markt heb rondgestrooid terug verzamelen!”
Op de markt aangekomen, zag de
vrouw hoe de veertjes door de wind
alle kanten op gedreven werden, hoe de
kinderen ze spelend op hun hoed staken en ermee wegrenden! De veertjes
zaten bovendien ook hoog in de bomen
of werden met het water van de rivier

weggevoerd. Het was onmogelijk alle
veren te rug te zamelen!
Toen de vrouw beteuterd tot de
H. Filippus terugkwam en zij hem alles vertelde, sprak deze: “Zie, beste
vrouw, dit is een goede les om u van
uw kwaadsprekerij af te helpen! Net als
u de veren niet meer kunt verzamelen,
bent u evenmin in staat als kwaadspre-
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ker de goede naam aan de naaste terug
te schenken. De kwade geruchten, die u
hebt verspreid, zijn reeds zover in alle
streken verspreid en bij vele mensen
gekend, dat het onmogelijk is al de personen, die er van hoorden, op te zoeken
en van het tegendeel te overtuigen!”
Beste Kruisvaarders, het puntje van
de maanden september en oktober is
“nooit kwaadspreken en nooit lasteren”. Dat betekent eigenlijk: houd het
8e gebod! We zeggen in het gebodenrijmpje: “Ook de achterklap en ’t liegen!”.
Deze zonde is al heel oud. Het is zelfs
de eerste zonde waarover de H. Schrift
bericht! Weten jullie nog: het aards paradijs? De duivel wilde, dat Eva van de
appel zou eten. Hij beloog Eva, door te
zeggen, dat God de eerste mensen niet
van de boom wilde laten eten, omdat de
mensen dan zouden zijn als God zelf.
God was ijverzuchtig en dacht enkel
aan zichzelf, zo de duivel! De duivel
sprak dus kwaad over God en beweerde
eigenlijk, dat God een leugenaar is. Ja,
deze duivelse zonde van kwaadspreken
is dus nog ouder dan de erfzonde van
de mensen!
Het 8e gebod leert ons integendeel
de waarheid te beminnen, dus ook de
goede naam en eer van onze naaste te
eerbiedigen. Wij mogen dus niet zomaar aan achterklap of lastering doen
of eraan meewerken! Achterklap en
lastering: dat zijn moeilijke woorden!
Leggen we ze even uit:
Achterklap is iemands goede naam
kapot maken, door een werkelijk ge-
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beurd kwaad (zonde) van een persoon
aan iemand te vertellen, zonder dat de
betreffende persoon aanwezig is.
Bijvoorbeeld als Kees tegen een
vriendje zegt: “Zeg Piet, weet je al wat
Jan heeft gedaan? Hij heeft vanmiddag
snoep gestolen.”, en zijn vriend antwoordt: “Aaah, dat wist ik niet! Nu zal
ik nooit meer met Jan spelen!” Zie je,
beste kinderen, zonder dat Jantje zich
kan verdedigen, of zonder dat het misschien nodig is de zonde verder te vertellen, heeft Kees ervoor gezorgd, dat
Piet slecht denkt over Jan en zijn gedrag verandert. Ja, het gevaar bestaat,
dat Piet het kwade ook zelf weer doorvertelt aan anderen. Zo gaat het steeds
verder. Jantjes goede naam is stuk. Dat
mag men niet doen! Men mag niet zomaar kwaad van iemand aan anderen
verder vertellen!

Soms kan het zijn, dat men het kwaad
dat iemand echt heeft gedaan moet
verdervertellen. Soms moet men dus
“kwaadspreken”, maar dan is er een
reden! Bijvoorbeeld kan het nodig zijn
het kwaad van een ander aan je ouders
of oversten (=leerkrachten of priesters)
te vertellen. Dit moet men vooral doen
als deze personen het moeten weten
(er een recht op hebben) en er ook iets
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kunnen aan doen! Zij kunnen de betreffende persoon waarover men vertelt
dan helpen te beteren of zorgen dat hij
een bepaalde kwade daad niet doet.
Is het een zonde achterklap te aanhoren? Ja, als men er plezier in schept!
Als men graag kwaad of nieuwtjes
hoort vertellen over de naaste is dit niet
goed. Dat moet men dus ook biechten.
Wat moet men dan doen als iemand aan
achterklap doet? Wel, dan moet men
de achterklapper berispen, de goede
naam van de naaste verdedigen of het
gesprek op een ander thema brengen.
Desnoods verlaat men het gezelschap.
Lasteren is ons tweede stuk van het
puntje. Lasteren lijkt een beetje op achterklap, maar het verschilt daardoor dat
men een niet werkelijk kwaad van iemand aan iemand verteld! Het is helemaal niet waar! Men liegt! Lasteren is
dus nog erger dan achterklap! De joodse hogepriesters lasterden Jezus vaak.

Ze noemden Hem een opstandeling,
een bedrieger, een zondaar, een Samaritaan. Ja, Jezus zou zelf een vriend
van de duivel zijn! Allemaal leugens,
allemaal laster en allemaal dus zonde
zo te spreken!
Lasteren of achterklap kan erge gevolgen hebben. Dit weten we uit de
kerkgeschiedenis. De katholieke missionarissen verrichtten in de 16e eeuw
zeer goed werk in Japan. Vele mensen
bekeerden zich. Kerken en scholen
werden gebouwd. De calvinistische
protestanten wilden, dat deze katholieke missie stopte. Zij vreesden bovendien ook, dat de Japanners geen
handel met hen zouden drijven indien
deze Japanners allen katholiek werden.
Daarom gingen de calvinisten naar de
Japanse keizer en vertelden hem: “De
katholieke spionnen zijn van christelijke koningen in Europa. De katholieken
willen eigenlijk Japan veroveren”. Dit,
beste kinderen, was natuurlijk een erge
leugen … het was lastering! Het was
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niet waar! De Japanse keizer geloofde
de kwaadsprekerij van de protestanten
echter en de katholieken werden 300
jaar vervolgd. Zij werden gedood, in
gevangenissen gestopt of tot werkkampen veroordeeld. Laster kan dus erge
gevolgen hebben. We mogen dat nooit
doen! We moeten er een afkeer voor
hebben.
Wat moet men doen, indien men achterklap of lastertaal heeft gesproken?
Wel, natuurlijk biechten. Maar nog
meer! Deze zonden lijken op een diefstal. Men heeft eigenlijk de goede naam
van iemand gestolen. Weggenomen.
Men is verplicht deze goede naam zohaast en zo goed mogelijk te herstellen.
Men gaat dus aan anderen bekennen,
dat men heeft gelogen of men begint
goed te vertellen over deze persoon.
Dit, opdat de onrechtvaardigheid zou

ophouden en zich niet verder zou verspreiden (denk aan de veren van Filippus Neri!).
Beste Kruisvaarders, wij willen dus als
katholieken een goede mening hebben
over de naaste. Wij willen de talenten
en het goede van de naaste bewonderen en net dàt verder zeggen. Niet het
kwade! Door het vertelde goed over de
andere zullen onze vrienden gesticht
zijn om ook naar de volmaaktheid te
streven. Om net hetzelfde te doen! Ze
zullen God danken. Iedereen wordt er
beter van. Zo bouwen we iets op, in
plaats van af te breken! Laat elk woord
over onze naaste een woord van liefde
zijn!
Als je dus het 8e gebod hebt gehouden, mag je elke dag ‘s avonds een
kruisje of een 1 in de kolom “Puntje”
zetten! Gods zegen!
Pater Matthias De Clercq

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van		
juni
Aantal Schatkisten: 		
18
Dagelijkse Toewijding		
750
H. Mis		
134
H. Communie		
119
Geestelijke Communie		
551
Offers		505
Tientjes		1.871
Bezoek aan het Allerheiligste		
70
Meditatie		118
Goed Voorbeeld		
377
Puntje		434
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7
253
73
67
242
416
921
89
71
168
209
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Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

102. Petrus geneest een lamgeborene en
houdt zijn tweede preek voor het volk.
De Naam van de Heer zij gezegend
van nu af tot in eeuwigheid.
Ps. 112, 2
Spoedig daarop gingen Petrus en
Johannes tegen het negende uur, het
uur van het gebed (3 uur na de middag), naar de tempel. Juist bracht
men er een ruim veertigjarige man,
die van zijn geboorte af lam was en
die sedert lange tijd dagelijks gedragen werd naar de poort van de
tempel, “de Schone” genoemd, om
aan de voorbijgangers aalmoezen te
vragen. Toen hij Petrus en Johannes
zag, vroeg hij ook hun een aalmoes.
Petrus sprak: “Zilver of goud heb
ik niet; wat ik wel heb, geef ik u:
In de Naam van Jezus Christus van
Nazareth sta op en wandel!” En hij
nam de kreupelgeborene bij de rechterhand en richtte hem op. Terstond
werden zijn voetzolen en gewrichten
gesterkt; hij sprong op, ging met de

twee Apostelen de tempel binnen en
loofde God.
Al het volk zag hem wandelen,
herkende hem en stond verbaasd over
dit wonder. Petrus nam daarom het
woord en sprak tot het volk: “Mannen van Israël, wat staat u hierover
verwonderd, of wat staart u ons aan,
als hadden wij hem door eigen kracht
of vroomheid doen gaan? De God
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van onze vaderen heeft Zijn Dienaar
Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend,
toen deze besloot Hem in vrijheid te
stellen; u hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend. En u hebt
het als een gunst verzocht, dat een
moordenaar genade ontving; maar
de Leidsman tot het Leven hebt u
gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij
de getuigen. En om het geloof in Zijn
Naam heeft Hij deze man, die u ziet
en herkent, weer krachtig gemaakt.
Zijn Naam, en het geloof, dat Hij
heeft verleend, heeft hem voor uw
aller oog de volkomen genezing geschonken.
En nu, broeders, ik weet, dat u
uit onwetendheid hebt gehandeld, en
uw leiders eveneens. Doe dan boete

en bekeer u, opdat uw zonden worden
uitgewist. Mozes toch heeft gezegd:
“God de Heer zal voor u uit uw broeders een profeet doen opstaan, aan
mij gelijk; naar Hem moet u luisteren in alles, wat Hij u zeggen zal.
En iedereen, die niet luistert naar
deze profeet, zal worden uitgeroeid
uit het volk. En al de profeten, allen,
die van Samuël af en na hem hebben
gesproken, hebben ook deze dagen
voorspeld”.
Deze redevoering van Petrus en
het verrichte wonder maakten diepe
indruk.
Jezus deed wonderen door eigen
macht en in eigen Naam, terwijl de
Apostelen wonderen deden door de
macht en in de Naam van Jezus.

103. Petrus en Johannes voor de Hoge Raad.
Heeft men Mij vervolgd, dan zal
men ook u vervolgen. Jh. 15, 20
Terwijl Petrus en Johannes nog tot
het volk spraken, kwamen de priesters met de hoofdman van de tempelwacht en de Sadduceeërs. Ze waren
namelijk zeer boos op de Apostelen,
omdat deze het volk openlijk leerden. Zij wierpen hen daarom in de
gevangenis.
Velen echter, die Petrus hadden
gehoord, werden gelovig; en het aantal van deze mannen steeg tot 5000.
De andere dag vergaderden de
oversten, Schriftgeleerden en ouderlingen, lieten de Apostelen en
de lamgeborene voorbrengen, en
vroegen aan de Apostelen: “Door
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welke macht en in wiens naam hebt
u dit gedaan?” Vervuld van de H.
Geest, antwoordde Petrus: “Oversten van het volk en ouderlingen!
Het zij u allen en heel het volk van
Israël bekend, dat deze man gezond
hier voor u staat door de Naam van
Jezus Christus van Nazareth, die u
hebt gekruisigd, maar die God heeft
opgewekt uit de doden. Hij (Jezus) is
“de Steen, die u, de bouwlieden, hebt
verworpen; en Hij is de Hoeksteen1
geworden. En bij niemand anders is
er redding. Want onder de hemel is
geen andere Naam aan de mensen
gegeven, waardoor we zalig moeten
worden”.
Over die vrijmoedige taal van
zulke eenvoudige mensen stonden
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de priesters en ouderlingen verbaasd;
en daar zij ook de genezen man bij
hen zagen staan, wisten ze er niets
tegen in te brengen. Zij bevalen aan
beide Apostelen naar buiten te gaan,
en zij beraadslaagden met elkander
en zeiden: “Wat moeten we met die
mensen doen? Want dat er door hen
een opzienbarend wonder verricht is,
weten alle inwoners van Jeruzalem;
we kunnen het dus niet loochenen.
Maar om te beletten, dat het nog verder onder het volk wordt verbreid,
moeten we hen ten strengste verbieden, nog iemand ter wereld over die
naam te spreken.”

Zij riepen de Apostelen weer
binnen en verboden hen ten strengste, te spreken of te leren in Jezus’
Naam. Doch Petrus en Johannes antwoordden onverschrokken: “Oordeel
zelf, of we het voor God verantwoorden kunnen, naar u te luisteren meer
dan naar God. Want we kunnen niet
zwijgen, wat we hebben gezien en gehoord.” Daarop dreigden de rechters
hen nog meer, doch ze lieten hen eindelijk in vrijheid gaan; want uit vrees
voor het volk waagden zij het niet,
zich aan hen te vergrijpen.

104. De levenswandel van de eerste Christenen.
Trekt over alles de liefde aan, die
de band is van de volmaaktheid.
Kol. 3, 14
De eerste Christenen leidden een heilig leven. Zij volhardden eendrachtig
in de leer van de Apostelen, en de onderlinge gemeenschap, in het breken
van het brood en in het gebed. Allen
waren slechts één van hart en één van
ziel. Niemand beschouwde iets van
hetgeen hij bezat als zijn eigendom;
zij hadden alles gemeenschappelijk.
Daarom was onder hen ook niemand
behoeftig; want degenen, die akkers
of huizen bezaten, verkochten ze, en
legden de prijs van hetgeen zij hadden verkocht aan de voeten van de
Apostelen neer. (Zo deed o.a. Jozef
Barnabas, een leviet uit Cyprus).
Hiervan werd dan een ieder zoveel
gegeven, als hij nodig had.

Wegens deze broederlijke liefde
en eensgezindheid stonden de eerste
Christenen bij al het volk in hoog
aanzien, en hun getal vermeerderde
van dag tot dag.
1. Jezus is de verbinding van het Oud met het Nieuw
Verbond.
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Jaarprogramma 2018
Wanneer?
Waar?
van
t/m		
08-09		
Gerwen
15-09		
Bonheiden (B)
06-10		
Banneux
07-10		
Leiden
13-10		
Leiden
15-10
20-10
Antwerpen
26-10
29-10
Lourdes
10-11		
Gerwen
25-11		
Gerwen
25-11		
Leiden
02-12		
Gerwen-Leiden
08-12		
Den Haag

Wat?
Derde Orde FSSPX, bedevaart
Sportdag van de Traditie
Bedevaart District Benelux
Parochiefeest
Aanbiddingsdag
Geestelijke Oefeningen (dames)
Bedevaart Benelux
Derde Orde FSSPX
Parochiefeest met Sinterklaas
Koordag i.v.m. H. Cecilia
Adventsbezinning (+Derde Orde FSSPX)
Mars voor het Leven

Onze Overledenen
Mej.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mevr.
Mevr.
Mej.
Mevr.
Hr.
Mej.

68

J.H.M. Alders
M.J.
Palm
L.
Weusten
A.P.M. Jansen-Huurdeman
J.C.
Poll
W.
Donkers-van Stiphout
A.G.M. Pelgrom-van Leeuwen
F.A.
Sas-Brabander
P.B.
Zegers
E.I.L.M. Gadiot-Regout
J.H.
de Heisakkers
J.C.M. van Doeveren
E.M.
van Os-van Leeuwen
F.J.
Pelgrom
Ch.
Manders
H.C.
de Vreede
E.E.M. Nikkelen-Braudigom
W.M. Bruines-Dona
J.T.H. Willems
A.
Hennekes
M.J.
van Haren
H.T.H. Pepels
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Haarlem
Arnhem
Sittard
Nuenen
Leerdam
Gerwen
Middenbeemster
Den Haag
Purmerend
Vaesrade
Eindhoven
Delft
Groesbeek
Amsterdam
Den Haag
Nootdorp
Haarlem
Amsterdam
Nijmegen
Arnhem
Nijmegen
Stein

01
10
14
14
14
19
20
24
25
28
01
05
05
09
11
11
22
22
24
27
27
31

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1998
1999
1990
2004
2005
1999
2014
2006
2005
2009
1995
2007
2011
1990
2011
2013
2004
2005
1999
2004
2012
2005

Euros

Collecten in de maanden
juni en juli 2018
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
3 juni

10 juni
Gerwen

17 juni
Leiden

24 juni

gem

Sacramentsdag

300
250
Euros

200
150
100
50
0
1 juli

8 juli

15 juli
Gerwen

22 juli

29 juli

gem

Leiden

E-mailadressen priesters
FSSPX Nederland
Pater C. de Beer: c.debeer@fsspx.email
Pater K. Huysegems: p.huysegems@googlemail.com
Pater M. De Clercq: m.declercq@fsspx.email
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Bedevaart Banneux
zaterdag 6 oktober 2018
09.00 begin
10.30 Plechtige Mis
12.30 picknick
14.00 vertrek naar Tancrémont
16.15 verering H. Kruisrelikwie
Info: Hr. Ch. Windels 0032472371369

Geestelijke Oefeningen
volgens de H. Ignatius
voor dames

Antwerpen 15 t/m 20 oktober 2018
O Wijsheid van het H. Hoofd, leid ons op al onze wegen,
O Liefde van het H. Hart, verteer ons met Uw vuur!
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Kalender Gerwen
September
za.

1

8.30 H. Mis

		 10.00 Onderricht
zo. 2 10.30 Hoogmis
ma. 3 18.30 H. Mis
di.
4 18.30 H. Mis
wo. 5 7.15 H. Mis
do. 6 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.
7 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
za.

8 10.30 gez. H. Mis

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
		 10.00 Onderricht
zo. 16 10.30 Hoogmis
ma. 17 18.30 H. Mis
di. 18 18.30 H. Mis
wo. 19 7.15 H. Mis

Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Egidius, abt; ged. HH. Twaalf Gebroeders, mart.;
daarna uitstelling tot 12.30 uur
Godsdienstlessen
15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
H. Pius X, paus (1e kl.); patroon van de Priesterbroederschap St. Pius X
door de week (4e kl.)
H. Laurentius Justinianus, biss. en bel. (ee kl.)
Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis van O.H.
Jezus Christus Hogepriester (3e kl.)
Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.)
Geboorte van de H. Maagd Maria (2e kl.); ged. H.
Hadrianus, mart.; bijeenkomst Derde Orde / Bedevaart
H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van onze
Priesterbroederschap; ged. 16e zondag na Pinksteren
H. Nicolaas van Tolentino, bel. (3e kl.)
door de week (4e kl.); ged. HH. Protus en Hyacinthus, mart.
Feest van de H. Naam van Maria (3e kl.)
door de week (4e kl.)
Kruisverheffing (2e kl.)
Feest van O.L.-Vrouw-van-Zeven-Smarten (2e kl.);
ged. H. Nicomedes, mart.
Godsdienstlessen
17e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Lambertus, biss. en mart (3e kl.; bisdom ‘s
Hertogenbosch); ged. HH. Kruiswonden van de
H. Franciscus, bel.
H. Jozef van Cupertino, bel. (3e kl.)
Quatertemperdag (2e kl.); ged. HH. Januarius, biss.,
en gez., mart.; vasten en onthouding aanbevolen
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do. 20 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.

21

7.15 H. Mis

za.

22

8.30 H. Mis

		 10.00 Onderricht
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
		 10.00 Onderricht
zo. 30 10.30 Hoogmis

door de week (4e kl.); ged. HH. Eustachius en gez.,
mart.
H. Mattheüs, Apostel en Evangelist (2e kl.); ged.
Quatertemperdag
Quatertemperdag (2e klas); ged. H. Thomas van
Villanova, biss. en bel.; vasten en onthouding aanbevolen
Godsdienstlessen
18e zondag na Pinksteren (2e kl.)
door de week (4e kl.); ged. O.-L.-Vrouw-tot-vrijkoping-van-de-slaven
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.); ged. HH. Cyprianus en Justina, mart.
HH. Cosmas en Damianus, mart. (3e kl.)
H. Wenceslaus, hertog en mart. (3e kl.)
Wijding van de basiliek van de H. Aartsengel
Michaël (1e kl.)
Godsdienstlessen
19e zondag na Pinksteren (2e kl.)

Oktober Rozenkransmaand
ma.

1 18.30 H. Mis

di.
2
wo. 3
do. 4
		
vr.
5
		
za.

6

18.30
7.15
17.30
18.30
17.30
18.30

H. Mis
H. Mis
Lof
H. Mis
Lof
H. Mis

7.00 H. Mis

		 8.00 Vertrek
zo. 7 10.30 Hoogmis
ma.

8 18.30 H. Mis

di.

9 18.30 H. Mis

wo. 10
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7.15 H. Mis

door de week (4e kl.); ged. H. Remigius, biss. en
bel.
Feest van de HH. Engelbewaarders (3e kl.)
H. Theresia-van-het-Kind-Jezus, maagd (3e kl.)
H. Franciscus van Assisi (3e kl.)
Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. HH. Placidus en gez., mart.
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Bruno, bel.
Bedevaart naar Banneux
Feest van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans (2e
kl.); ged. 20e zondag na Pinksteren; kinderzegen
H. Brigitta van Zweden, weduwe (3e kl.); ged. HH.
Sergius, Bacchus, Marcellus en Apulejus, mart.
H. Johannes Leonardi, bel. (3e kl.); ged. HH. Dionysius, Rusticus en Eleutherius, mart.
H. Franciscus Borgia, bel. (3e kl.)

Informatieblad Nr. 306 september – oktober 2018

do. 11 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr.
za.
zo.
ma.
di.

12 7.15 H. Mis
13 8.30 H. Mis
14 10.30 Hoogmis
15 18.30 H. Mis
16 18.30 H. Mis

wo. 17		 7.15
do. 18 17.30 Lof
		 18.30 H. Mis
vr. 19 7.15 H. Mis
za. 20 8.30 H. Mis
zo. 21 10.30 Hoogmis
ma. 22
di. 23
wo. 24
do. 25
		
vr.

26

18.30
18.30
7.15
17.30
18.30

H. Mis
H. Mis
H. Mis
Lof
H. Mis

7.15 H. Mis

za. 27 8.30 H. Mis
		 10.00 Onderricht
zo. 28 10.30 Hoogmis
ma. 29 18.30 H. Mis
di. 30 18.30 H. Mis
wo. 31 7.15 H. Mis

Feest van het Moederschap van de H. Maagd Maria
(2e kl.)
door de week (4e kl.)
H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
21e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Theresia van Avila, maagd (3e kl.)
Kerkwijdingsfeest van de kerken, wier wijdingsfeest niet bekend is (1e kl.; bisdom ‘s Hertogenbosch)
H. Mis H. Margaretha Maria Alacoque, maagd
(3e kl.)
H. Lucas, Evangelist (2e kl.)
H. Petrus van Alcantara, bel. (3e kl.)
H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
22e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbreiding
van het Geloof; Missiezondag
door de week (4e kl.)
H. Antonius Maria Claret, biss. en bel. (3e kl.)
H. Rafaël, aartsengel (3e kl.)
door de week (4e kl.); ged. HH. Chrysanthus en
Daria, mart.
door de week (4e kl.); ged. H. Evaristus, paus en
mart.
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
Godsdienstlessen
Feest van Christus Koning (1e kl.) (23e zondag
na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding van
de wereld aan het H. Hart van Jezus
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.)
door de week (4e kl.)

November
do. 1
vr.
2
		
		
za.
3

18.30
10.30
aansl.
18.30
8.30

Hoogmis
Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
Requiem (2) Allerzielen (1e kl.)
Requiem (3)
gezongen Requiem (1)
H. Mis
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Hubertus, biss. en bel. (bisdom ‘s Hertogenbosch);
na de H. Mis zegening Hubertusbrood; daarna uitstelling tot 12.30 uur
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zo.

4 10.30 Hoogmis

24e zondag na Pinksteren (4e ingehaalde zondag
na Driekoningen) (2e klas); kinderzegen

Activiteiten in Gerwen
Catechismusonderricht: Zaterdag 1, 15, 22 en 29 september en 27 oktober
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
Derde Orde: bijeenkomst zaterdag 8 september (bedevaart)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. Roepingen

Kalender Leiden
September
za.

1

9.00 H. Mis

		 10.20
zo. 2 10.30
vr.
7 18.00
		 19.00
za.

8

Onderricht
Hoogmis
Lof
H. Mis

9.00 H. Mis

		 10.20 Onderricht
zo. 9 10.30 Hoogmis
vr.
za.

14 19.00 H. Mis
15 9.00 H. Mis

		 10.20 Onderricht
zo. 16 10.30 Hoogmis
vr. 21 -------- geen H. Mis
za.
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22 -------- geen H. Mis

Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Egidius, abt; ged. HH. Twaalf Gebroeders, mart.;
daarna uitstelling tot 13.00 uur
Godsdienstlessen
15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.)
Geboorte van de H. Maagd Maria (2e kl.); ged. H.
Hadrianus, mart.
Godsdienstlessen
H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van onze
Priesterbroederschap; ged. 16e zondag na Pinksteren
Kruisverheffing (2e kl.)
Feest van O.L.-Vrouw-van-Zeven-Smarten (2e kl.);
ged. H. Nicomedes, mart.
Godsdienstlessen
17e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Mattheüs, Apostel en Evangelist (2e kl.); ged.
Quatertemperdag
Quatertemperdag (2e klas); ged. H. Thomas van
Villanova, biss. en bel.; vasten en onthouding aanbevolen
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zo. 23 10.30 Hoogmis
vr. 28 19.00 H. Mis
za. 29 9.00 H. Mis
		 10.20 Onderricht
zo. 30 10.30 Hoogmis
				

18e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Wenceslaus, hertog en mart. (3e kl.)
Wijding van de basiliek van de H. Aartsengel Michaël (1e kl.)
Godsdienstlessen
19e zondag na Pinksteren (2e kl.); na de Mis receptie: onthaal Pater Matthias De Clercq!
Voortzetting voordracht over de Priesterbroederschap St. Pius X en Mgr. M. Lefebvre

Oktober Rozenkransmaand
vr.
5 18.00 Lof
		 19.00 H. Mis

Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
van Jezus (3e kl.); ged. HH. Broers Ewald, mart.
(bisdom Rotterdam) en HH. Placidus en gez., mart.
za.
6 6.00 H. Mis
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. H.
Bruno, bel.
		 7.00 Vertrek
Bedevaart naar Banneux
zo. 7 9.30		
H. Doopsel van een volwassene
		
10.30 Hoogmis
Feest van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans
			
met Eerste H. (2e kl.); ged. 20e zondag na Pinksteren;
			
Communie
kinderzegen, gevolgd door Rozenhoedje; Parochiefeest tot 19.00 uur!
vr. 12 19.00 H. Mis
door de week (4e kl.)
za. 13 9.00 H. Mis
H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
		 10.30 Onderricht
Godsdienstlessen
			
Aanbiddingsdag!
		 10.00 uitstelling en 1e Rozenhoedje
		 13.00 2e Rozenhoedje
		 15.00 Kruisweg
		 17.00 3e Rozenhoedje
		 17.45 sluiting met Sacramentele Zegen
zo. 14 10.30 Hoogmis
21e zondag na Pinksteren (2e kl.)
vr. 19 19.00 H. Mis
H. Petrus van Alcantara, bel. (3e kl.)
za. 20 9.00 H. Mis
H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
zo. 21 10.30 Hoogmis
22e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbreiding
van het Geloof; Missiezondag
vr. 26 -------- geen H. Mis door de week (4e kl.); ged. H. Evaristus, paus en
mart.
za. 27 -------- geen H. Mis O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
zo. 28 10.30 Hoogmis
Feest van Christus Koning (1e kl.) (23e zondag
na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding van
de wereld aan het H. Hart van Jezus
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November
do. 1
vr.
2
		
		
za.
3
zo.

19.00
10.30
aansl.
19.00
9.00

Hoogmis
Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
Requiem (2) Allerzielen (1e kl.)
Requiem (3)
gezongen Requiem (1)
H. Mis
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); daarna
uitstelling tot 13.00 uur
4 10.30 Hoogmis
24e zondag na Pinksteren (4e ingehaalde zondag
na Driekoningen) (2e klas); kinderzegen

Activiteiten in Leiden
Catechismusonderricht: Zaterdag 1, 8, 15 en 29 september en 13 oktober
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 2 september en zondag
21 oktober.
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 9 september en zondag 14
oktober.
Geloofsverdieping volwassenen (huwelijk): maandag 17 september en maandag
15 oktober.
Geloofsverdieping volwassenen (geschiedenis FSSPX): zondag 30 september
en zondag 28 oktober.
Parochiefeest: zondag 7 oktober
Aanbiddingsdag: zaterdag 13 oktober

Kalender Utrecht
September
zo.
zo.

2 17.00 Hoogmis
9 10.30 Hoogmis

vr. 14 19.00 H. Mis
za. 15 9.00 H. Mis
zo. 16 10.30 Hoogmis
vr. 21 19.00 H. Mis
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15e zondag na Pinksteren (2e kl.); kinderzegen
H. Pius X, paus en bel. (1e kl.), patroon van onze
Priesterbroederschap; ged. 16e zondag na Pinksteren
Kruisverheffing (2e kl.)
Feest van O.L.-Vrouw-van-Zeven-Smarten (2e
kl.); ged. H. Nicomedes, mart.
17e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Mattheüs, Apostel en Evangelist (2e kl.); ged.
Quatertemperdag
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za. 22

9.00 H. Mis

Quatertemperdag (2e klas); ged. H. Thomas van
Villanova, biss. en bel.; vasten en onthouding
aanbevolen
18e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Wenceslaus, hertog en mart. (3e kl.)
Wijding van de basiliek van de H. Aartsengel
Michaël (1e kl.)
19e zondag na Pinksteren (2e kl.)

zo. 23 10.30 Hoogmis
vr. 28 19.00 H. Mis
za. 29 9.00 H. Mis
zo. 30 10.30 Hoogmis

Oktober Rozenkransmaand
vr.

5 -------- geen H. Mis

za.
zo.

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

vr.
za.
zo.
vr.
za.
zo.

12
13
14
19
20
21

--------------10.30
19.00
9.00
10.30

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

vr.

26 19.00 H. Mis

za. 27 9.00 H. Mis
zo. 28 10.30 Hoogmis

Eerste vrijdag v.d. maand; ged. HH. Placidus en
gez., mart.
H. Bruno, bel. (3e kl.); eerste zaterdag v.d. maand
Feest van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans (2e
kl.); ged. 20e zondag na Pinksteren; kinderzegen
H. Walfridus, biss. en bel. (3e kl.)
H. Eduardus, koning en bel. (3e kl.)
21e zondag na Pinksteren (2e kl.)
H. Petrus van Alcantara, bel. (3e kl.)
H. Johannes van Kenty, bel. (3e kl)
22e zondag na Pinksteren (2e kl.); ged. Uitbreiding van het Geloof; Missiezondag
door de week (4e kl.); ged. H. Evaristus, paus en
mart.
O.L. Vrouw op zaterdag (4e kl.)
Feest van Christus Koning (1e kl.) (23e zondag
na Pinksteren); na de Mis: Lof met toewijding
van de wereld aan het H. Hart van Jezus

November
do. 1
vr.
2
		
		
za. 3
zo.

19.00
10.30
aansl.
19.00
9.00

Hoogmis
Allerheiligen (1e kl.), verplichte feestdag
Requiem (2) Allerzielen (1e kl.)
Requiem (3)
gezongen Requiem (1)
H. Mis
Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); daarna
uitstelling tot 13.00 uur
4 10.30 Hoogmis
24e zondag na Pinksteren (4e ingehaalde zondag
na Driekoningen) (2e klas); kinderzegen

Activiteiten in Utrecht
Geloofsleer voor catechumenen: vanaf zondag 16 september alle zondagen na
de koffie
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Onze adressen in Nederland

Gerwen

Leiden

Utrecht

Oude St. Clemenskerk

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 74

St. Willibrordkerk

Heuvel 21
5674 RR Nuenen
Telefoon
+31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 71

Minrebroederstraat 21
3512 GS Utrecht
Telefoon
+31 (0)40 283 45 05
H. Mis zie pagina 76

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
Pater C. de Beer: c.debeer@fsspx.email
Pater K. Huysegems: p.huysegems@googlemail.com
Pater M. De Clercq: m.declercq@fsspx.email

het
n
u
e
St matier
Info lad!
b

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
Op zondag Hoogmis om 9.30 uur
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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

District
Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en

Colofon
Uitgever

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

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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