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EDITORIAL

“Het 
“schandaal 

van Assisië”
 is dus een 

zonde tegen 
het geloof in 

Jezus Christus 
en in zijn 

enige Kerk.”

Iedere keer als Mgr. Lefebvre de oecumenische bijeenkomst van Assisië ter 
sprake bracht (waartoe Johannes Paulus II de vertegenwoordigers van alle valse 
godsdiensten uitnodigde, in oktober 1986), sprak hij van schandaal. “Het schan-
daal voor de zielen van de katholieken is onberekenbaar. De Kerk is erdoor geschokt op 
haar grondvesten”. “Enorm schandaal voor de zielen, voor de katholieken, die twijfelen 
aan het koningschap van Onze Heer Jezus Christus over de wereld”.

Schandaal, in de gebruikelijke betekenis van het woord: een dergelijke inter-
religieuze manifestatie is aanstootgevend en staat de sensus fidei  tegen van de ka-
tholieken die vast geloven, dat er geen heil is dan in de enige ware godsdienst, 
gesticht door Onze Heer Jezus Christus.

Maar nog meer, schandaal, in de etymologische en theologische betekenis 
van het woord: steen des aanstoots en gelegenheid tot geestelijke val. Met andere 
woorden, aanzetting tot zonder. “Zij zullen de zielen tot geloofsafval brengen”, “tot 
de ineenstorting van het katholieke geloof” in de zielen en in de samenlevingen, zei 
Monseigneur nog.

De H. Thomas van Aquino legt uit (II II 43) dat hij, die zo de val van de naaste 
veroorzaakt, een zonde tegen de naastenliefde begaat, zelfs als dat niet de bedoe-
ling is, vanaf het moment waarop “wat hij doet in staat is om tot zonde over te 
halen”. En dat is precies wat er gebeurt met “Assisië”: dat brengt de katholieken 
heimelijk tot het godsdienstig relativisme, en de niet-katholieken zien niet meer 
de noodzaak (voor hun zielenheil), opgenomen te worden in de katholieke Kerk. 
Het “schandaal van Assisië” is dus een zonde tegen het geloof in Jezus Christus 
en in zijn enige Kerk, en een oorzaak van eeuwige verdoemenis voor vele zielen.

Natuurlijk zijn de zielen die vallen, door het schandaal, verantwoordelijk 
voor hun handelen en dus voor hun zonde. Maar zij zijn ertoe gebracht door de-
gene die ze tot zonde aanzet. En Christus zegt ons: “Wee hem door wie het schan-
daal gebeurt!” De Kerk heeft als missie de zielen tot Christus te brengen, die zelf 
de weg naar het heil is en de deur van de hemel, en niet hen tot verwarring en 
dwaling te brengen, die het hellende vlak naar de hel zijn.

Wij moeten dus het onderwijs van de engelachtige Leraar volgen: “Als zij de 
anderen zien bezwijken voor de wanorde [d.w.z. voor het schandaal], keren niet 
zijzelf ook van de rechte weg af, naar het woord van de Psalm (125, 1). ‘Zij die 
hun hoop stellen op de Heer zijn als de berg Sion; hij die woont in Jeruzalem zal 
nooit wankelen’”. Het gaat erom “weerstand te bieden (aan het schandaal), sterk 
in het geloof” (Petr. 5, 9) en stevig vast te houden aan de onwankelbare leer van 
onze heilige godsdienst. “Niemand wordt aan het wankelen gebracht als hij ste-
vig vasthoudt aan iets onwankelbaars”.

Voor de katholieke gelovigen, zijn de herhaling van de oecumenische bij-
eenkomst van Assisië en de zaligverklaring van de initiatiefnemer ervan ronduit 
schandaleus (aanstootgevend). Maar dat zal hen niet verhinderen stevig veran-
kerd te blijven in het katholieke geloof en trouw te blijven bidden voor Petrus, 
opdat hij, bekeerd, zijn broeders versterkt (vgl. Luc. 22, 32).
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MGR. LEFEBVREAssisië, pantheon van alle godsdiensten

“Zij hebben Hem onttroond!” 
Wie is er onttroond?: Onze Heer Jezus 
Christus. Wie heeft Hem onttroond? 
De autoriteiten in het Rome van van-
daag. En deze onttroning komt op 
een duidelijke manier tot uiting in de 
plechtigheid van Assisië: Jezus Chris-
tus is onttroond. Hij is niet meer de Ko-
ning, de Koning over alles, de Koning 
die wij verkondigen van het kerstfeest 
tot aan zijn Hemelvaart. Alle liturgi-
sche feesten verkondigen het koning-
schap van Onze Heer Jezus Christus. 
Gedurende het liturgische jaar zingen 
we Rex regum Dominus Dominantium: 
Koning van de koningen, Heer van de 
heersers. En daar voert men, in plaats 
van het koningschap van Onze Heer 
Jezus Christus te verheerlijken, een 
pantheon van alle godsdiensten in. En 
dit pantheon van alle godsdiensten, 
zoals de heidense keizers van Rome 
het hebben gedaan, in het Pantheon 
dat zij hadden gebouwd, dit panthe-
on bouwen de Romeinse autoriteiten 
zelf. Enorm schandaal voor de zielen, 
voor de katholieken, die twijfelen aan 
het koningschap van Onze Heer Jezus 
Christus over de wereld.

En juist dat noemt men het libe-
ralisme. Het liberalisme is de instel-
ling van de vrijheid van de mens ten 
opzichte van God. En bijgevolg is de 
mens die volgens zijn geweten ge-
looft, hoopt en de een of andere gods-
dienst belijdt, even respectabel als de-
gene die overtuigd is dat hij de ware 
godsdienst belijdt. (…) Het libera-
lisme is de afgod geworden van onze 
moderne tijd. Een afgod die nu aan-
beden wordt in de meeste landen van 
de wereld, zelfs in de katholieke. Deze 
vrijheid van de mens ten opzichte van 
God, die God uitdaagt, die haar eigen 

geboden wil maken, die haar eigen 
godsdienst maakt – het liberalisme – 
met haar geboden die de Rechten van 
de Mens zijn; met haar lekenorgani-
saties, met haar lekenstaten; met haar 
lekenonderwijs zonder God, godde-
loos, dat is het liberalisme.

En hoe is het mogelijk, dat de Ro-
meinse autoriteiten dit liberalisme 
aanmoedigen en dit liberalisme be-
lijden in de verklaring over de gods-
dienstvrijheid? Dat is volgens mij 
zeer ernstig; Rome verkeert in duister-
nis, in de duisternis van de dwaling. 
Wij kunnen het niet ontkennen. Dat 
is onmogelijk. Hoe zouden wij met 
onze katholieke ogen, laat staan met 
onze priesterogen kunnen verdragen, 
wat men in Assisië heeft kunnen zien, 
in de Sint-Petruskerk die aan de boed-
dhisten is gegeven, om er hun hei-
dense dienst in uit te voeren, die hun 
afgod op het tabernakel van Onze 
Heer Jezus Christus, de Koning der 
koningen, hebben geplaatst? Zij heb-

ben een heidense ceremonie uitge-
voerd voor dit tabernakel, dat natuur-
lijk leeg was, maar waarop Boeddha 
stond, hun afgod. Is dat behoorlijk 
in een katholieke kerk, in de kerk van 
Onze Heer Jezus Christus? Dat zijn 
feiten die voor zichzelf spreken. Wij 
kunnen geen ernstiger dwaling be-
denken. (…) Rome verkeert in duis-
ternis. Rome kan tegenwoordig niet 
meer luisteren naar de stem van de 
Waarheid. Rome luistert niet naar de 
stem van de Waarheid. (…) Zij sluiten 
zich op in hun dwalingen; zij sluiten 
zich op in de duisternis. En zij zullen 
de zielen naar de afval, heel eenvou-
dig naar de ondergang van de godheid 
van Onze Heer Jezus Christus, leiden, 
naar de ondergang van het katholieke 
en het christelijke geloof.

(…) Laat ons bidden tot de H. 
Maagd Maria. Wij gaan op 22 augus-
tus naar Fatima, om aan Onze Lieve 
Vrouw te vragen, ons te helpen. Men 
heeft ons haar geheim niet willen 
openbaren. Men heeft de boodschap 
van de Maagd Maria verstopt. Deze 
boodschap zou ongetwijfeld verhin-
deren wat er tegenwoordig gebeurt. 
Het is heel waarschijnlijk dat, als haar 
boodschap bekend was geweest, wij 
er niet zouden zijn, dat de situatie in 
Rome niet zou zijn geweest zoals zij 
nu is. De pausen hebben geweigerd 
deze boodschap van Maria te publice-
ren, welnu, de straffen die door Ma-
ria zijn aangekondigd, komen. De ge-
loofsafval, aangekondigd door de H. 
Schrift, komt. De komst van de An-
tichrist nadert, dat is een duidelijke 
waarheid.

(…)

1 Preek in Ecône van 29 juni 1987 
(Homec 39 B 2).

Assisië, pantheon van alle 
godsdiensten1
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De filosofie van Johannes Paulus II (2)VORMING

(…) Op de jonge Karol Wojtila 
drukte ook de poëzie die zich voeg-
de bij een bepaald romantisch karak-
ter, eigen aan het Poolse volk, haar 
stempel. Karol Wojtila onderging de 
invloed van zijn leraar Kotlarczyk die 
hem inwijdde in “het priesterschap 
van de kunst”.Vervolgens schreef hij 
gedichten en toneelstukken. Dat was 
zijn eerste roeping, waarvan hij schijn-
baar nooit is losgeraakt en die hem 
sterkte in zijn latere persoonlijkheid. 
Want, naast het beschouwende en 
werkzame leven is de mens onderhe-
vig aan een derde soort activiteit: het 
scheppend voortbrengen van stoffelij-
ke zaken, en, op een hoger geestelijk 
niveau, aan het artistieke maken van 
werken, die getuigen van zijn superio-
riteit in verhouding tot het dierenrijk. 
Volgens de H. Thomas van Aquino is 
het doel dat de ambachtsman of ar-
tiest nastreeft zijn eigen persoon (fi-
nis cujuslibet facientis, in quantum 
facientis, est ipsemet).  Het doel is de 
voldoening van zijn eigen lichamelijk 
of geestelijk ik, het persoonlijk genot 
van het product dat hij heeft gemaakt. 
Men leeft niet om te werken, men 
werkt om te leven, op alle niveaus van 
het leven, dat altijd persoonlijk is. Het 
kunstwerk kan mooi verkocht worden 
aan iemand, het moet eerst de per-
soon van de artiest, die er zijn stem-
pel op drukt, bevredigen. Op een al-
gemene manier kan men zo begrijpen 
waarom in de moderne tijd, die het 
object met het subject heeft verwis-
seld, de activiteit van een intelligentsia 
die gericht is op de techniek en de lit-
teratuur (in den brede betekenis), de 

De filosofie van Paus 
Johannes Paulus II1

Marcel de Corte (1905 – 1994)

Men kan de moderne – en hedendaagse – filosofie de “Filosofie van het ik en van de persoon” 

noemen, in tegenstelling tot de filosofie die eraan voorafging en die integendeel een filosofie 

is van het zijn dat buiten ons denken bestaat en van de objectieve doelen 

die zijn natuur beveelt aan het menselijk wezen.

plaats ingenomen heeft van de activi-
teit die vroeger uitgevoerd werd door 
de geestelijken en de vorsten. Deze 
ommekeer heeft de waarde van de be-
schouwende geest en van de politieke 
leiding verminderd ten voordele van 
de economie en van de manipulaties 
van de publieke opinie via het schrift, 
het woord en het beeld. De hiërarchie 
van de denkende, van de handelen-
de en van de producerende activiteit 
is omvergeworpen: voortaan heeft de 
techniek de voorrang, met het onver-
mijdelijke gevolg: de superioriteit van 
de menselijke persoon. Het is niet ver-
wonderlijk, dat de jonge Karol Wojtila 
zonder het te weten meegevoerd is in 
deze enorme verandering die van het 
personalisme de immanente filosofie 
van de moderne maakt.

Hij richt zich dan ook, vanaf het 
begin van zijn filosofische activiteit, 
spontaan als het ware naar de mo-
derne denker die in zijn ogen het per-
sonalisme vertegenwoordigt. De ti-
tel van zijn inaugurele proefschrift is 
symptomatisch in dit opzicht: Studie 
over de mogelijkheid om een katholieke 
moraal te baseren op het ethische systeem 
van Max Scheler. “Ik zie een nieuwe 
wereld: een wereld van waarde. Om 
eerlijk te zeggen, het is de wereld van 
de mens, gezien vanuit een ander ge-
zichtspunt”, zegt hij tegen zijn vriend 
(blz.103). En hij voegt eraan toe: “wat 
mij op het ogenblik het belangrijkst 
lijkt, is twee grote filosofieën met el-
kaar in overeenstemming te bren-
gen: het thomisme en de filosofie van 
Max Scheler, waarvan Husserl de va-

der was. Volgens mij, wat essentieel is, 
is het probleem van de waarden dat 
Scheler aantoont, in werkelijkheid het 
probleem van de mens. In de fenome-
nologie vind ik een hulpmiddel, meer 
niet. Zij heeft geen algemene visie op 
de wereld, laten we haar metafysisch 
noemen en men zou haar moeten uit-
denken” (blz. 107). Het was voor hem 
een fascinering.

De schrijver van zijn biografie legt 
zijn ontdekking uit: “De vrucht van 
zijn studies over Max Scheler, het was 
iets nieuws, een nieuwe manier van 
denken, een nieuwe manier van de 
menselijke realiteit benaderen, de re-
aliteit van de mens” (blz. 123). Karol 
Wojtila verduidelijkt: “Scheler heeft 
in mij een ware dimensie van de per-
soon als individu doen ontstaan en 
een methode van onderzoek… Ik 
moet me nader verklaren: ik heb nooit 
diepgaande filosofische studies ge-
daan. Ik heb nooit deelgenomen aan 
de hoorcolleges” (blz. 140). Kortom, 
het personalisme dat hij erft van Sche-
ler is een filosofie die hem intens per-
soonlijk is. Zijn vriend merkt het heel 
goed (blz. 123), en Karol Wojtila be-
vestigt het door te zeggen: “Men moet 
op een nieuwe manier, met een nieu-
we vurigheid en een nieuwe beschik-
baarheid, doordringen in dit eeuwig 
programma van God, van Christus, 
en het uitvoeren afhankelijk van onze 
tijd” (blz. 141). Dat is al heel het pro-
gramma van Paulus VI en van Vatica-
num II, en speciaal van Gaudium et 
spes dat verkondigt dat “de menselij-
ke persoon het begin, het subject en 
het doel van alle sociale instellingen 

deel 2
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De filosofie van Johannes Paulus II (2) VORMING

moet zijn” (II, 25, 1), dat wil zeggen 
maatschappelijke structuren die de 
mens oriënteren naar de vervulling 
van zijn wereldlijke bestemming, pre-
cies zoals de Kerk het doet op haar ei-
gen geestelijk terrein. Heel de tegen-
strijdig antropocentrische theologie 
die momenteel heerst in de Kerk be-
vindt zich al voorgevormd daarin.

Volgens Karol Wojtila is de men-
selijke persoon niet alleen superieur, 
zij heeft zelfbeschikkingsrecht, zij be-
zit zichzelf, zij controleert zichzelf. Zij 
is de oorsprong van al onze daden en 
“deze oorsprong is de innerlijkheid 
van de persoon, de subjectiviteit zo-
als de moderne filosofie het noemt”2. 
Ook de klassieke definitie van de 
mens als redelijk dier en gebruik ma-
kend van zijn verstand om het objec-
tieve principe van het wezen en van 
zijn bestemming te ontdekken, lijkt 
hem achterhaald. Volgens hem sluit 
deze definitie de mogelijkheid uit om 
te begrijpen wat onherleidbaar is in de 
mens3. Het vertrekpunt van de werke-
lijke filosofie, aangepast aan onze tijd, 
is dus en kan slechts zijn, de beleefde 
ervaring die wij hebben van onze per-
soon, die, door zichzelf te determine-
ren, zichzelf ontplooit en steeds per-
soonlijker wordt. Karol Wojtila is door 
en door overtuigd, dat het fenomeno-
logische onderzoek van het ik niet 
onvermijdelijk tot het subjectivisme 
en het idealisme leidt, zoals men het 
hem heftig verweten had in Krakau4. 
Volgens hem, “lijkt het probleem van 
de subjectiviteit vandaag de dag wel 
het middelpunt te zijn waartegen tal-
rijke filosofische onderzoeken gericht 
worden… Wij zien ook grotere mo-
gelijkheden opkomen om het pro-
bleem van de menselijke subjectivi-
teit objectief te maken”5. “Kardinaal 
Wojtila is zich bewust, dat het teleo-
logische en eudemonistische6 stand-
punt van de H. Thomas, gebaseerd op 
de overtuiging dat de moraliteit be-
staat in de overeenstemming van het 
menselijk gedrag met het laatste doel 
van het menselijk leven, dat wil zeg-
gen met de volledige volmaaktheid 
van dit leven, vandaag de dag wijkt 
voor de fenomenologische tendens 
en plaats maakt voor de interpretatie 
van de morele daden en van de mo-
raliteit vanuit waarden en normen. 

Zonder het teleologische standpunt 
te verwerpen, geeft onze auteur er de 
voorkeur aan dit doel te behandelen 
als aankomstpunt door de ervaring 
van de menselijke persoon als vertrek-
punt te nemen”7. “Het doel is niet al-
leen het object van de tendens, het is 
vooral wat het subject van de tendens 
uitvoert”8. Het is “de realisatie van 
zichzelf, in de betekenis van de uiter-
ste en authentieke volmaaktheid, die 
in feite alsook in recht de volmaakt-
heid van de mens vormt”9. “Terwijl de 
H. Thomas de volmaaktheid vindt in 
de overeenstemming van het mense-
lijk gedrag met het uiterste doel van 
het menselijk leven, doet Karol Woj-
tila, evenals Kant, beroep op het be-
grip van de plicht die de persoon 
verplicht, op grond van zijn autote-
leologische vermogen, om zichzelf te 
verwezenlijken”10.

Heel de filosofie van Karol Woj-
tila is een wanhopige poging, en vol-
gens ons bestemd voor mislukking, 
om zich te wenden tot een persona-
listisch antropocentrisme, dat niet in 
tegenspraak zou zijn met het theo-
centrisme, dat, zoals men weet, in de 
Kerk traditioneel is sinds haar begin. 
Men wil niet meer vertrekken van de 
mens in het algemeen om de wereld, 
de anderen en God terug te vinden, 
maar men gaat uit van de menselijke 
persoon in wat zij als het meest bij-
zonder heeft: van het ik en van wat 
men wel haar verlangens moet noe-
men. Om dit te doen is het natuur-
lijk van belang zichzelf te kennen in 
de wortel van zijn persoonlijk en con-
creet wezen. Bovendien gaat het daar-
om dat in de veronderstelde zo geken-
de persoon, de werkelijke band wordt 
begrepen, die haar verenigt met het 
extramentale wezen waarheen haar 
eigen beweging zich richt.

Is dat mogelijk op het vlak van de 
natuur? Wie kan beweren, zichzelf 
echt te kennen als hij slechts zichzelf 
heeft als principe van complete ken-
nis? Niemand kan zichzelf kennen 
dan door zijn daden en deze zijn altijd 
eerst, zoals de werking van het inzicht 
en de liefde het aantoont, gericht naar 
de van te voren gekende en beminde 
buitenwereld. De begrippen, de illu-
sie, de utopie, de verbeelding, waar-

van de zetel zich slechts bevindt in 
de gedachte die ze denkt, worden sa-
mengesteld uit stukken van de uiterlij-
ke realiteit, in hun geheel ontmanteld 
en gereorganiseerd volgens de wil van 
het ik dat op die manier nog afhanke-
lijk is van de werkelijkheid. Het niets 
is absoluut ondenkbaar als zodanig. 
Bovendien is de persoon, op dezelfde 
wijze als het individuele, geen voor-
werp van wetenschap, noch van filo-
sofie. Zij is niet in staat zichzelf wer-
kelijk te kennen. Bovendien kunnen 
wij er in navolging van Boetius de 
beroemde algemene definitie van de 
persoon geven: naturae rationis indi-
vidua substantia, individuele substan-
tie van een natuur, begiftigd met ver-
stand. Maar de persoonlijke persoon? 
Victor Hugo heeft haar gezien met een 
bewonderenswaardige scherpte:

Ik ken me niet, ik ben voor mezelf 
verborgen,

God alleen weet wie ik ben en hoe ik 
heet.

God alleen kent haar! Hij alleen 
kan doordringen tot in het hart zelf 
van de persoon.

(wordt vervolgd)

1 Wij zijn blij iets te publiceren van de 
Belgische filosoof , Marcel de Corte, wat 
nog niet uitgegeven lijkt te zijn [nvdr].
2 A. LOBATO La persona en el pensa-
miento de Karol Wojtila in Studia in 
honora Caroli Wojtila, speciaal nr. Van 
Angelicum, vol 56, froc. -3, 1979, blz. 
17-62.
3 K. WOJTILA in Analecta Husserliana, 8, 
1978, blz, 108.
4 Analecta Cracoviensia. 1973-4, blz. 265-
270.
5 Analecta Husserliana, op. cit., blz. 107.
6 “Teleologie”: leer volgens welke de 
wereld gehoorzaamt aan een doelge-
richtheid. “Eudemonisme”: leer die als 
principe stelt dat het geluk het doel van 
het menselijk leven is [nvdr].
7 P.W.BEONARSKI. De axiologische en 
normatieve implicaties van de analyse 
van de morele ervaring volgens kardinaal 
K.W. in Angelicum, op. cit., blz. 111
8 Ibid. blz. 114.
9 Ibid. blz. 114.
10 Ibid. blz. 117-118.
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Maria Boodschap

Maria Boodschap

Kardinaal Pierre de Bérulle (1575-1629)

SPIRITUALITEIT

(…) De hemelse voorzichtigheid, 
die in alles deze allerheiligste Maagd 
beheerst, geeft haar een nieuwe oefe-
ning; en, zoals haar nederigheid haar 
had doen verbazen en zwijgen bij de 
eerste woorden van de engel, maakt 
haar maagdelijke zuiverheid haar 
waakzaam en doet haar antwoorden 
op de laatste woorden van de engel, 
die spreken over geboorte, ontvange-
nis en baring. 

Dit is wat haar uit haar stilte haalt, 
en haar bescheiden, heilig en zedig 
doet zeggen: Quomodo fiet istud, quo-
niam virum non cognosco? (Luc. 1, 34.) 
d.w.z., hoe moet dit tot stand komen, 
want gij weet, o heilige engel, dat ik 
in een staat en verplichting ben om 
nooit iets toe te laten wat mijn maag-
delijkheid betreft, die ik aan God heb 
opgedragen en toegewijd?

(…) Dit woord van de Maagd is een 
evangelie van de maagdelijkheid, ver-

De schrijvers van de Franse School hebben heel mooie bladzijden gewijd aan het bezoek van de Engel, dat 

hun allemaal het hoogtepunt van het leven van de allerheiligste Maagd Maria leek. 

Pater de Bérulle overtreft hen zeker en onvergelijkelijk: de bladzijden die hij aan haar wijdt in het Leven 

van Jezus kunnen beschouwd worden als zijn mooiste en de meest karakteristieke van zijn denkwereld.

kondigd door de aarde aan de hemel, 
door de Maagd aan de engel, door de 
engel en de Maagd aan het heelal, dat 
tegelijk twee goed aan elkaar gesloten 
waarheden leert, de menswording van 
het Woord, en de eeuwige zuiverheid 
van haar die het moet baren. De en-
gel verkondigt het ene aan de aarde, 
en de Maagd verkondigt het andere 
aan de hemel. Het is waardig en zeer 
passend, dat het eerste woord van de 
Maagd der maagden een woord is en 
gelijk een evangelie van zuiverheid; 
en dat de wereld deze deugd verneemt 
en de eerste geur ervan ontvangt door 
de eerste woorden van Maria. 

(…) Gezegend zijt gij, heilige 
maagd, dat u dit woord hebt gespro-
ken, en aan God zulk een kostba-
re schat hebt gewijd; en aan de aar-
de zulk een voorbeeld hebt gegeven, 
dat nagevolgd zal worden door zoveel 
maagden die de hemel zullen bevol-
ken, maar niet de aarde bevolken!...

(…) Nadat de Maagd aan de engel 
bescheiden gevraagd had welk de ge-
kozen weg van God was om het werk 
te verwezenlijken, dat hij haar aan-
kondigt, antwoordt de engel haar en 
legt haar uit dat deze ontvangenis he-
mels zal zijn; dat deze geboorte god-
delijk zal zijn; dat de Heilige Geest 
over haar zal komen; dat de kracht van 
de Allerhoogste haar zal omgeven; dat 
de vrucht van deze hemelse verrich-
ting zal erkend worden en genoemd 
worden de Zoon van de levende God. 
Zodanig dat, van al de middelen die 
konden gebruikt worden om de Mes-
sias uit haar te laten geboren worden, 
God het hoogste en goddelijk middel 
kiest, het waardigste van het geloof en 
hetgeen het meest de zuiverheid van 
Maria eert. 

De natuur zal niet aan dit werk 
deelnemen. Zelfs de engelen, die ge-
woonlijk gebruikt worden in de wer-
ken van God, zullen er niet geroepen 
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worden. Enkel de hand van de Al-
machtige zal er aangewend worden; 
en de vruchtbaarheid van de Maagd 
zal verheven worden door de godde-
lijke macht om de Heilige der heiligen 
te ontvangen en heilig voort te bren-
gen, d.w.z. de eigen en eniggeboren 
Zoon van God zelf. 

Als wij in een heel hemels, heel 
goddelijk, heel wonderbaar onder-
werp, als wij in een zeldzame en onge-
wone verrichting een voorbeeld moe-
ten zoeken, blijkt dat hij voor haar 
een dienaar verwekt in de persoon 
van haar nicht Elisabeth, alsof hij haar 
zou zeggen: Dezelfde hand van de Al-
lerhoogste, o heilige Maagd, die uit 
een onvruchtbare grond de geboorte 
van Johannes de Doper heeft getrok-
ken, zal uit een zuivere en maagdelijke 
grond de geboorte van uw Zoon trek-
ken. Maar de ene is de soeverein; de 
andere, de vazal; de ene is de zoon; de 
andere, de dienaar; de ene, de Messias; 
de andere, de voorloper; de ene, het 
goddelijke Woord; de andere, de stem 
van het Woord. Zoals dus de ene heel 
verschillend is van de andere; werkt 
ook de hand van God er heel verschil-
lend. Niets onzuivers en aards zal ge-
mengd worden in deze verrichting; al-
les zal er hemels en goddelijk zijn. Gij 
zult, o heilige Maagd, de bloem en de 
vrucht tezamen hebben. De bloem van 
uw maagdelijkheid, en de vrucht van 
uw vruchtbaarheid. Want ook Jezus is 
bloem en vrucht tezamen, en draagt 
deze dubbele naam in de H. Schrift1. 
Het is geen bloem die in vrucht over-
gaat en geen bloem meer is; maar hij 
is altijd bloem, altijd vrucht, en gij 
zult ook altijd maagd en altijd moe-
der zijn, en de bloem van uw maag-
delijkheid zal nooit voorbijgaan, zal 
nooit verwelken, en volharden met 
de vrucht van uw vruchtbaarheid. O 
bloem, o vrucht, o vruchtbaarheid! o 
bloem van de hemel, o vrucht van het 
leven, o vruchtbaarheid van God!

1 P. de Bérulle verwijst naar de volgende 
teksten: “Een tak zal ontspruiten uit de 
stam van Jesse en een bloem zal groeien 
uit zijn wortel” (Isaïas, 11, 1); “Ik ben de 
bloem van de velden en de lelie van de 
dalen” (Hoogl., 2, 1); “De aarde heeft 
haar vrucht gegeven, dat God, onze God, 
ons zegene” (Ps. 71, 7).

LEER VAN DE KERKDe Verlossing

De Verlossing

Is Jezus Christus gestorven 
         als God of als mens?
Jezus Christus is gestorven als 

mens, want, als God, kon Hij niet lij-
den en niet sterven.

Wat is er met Jezus Christus   
       gebeurd na zijn dood?

Na zijn dood is Jezus Christus met 
zijn ziel nedergedaald in het voorge-
borchte, bij de zielen van de recht-
vaardigen die eerder gestorven waren, 
om hen met Zich naar het paradijs te 
voeren. Daarna is Hij verrezen, door 
zijn lichaam dat begraven was, weer 
op te nemen.

Hoeveel tijd is het lichaam van 
Jezus Christus 

begraven 
gebleven?

Het lichaam van Jezus Christus is 
een kleine drie dagen begraven geble-
ven, van de vrijdagavond tot aan de 
dageraad van de dag die nu de zondag 
van Pasen heet.

Wat heeft Jezus Christus   
         gedaan na zijn Verrijzenis?

Na zijn Verrijzenis is Jezus Chris-
tus veertig dagen op aarde gebleven, 
daarna is Hij opgestegen naar de He-
mel, waar Hij zit aan de rechterhand 
van God de almachtige Vader.

Waarom is Jezus Christus, na zijn 
Verrijzenis, veertig dagen op 

aarde gebleven?
Jezus Christus is na zijn Verrijze-

nis veertig dagen op aarde gebleven, 
om te tonen dat Hij werkelijk verre-
zen was, om zijn leerlingen te bevesti-
gen in het geloof in Hem, en om hen 
dieper te onderwijzen in zijn leer.

Is Jezus Christus nu alleen 
      in de Hemel?
Nu is Jezus Christus niet alleen in 

de Hemel, maar, als God, is Hij op 
elke plaats en als mens is Hij in de 
Hemel en in het Allerheiligst Sacra-
ment van het Altaar.

Ik geloof in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, Onze Heer … 
die heeft geleden onder Pontius 
Pilatus, is gekruisigd, gestorven 
en begraven; is nedergedaald ter 
helle: de derde dag is verrezen uit 
de doden; is opgestegen ten he-
mel, is gezeten aan de rechter-
hand van God de almachtige  
Vader.
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Al een jaar lang hebben de leer-
stellige gesprekken, gewenst door de 
Priesterbroederschap St. Pius X en 
daartoe besloten door de Paus, regel-
matig plaats tussen de deskundigen 
van de Congregatie voor de Geloofs-
leer en vertegenwoordigers van de 
Priesterbroederschap St. Pius X. Deze 
leerstellige gesprekken worden voort-
gezet met die discretie die zo’n be-
langrijke en moeilijke onderneming 
vereist.

Ieder van de hoofdpersonen moet 
immers zijn standpunt tot uitdruk-
king kunnen brengen tegenover zijn 
gelijken, zelfs als deze uitdrukking 
nog onvoldoende en onvolledig is, 
zodanig dat hij de kritiek en de op-
merkingen van de andere ontvangt, 
en er zo in slaagt te verfijnen en te 
perfectioneren wat hij moet zeggen 
en verdedigen. Het zou belachelijk en 
onvoorzichtig zijn van nu af aan naar 
alle kanten te willen verspreiden, wat 
bijgeschaafd, grondig onderzocht en 
beter geargumenteerd moet worden. 
En dit zowel van de ene als van de an-
dere kant. (…)

De theologische onderzoekingen 
hebben als voornaamste doel onze 
verhouding tot het Tweede Vaticaans 
Concilie, en de invloed van dit laat-
ste op de crisis die vandaag door de 
Kerk gaat. Met tact en nuance spreken 
over Vaticanum II, maar ook met vrij-
moedigheid en waarheid, is vandaag 
de dag buitengewoon moeilijk. Het 
blijkt helemaal ondenkbaar en niet 
aanvaard te zijn, te laten horen dat 
de een of andere tekst van het Conci-
lie, op sommige punten, en om deze 
of gene theologische reden, eventu-
eel niet helemaal vreemd zou kunnen 
zijn aan de huidige crisis: dat is het 

Het Tweede Vaticaans 
Concilie en de crisis 

van de Kerk1

grote hedendaagse kerkelijke taboe, 
het hete hangijzer bij uitstek.2

Wat wij niet zeggen 
  over Vaticanum II

Dat de huidige crisis alleen 
uit het Concilie zou voortkomen

Wij hebben natuurlijk nooit ge-
zegd, dat het Tweede Vaticaans Con-
cilie de enige oorzaak van de heden-
daagse ontkerstening zou zijn, de 
exclusieve bron van alle tegenwoordi-
ge kwalen van de Kerk, de sleutel die 
de volledige uitleg van de godsdienst-
crisis geeft: dat zou een belachelijke 
mening zijn.

Het is in tegendeel zeker, dat de 
crisis die sinds een halve eeuw door 
de Kerk gaat vele verklaringen kent, 
heel verschillende oorzaken, waarvan 
men snel een bondige lijst kan opstel-
len.

Malaise in het christendom
Het is duidelijk, dat er aan het eind 

van het pontificaat van Pius XII al een 
diepe malaise bestond in de Kerk, 
zelfs als de uitwendige structuren ste-
vig leken. De statistieken tonen een 
progressieve en onontkoombare ver-
mindering van roepingen, ruim voor 
het Concilie: tussen 1950 en 1960 is 
het aantal priesterwijdingen in Frank-
rijk tot een derde teruggelopen. Men 
is begonnen de zondagspraktijk los te 
laten: nog steeds in Frankrijk, is deze 
tussen 1950 en 1960 al met 20% af-
genomen.

De gevolgen van de Tweede We-
reldoorlog, vooral de verdeling tus-
sen verzetsmensen, collaborateurs en 
voorstanders van een afwachtende 
politiek, laten zich voelen. Een stille 
onrust, een geestelijke malaise, beïn-

vloedt een deel van de geestelijkheid 
en de gelovigen, terwijl verontrusten-
de theologische en morele uitspra-
ken van alle kanten de ronde doen. 
De enorme clandestiene verspreiding, 
in de seminaries van die tijd, van de 
werken van Teilhard de Chardin is 
er een heel duidelijk voorbeeld van. 
Een verlangen naar emancipatie komt 
aan het licht, en de jeugd wordt, zo-
als normaal is, het eerst aangestoken: 
laten we er aan denken dat de grote 
crisis van de Katholieke Actie in de ja-
ren 50 begint door de jongerenorga-
nisaties.

Tegenover deze malaise, die gepas-
te geestelijke remedies nodig zou heb-
ben, door een innerlijke vernieuwing, 
beperkt een deel van de Kerk zich, he-
laas, tot een gewoontepastoraal, zon-
der het probleem in de kern aan te 
pakken. De Kerk brengt niet voldoen-
de tegengif voort om deze crisis te 
overwinnen, waarvan het modernis-
me, onder de heilige paus Pius X, een 
waarschuwend teken is geweest. Ge-
varen komen op, aankondigers van 
komende onheilen, maar de goede 
kerkelijke gemeenschap maakt zich 
veel te weinig zorgen erover, en stelt 
vertrouwen op een geheel uitwendige 
orde.

Het is duidelijk, dat deze min of 
meer verwarde godsdienstmalaise een 
gunstig terrein vormt voor de vreselij-
ke explosie van de jaren 60-70.

Verbazingwekkende economische 
vooruitgang 1945 - 75

Deze malaise in de Kerk vloeit ge-
deeltelijk voort uit een nooit vertoon-
de technische, economische en soci-
ale evolutie. De naoorlogse periode 
kent een buitengewone verrijking van 
de westerse staten, vrucht van de ver-
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spreiding van de technieken (moto-
risering, elektronica, chemie, enz.), 
evenals een overvloedige en goedko-
pe energie (vooral olie).

De geneeskunde begint haar fan-
tastische ontwikkelingen, die met 
name voor de mens de mogelijkheid 
opent om zijn eigen vruchtbaarheid 
te beheersen door kunstmatige mid-
delen (anticonceptie pil).

De transportmiddelen (schepen, 
treinen en vliegtuigen), snel, zeker 
en minder kostbaar geworden, staan 
de groei van de globalisatie toe (wat 
men tegenwoordig de mondialisering 
noemt) van personen en van artike-
len, wat de steeds groeiende ontwik-
keling van telecommunicatie bevor-
dert (de telefoon die binnen ieders 
bereik is gekomen). 

Dit is de verbazingwekkende eco-
nomische vooruitgang, tijdperk van 
de volledige werkgelegenheid en van 
de verhoging van het levenspeil.

Crisis van het Europese 
(en wereldlijke) zelfbewustzijn
Deze opzienbarende economische 

en technische veranderingen gaan ge-
paard met belangrijke matschappelij-
ke en culturele ontwikkelingen.

De secularisering van de maat-
schappij, in gang gezet sinds de 18de 
eeuw, blijft voortgaan, een progressie-
ve verdwijning van de sporen van het 
christendom in de maatschappij met 
zich meebrengend.

Het steeds sterker uitkomende suc-
ces van “de meesters van de kritiek” 
(Kant, Nietzsche, Darwin, Freud, enz.) 
stelt het vermogen van de mens, om 
een objectieve waarheid te bereiken, 
de voortreffelijkheid van zijn ethische 
keuzen, zijn superioriteit over de die-
renwereld, de controle over zijn in-
nerlijk leven, aan de kaak. Het marxis-
me, vooral in zijn leninistische versie, 
beheerst een groot deel van de wereld, 
maar ook van hele vlakken van de Eu-
ropese maatschappij. Het onafhan-
kelijk worden van de gekoloniseer-
de landen, het aan de dag treden van 
hun politieke, economische, culture-
le en zelfs godsdienstige eisen dragen 
bij tot het verwerpen van “het europa-
centrisme”. De vroegere kolonisators 
worden in de beklaagdenbank gezet, 
hun openbare meningen worden be-
werkt door de wroeging.

Door het verlengen en de gene-
ralisering van de leerplicht, de latere 
toetreding tot de wereld van het werk, 
door een bepaalde vorm van financi-
ele autonomie en de toekenning van 
een grotere waarde aan het kind (ge-
volg van de lagere vruchtbaarheid), 
verschijnt er een nieuwe klasse in de 
maatschappij en eist haar deel van 
verantwoordelijkheid en van aanzien: 
de jeugd.

Deze crisis van het Europese en 
wereldlijke zelfbewustzijn komt tot 
uitbarsting bij de gebeurtenissen van 
mei 1968, die evengoed Duitsland, 
Italië, Tsjecho-Slowakije en de Ver-
enigde Staten, Mexico, Brazilië, Japan 
of China raken, maar vooral massaal 
en spectaculair zijn in Frankrijk.

Conciliaire en naconciliaire 
        crisis
Al deze feiten, en heel wat andere, 

die een sociologische analyse aan het 
licht zou kunnen brengen, vormen 
zonder enige twijfel een geschikte 
kweekbodem voor een globaal ter dis-
cussie stellen van de traditie, het ge-
zag, de normen, de heersende cultuur 
en de godsdienst. Wij zijn het ons be-
wust en geven het graag toe: de crisis 
waarvan wij nog de gevolgen onder-
gaan, heeft ongetwijfeld veelvuldige 
en verschillende oorzaken.

Het feit dat deze crisis bijna op 
het ogenblik van het Tweede Vati-
caans Concilie is losgebarsten, bete-
kent dus niet dat dit concilie er de eni-
ge en noodzakelijke oorzaak van is. In 
het algemeen, als feit B gebeurt na feit 
A, betekent dat niet noodzakelijker-
wijs dat A de oorzaak is van B: als ik 
ziek word nadat ik een wandeling heb 
gemaakt, bewijst dat niet, dat ik ziek 
ben omdat ik gewandeld heb.

Wij zijn het ook eens over het feit 
dat Vaticanum II de gelegenheid is 
geweest voor sommige mensen, om 
plannen te verwezenlijken, die zij 
lang tevoren uitgebroed hadden, en 
helemaal buiten het Concilie: som-
mige priesters, bijvoorbeeld, hebben 
geprofiteerd van de stemming van kri-
tiek die toen heerste, om het pries-
terschap te verlaten (gedachte die zij 
sinds lang koesterden) in de beste 
materiële omstandigheden.

Trouwens, het naconcilie heeft 
niet per se overeengestemd met het 

Concilie zelf. Het is duidelijk, dat er 
in vele opzichten en onder de mislei-
dende vlag van “de geest van het Con-
cilie”, een gebruik van Vaticanum II is 
geweest, dat niets te maken heeft met 
de werkelijkheid ervan en tegenover-
gesteld is aan zijn teksten. Bovendien 
waren sommige naconciliaire hervor-
mingen, voor zover zij in feite gerea-
liseerd zijn (bijvoorbeeld, de liturgi-
sche hervorming), niet noodzakelijk 
begrepen in de teksten zelf van Vati-
canum II (omdat verschillende toe-
passingen van dezelfde tekst mogelijk 
waren), en bijgevolg zou het niet juist 
zijn de aanvechtbare elementen van 
genoemde hervormingen alleen aan 
Vaticanum II toe te schrijven.

Maar kan men doen alsof het 
Concilie niet had plaatsgevonden?

Met al deze uitleggingen, al dit in 
perspectief plaatsen, al deze nuan-
ces, stemmen wij van harte in. Maar 
zij kunnen niet, en moeten niet, een 
duidelijk feit doen vergeten: er is een 
godsdienstcrisis van een buitengewo-
ne hevigheid uitgebroken tijdens en 
na Vaticanum II.

Dat is geenszins voldoende om te 
bewijzen, dat het Concilie er de voor-
naamste oorzaak van is. Maar dat 
staat niet toe, zonder enige andere 
vorm van proces te verklaren, dat het 
Concilie er niets mee te maken heeft. 
Het is tenminste nodig te onderzoe-
ken, zich af te vragen: kunnen twee zo 
gelijktijdig zichtbare verschijnselen 
(Vaticanum II, de crisis op godsdien-
stig en moreel gebied) strikt genomen 
geen samenhang van oorzakelijkheid 
hebben? Het zou moeilijk zijn welke 
serieuze historicus dan ook een derge-
lijk “wonder” te laten slikken.

Wat wij niet zeggen 
  over Vaticanum II

Dat het Concilie vanaf het begin 
onwettig en in zijn geheel 

ondeugdelijk was 
Zoals wij nooit gezegd hebben, 

dat Vaticanum II de enige en exclusie-
ve oorzaak van de crisis is, zo hebben 
wij nooit verklaard, dat het Concilie 
vanaf het begin onwettig was, of dat 
het bij zijn einde geheel ondeugde-
lijk en onaanvaardbaar was. Kortom, 
wij hebben nooit beweerd dat Vatica-
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houdingen met het judaïsme; de Sov-
jet Unie voor het niet veroordelen van 
het communisme, enz.

Een kritiek op basis van 
         specifieke teksten
Mgr. Lefebvre heeft nooit Vatica-

num II in zijn geheel veroordeeld als 
een intrinsiek onwettig concilie. Maar 
hij heeft dikwijls de betreurenswaardi-
ge en zelfs schandelijke feiten in her-
innering gebracht, die een smet heb-
ben geworpen op het verloop ervan, 
hij kende de kerkgeschiedenis veel 
te goed om niet te weten dat andere 
concilies, in het verleden, ook ern-
stige menselijke wederwaardigheden 
hebben gekend. Zoals dom Guéran-
ger het zei: “men vergeet teveel, dat de 
kerkgeschiedenis mooi is in perspec-
tief, maar dat de details van dichtbij 
gezien niet altijd aantrekkelijk zijn”. 
Toen hij dus het Concilie heeft bekri-
tiseerd en zelfs “beschuldigd”, heeft 
Mgr. Lefebvre het niet, a priori, ge-
daan vanwege een beginselonwettig-
heid, maar op basis van specifieke 
teksten, in duidelijke tegenspraak met 
de Traditie en de onveranderlijke leer 
van de Kerk.

Wat wij zeggen 
      over Vaticanum II

Een eenvoudig pastoraal 
concilie… maar ruimschoots 

overschat
Als wij nooit hebben verklaard, 

dat Vaticanum II de enige oorzaak 
zou zijn van de huidige crisis, noch 
een onwettig concilie uit beginsel, 
dan is het duidelijk dat wij kritiek 
hebben op het doel ervan: zij open-
baar en constant sinds veertig jaar.

Om te beginnen met een heel een-
voudige opmerking, men moet het 
feit onderstrepen dat het zelfbewust-
zijn van de Kerk vandaag gehinderd, 
beneveld wordt door de unieke en al-
lesoverheersende verwijzing naar Va-
ticanum II. Als dit concilie, zoals men 
ons verklaart, een concilie is zoals de 
andere, in de ononderbroken samen-
hang met de andere; als, zoals men 
het ons in alle toonaarden herhaalt, 
dit concilie niets heeft veranderd aan 
de kern, omdat alleen de manier van 
zeggen nieuw was; als, zoals de offi-
ciële leer het verkondigt, het gaat om 

ditie zich in een uiterst ingewikkelde 
situatie hebben bevonden, tegenover 
teksten die doordrongen waren van 
een nieuwe geest, weinig in overeen-
komst met de traditionele leer. Het 
was heel moeilijk, zelfs onmogelijk, 
ze te veranderen of te laten verdwij-
nen door verbeteringen.

De invloed van 
       de pressiegroepen
Bovendien heeft Mgr. Lefebvre, als 

hij over Vaticanum II heeft gespro-
ken, de zeer belangrijke rol heet on-
derstreept van de verschillende “pres-
siegroepen”. Onder wie hij vooral de 
media noemde. Vaticanum II is onge-
twijfeld het eerste concilie van de ge-
schiedenis geweest, dat zich afspeel-

de onder het oog van heel machtige 
kranten, die de Concilievaders impo-
neerden, campagne voerden voor de 
een of andere stelling, de stemmen 
beïnvloedden.

Op dezelfde manier heeft Mgr. Le-
febvre opgemerkt, dat sommige bis-
schoppenconferenties (die van de 
oevers van de Rijn, met de ronduit 
progressieve oriëntatie), ruim voor 
het Concilie opgezet, profiteerden van 
aanzienlijke menselijke en financiële 
middelen (aan het eind van de derde 
zitting ging een van hun broeinesten, 
het IDOC, er prat op, meer dan vier 
miljoen formulieren aan de Vaders te 
hebben uitgedeeld). 

Ten slotte heeft Mgr. Lefebvre de 
invloed betreurd van andere buiten-
gewoon actieve pressiegroepen op be-
paalde onderwerpen: de vrijmetselarij 
voor de godsdienstvrijheid; de pro-
testanten voor het oecumenisme; de 
Israëlitische organisaties voor de ver-

num II zich op alle punten vergist zou 
hebben. Dat is verkeerd, en zelfs bela-
chelijk, omdat dit concilie in talrijke 
teksten, bijvoorbeeld, eenvoudigweg 
de leer in herinnering heeft gebracht, 
die al onfeilbaar is onderwezen door 
de Kerk.

De overrompeling 
      van 13 oktober 1962
Vaticanum II is een wettig bijeen-

geroepen concilie van de katholieke 
Kerk geweest, dat de bisschoppen van 
de hele wereld heeft bijeengebracht 
onder het gezag van de Paus. Mgr. Le-
febvre heeft dit concilie a priori nooit 
ter discussie gesteld: in tegendeel, hij 
is lid geweest van de centrale voorbe-
reidende Commissie.

Zeker, Mgr. Lefebvre heeft altijd 
gewezen op de “overrompeling” van 
kardinaal Liénart van 13 oktober 
1962,  die veroorzaakt heeft dat bij-
na alle voorbereidde schema’s afge-
dankt zijn, ten voordele van de stel-
lingen van de “nieuwe theologie” en 
van het liberale katholicisme van de 
Europese Alliantie. Toch had geen en-
kel concilie in de geschiedenis gepro-
fiteerd van een “even uitgebreide, met 
zoveel ijver, en even diepe” voorbe-
reiding, zoals men toen terecht heeft 
gezegd, en Johannes XXIII, die deze 
werkzaamheden had gevolgd, heeft 
getuigd dat deze waren uitgevoerd 
“met nauwkeurigheid en zorg”.

Mgr. Lefebvre heeft verklaard, dat 
deze overrompeling en de gevolgen 
ervan een ramp waren geweest voor 
de oriëntatie van het Concilie, zijn 
leerstellige betrouwbaarheid en zijn 
geest. Deze situatie heeft tot gevolg 
gehad, dat de verdedigers van de Tra-
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een pastoraal en niet leerstellig con-
cilie, dan moet men het Tweede Va-
ticaans Concilie terugzetten op zijn 
plaats, die op zich tamelijk beschei-
den is. De geestelijken moeten op-
houden met alleen te leven door en 
voor Vaticanum II.

Alleen maar een 
        pastoraal concilie
Dit eenentwintigste oecumenische 

concilie is immers atypisch: het ligt 
niet in de eenvoudige continuïteit van 
de vroegere concilies, op grond van de 
uitdrukkelijke wil van de initiatiefne-
mer ervan, paus Johannes XXIII, die 
het op een heel speciale manier heeft 
uitgedacht als een “pastoraal conci-
lie”. Johannes XXIII geeft het heel pre-
cies aan in zijn openingsrede, op 11 
oktober 1962, die de toon zal zetten 
van het werk van Vaticanum II. Hij 
begint met daaromtrent te verklaren: 
“Wij hebben niet als voornaamste 
doel te spreken over bepaalde funda-
mentele hoofdstukken van de chris-
telijke leer”, want daarvoor, verklaart 
hij, “zou het niet nodig geweest zijn 
een oecumenisch concilie bijeen te 
roepen”. “Deze zekere en onverander-
lijke leer van de Kerk, die trouw geres-
pecteerd moet worden, moet eerder, 
vervolgt hij, bestudeerd en uiteenge-
zet worden volgens de onderzoekme-
thodes en de presentatie waarvan de 
moderne denkwereld gebruik maakt. 
Want de substantie van de klassieke 
leer, vervat in het onderpand van het 
geloof, is anders, anders de formule-
ring waarvan men haar voorziet, door 
zich aan te passen, wat betreft de vor-
men en de verhoudingen, aan de be-
hoeften van een vooral pastoraal leer-
gezag en stijl”. We hebben de Italiaanse 
versie van de rede geciteerd; de Latijn-
se versie, die een beetje verschillend is 
(maar Johannes XXIII heeft twee ver-
schillende formuleringen gebruikt, op 
twee verschillende momenten), zegt: 
“Men zal gebruik moeten maken van 
een manier van presenteren die meer 
overeenkomt met een leer van vooral 
pastoraal karakter”.

Deze pastorale keuze is gedurende 
heel het Concilie gehandhaafd. Toen 
hij de tweede zitting, op 29 september 
1963, opende, herinnerde de nieuwe 
paus Paulus VI aan “het meest urgen-
te en het van nature nu meest heilza-

me doel van het Concilie, het pasto-
rale doel”. Op 4 december 1963, bij 
de sluiting van de tweede zitting, on-
derstreepte hij dat de Vaders “nooit 
de pastorale oriëntatie van dit conci-
lie uit het oog hadden verloren”. Op 
7 december 1965, besloot hij: “Het 
motief van de overheersende aan-
dacht door het Concilie besteed aan 
de menselijke en tijdelijke waarden 
wordt gevonden in het pastorale ka-
rakter dat het Concilie heeft gewild 
en waarvan het in zekere zin zijn pro-
gramma heeft gemaakt”.

Een concilie dat vermijdt, 
een plaats in te nemen op 

het dogmatisch terrein
Deze omschrijving van Vaticanum 

II als “pastoraal concilie” (en niet 
kortweg concilie) drukt een sterke wil 
uit, te vermijden, een plaats in te ne-
men op het eigenlijk dogmatisch ter-
rein. De verklaringen naar aanleiding 
hiervan zijn uiterst duidelijk. Johan-
nes XXIII verklaart dus op 11 oktober 
1962: “Wij hebben niet als voornaam-
ste doel, te spreken over bepaalde 
fundamentele hoofdstukken van de 
christelijke leer”. Op 6 maart 1964 en 
vervolgens op 16 november 1964 leest 
de Secretaris Generaal van het Conci-
lie een officiële verklaring voor van 
de leerstellige Commissie, aangaande 
de theologische kwalificatie van Va-
ticanum II: “Rekening houdend met 
de gewoonte van de concilies en met 
het pastorale doel van het tegenwoor-
dige concilie, formuleert het in bin-
dende uitspraken,  slechts de enkele 
punten met betrekking tot het geloof 
en de zeden, die het Concilie duide-
lijk als zodanig verklaard zal hebben”. 
Op 7 december 1965 herhaalt Paulus 
VI dat in het Concilie, “het leergezag 
van de Kerk zich niet heeft willen uit-
spreken onder een vorm van buiten-
gewone dogmatische uitspraken”.  Op 
12 januari 1966, benadrukt hij: “Ge-
geven zijn pastoraal karakter heeft het 
Concilie vermeden, op buitengewone 
manier dogma’s uit te spreken, voor-
zien van het kenmerk van onfeilbaar-
heid”.

In een toespraak die op 13 juli 
1988 werd uitgesproken voor de bis-
schoppen van Chili en waarin hij de 
stand van zaken bepaalde na de bis-
schopswijdingen door Mgr. Lefebvre, 

heeft kardinaal Ratzinger, toekom-
stige Benedictus XVI, op de volgende 
manier de keuze samengevat die ge-
maakt werd door Vaticanum II: “De 
waarheid is, dat het Concilie zelf geen 
enkel dogma heeft verklaard en eraan 
heeft vastgehouden, zich op een meer 
bescheiden plan te plaatsen, eenvou-
dig als een pastoraal concilie”. En in 
een open brief aan Benedictus XVI, 
gepubliceerd in ‘Temoignage chré-
tien’(26 oktober 2006) door Mgr. 
Jacques Noyer, om te protesteren te-
gen het voornemen van een Motu pro-
prio over de traditionele Mis, schreef 
de vroegere bisschop van Amiens 
deze karakteristieke woorden: “Als het 
Tweede Vaticaans Concilie de heden-
daagse Kerk heeft gemarkeerd, dan is 
het hierdoor, dat het pastoraal en niet 
leerstellig was”.

En toch, een concilie dat 
ruimschoots overschat wordt 

sinds de sluiting ervan
Wel, dit pastoraal concilie, een-

voudig pastoraal, dat dus een betrek-
kelijk bescheiden plaats zou moe-
ten hebben in de geschiedenis en in 
het leven van de Kerk, is ruimschoots 
overschat.

In de eerste plaats hebben initi-
atiefnemers van het concilie niet ge-
aarzeld te verkondigen, dat dit pasto-
raal concilie een nieuw tijdperk van 
de kerkhistorie zou openen, dat de 
triomf van de Kerk zou zien. Johan-
nes XXIII was van mening dat Vatica-
num II een “nieuw Pinksteren” zou 
zijn, dat “een nieuwe sprong vooruit 
van het koninkrijk van Christus in 
de wereld” ten gevolge zou hebben. 
Bij de opening van de tweede zitting 
verklaarde Paulus VI, dat het Conci-
lie zou zijn “de lenteopleving van 
enorme geestelijke en morele energie-
en die als latent aanwezig zijn in de 
schoot van de Kerk”. En bij het sluiten 
van de laatste zitting, eerde hij “deze 
vernieuwing van gedachte, van actie, 
van zeden, van morele kracht, van 
vreugde en hoop, die het doel van het 
Concilie is geweest”.

Vervolgens, na de sluiting van Va-
ticanum II, is er een ware stortvloed 
van verwijzingen naar dit slechts pas-
toraal concilie geweest. Het zou mo-
gelijk zijn, in de pauselijke teksten 
van de laatste veertig jaar, enkele tien-

IB253.indd   11 2-3-2011   15:06:08



12   Informatieblad   Nr. 253  maart - april  2011

VATICANUM II Het Tweede Vaticaans Concilie en de crisis van de Kerk

duizenden citaten van het Concilie te 
doen opmerken. Om slechts een en-
kel voorbeeld te geven, de Catechis-
mus van de katholieke Kerk, gepubli-
ceerd in 1992, bevat meer dan 800 
citaten van Vaticanum II, terwijl de 
twintig specifiek dogmatische con-
cilies die er aan vooraf gegaan zijn, 
slechts recht hebben op 200 vermel-
dingen. Om het vreemde karakter van 
een dergelijke “overdaad” te begrij-
pen, volstaat het te vergelijken met de 
Romeinse catechismus of Catechis-
mus van het concilie van Trente, ge-
publiceerd in 1566. Deze volgde dus 
op het concilie van Trente, dogma-
tisch concilie van een buitengewone 
belangrijkheid, dat veel van de onder-
werpen die overgenomen zijn in deze 
Catechismus, waarvan het uitdrukke-
lijk de publicatie verlangd heeft. Wel 
het concilie van Trente wordt minder 
dan vijftien maal geciteerd in de Cate-
chismus die zijn naam draagt.

Tenslotte, om deze overschatting 
van een slechts pastoraal concilie te 
beëindigen, paus Paulus VI heeft ten-
slotte op 29 juni 1975, in een offici-
ele brief aan Mgr. Lefebvre, deze veel-
zeggende woorden gebruikt: “Het 
Tweede Vaticaans Concilie heeft niet 
minder gezag, het is zelfs van bepaal-
de kanten bekeken, belangrijker dan 
het Concilie van Nicea”.  Dat Vatica-
num II beschouwd wordt als belang-
rijker dan het concilie dat het dogma 
heeft afgekondigd van de godheid van 
Christus, betekent dat dit eenvoudig 
pastoraal concilie heimelijk de voor-
naamste leerstellige referentie van de 
Kerk is geworden.

Een werkelijk onevenredige   
        plaats

Wij zeggen, en hebben altijd ge-
zegd, dat Vaticanum II, eenvoudig 
pastoraal concilie volgens de stelligste 
verklaringen van de initiatiefnemers 
ervan, onafhankelijk van zijn inhoud, 
vandaag een probleem vertegenwoor-
digt in het leven van de Kerk door de 
geheel grenzeloze en onevenredige 
plaats die het wordt toegekend, ten 
nadele van de twintig andere oecu-
menische concilies, die wel “leerstel-
lige concilies” zijn. Op dezelfde ma-
nier heeft het constante en exclusieve 
beroep op Vaticanum II de pauselijke 
lessen van de twee eeuwen die eraan 

voorafgegaan zijn, in de vergetelheid 
doen geraken, lessen die toch een heel 
rijk leerstellig en pastoraal patrimoni-
um vormen, dat de Kerk vandaag de 
dag hard nodig zou hebben.

Wat wij zeggen 
        over Vaticanum II

Het is ondanks alle inspanningen 
een kern van omstreden teksten

Zelfs als het eenvoudig pastoraal 
concilie Vaticanum II ten onrechte 
overschat wordt, zozeer dat het bij-
na voorkomt als een nieuwe geboorte 
van de Kerk, is dat niet wezenlijk wat 
onze openlijke weerstand tegen het 
onderwerp ervan rechtvaardigt. Wat 
wij erover zeggen, is dat, zelfs na Va-
ticanum II te hebben gerehabiliteerd 
van een deel van de verantwoording 
in de crisis, men moet erkennen dat 
dit concilie, door sommige van zijn  
teksten, een van de oorzaken, en van 
de ernstigste, van deze crisis is.

De Kerk maakt vandaag 
een zeer ernstige crisis door

En, allereerst, moet men met de 
hoogste autoriteiten erkennen dat 
een ernstige crisis vandaag de Kerk 
slaat. Paulus VI verklaart op 7 decem-
ber 1968: “De Kerk bevindt zich in 
een tijd van onrust, van zelfkritiek, 
men zou zelfs zeggen van zelfvernieti-
ging. Het is als een innerlijke verwar-
ring, scherp en complex. Alsof de Kerk 
zichzelf sloeg”. Of bij zichzelf te rade 
gaand op 29 juni 1972 stelt hij vast: 
“De rook van Satan is door de een of 
andere spleet binnengekomen in de 
tempel van God: de twijfel, de onze-
kerheid, de problematiek, de onrust, 
de onvoldaanheid, de confrontatie 
zijn aan de dag getreden”. Johannes 
Paulus II verklaart op 6 februari 1981: 
“De christenen van vandaag voelen 
zich, grotendeels, verloren, verward, 
perplex en zelfs teleurgesteld. (…) 
Van alle kanten zijn er ideeën ver-
spreid, die in tegenspraak zijn met de 
waarheid die geopenbaard is en altijd 
onderwezen is. Er zijn echte ketterijen 
verspreid op het gebied van het dog-
ma en de moraal, die twijfels, verwar-
ring en verzet veroorzaken. Zelfs de 
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liturgie is geschonden. Gestort in een 
intellectueel en moreel “relativisme”, 
worden de christenen aangetrokken 
door een vaag moralistisch illuminis-
me, door een sociologisch christendom, 
zonder verklaard dogma en zonder ob-
jectieve moraliteit”. Kardinaal Ratzinger 
preekt op 25 maart 2005: “Heer, vaak 
lijkt uw Kerk ons een schip, dat aan te 
zinken is, een schip dat aan alle kanten 
water maakt”. Benedictus XVI erkent op 
22 december 2005: “Niemand kan ont-
kennen dat, in grote delen van de Kerk, 
de verwezenlijking van het Concilie ta-
melijk moeilijk is verlopen”.

Vloeit deze crisis, ten minste ge-
deeltelijk, voort uit Vaticanum II?

Heeft deze crisis als bron, ten minste 
gedeeltelijk, het Tweede Vaticaans Con-
cilie zelf? We moeten de draad van de ge-
schiedenis opnemen om het standpunt 
van de Priesterbroederschap St. Pius X 
naar aanleiding hiervan te begrijpen.

Mgr. Lefebvre heeft actief deelgeno-
men aan het Concilie. Hij heeft zeker tot 
het einde toe gestemd, zoals hij daar het 
recht toe had, tegen het decreet over de 
godsdienstvrijheid, tegen dat over het 
oecumenisme en tegen de Constitutie 
‘Gaudium et spes’: maar dat betekent, 
daartegenover, dat hij vóór de negen an-
dere documenten heeft gestemd. Men 
kan dus niet zeggen, dat Mgr. Lefebvre 
het Concilie als geheel zou hebben ge-
weigerd, uit principe, vóór enig onder-
zoek. Trouwens, als Mgr. Lefebvre, uit 
principe, een verklaarde tegenstander 
was geweest, dan zou Paulus VI hem ze-
ker in 1972 geen felicitatiebrief hebben 
gestuurd voor zijn 25 jaar jubileum als 
bisschop. 

Mgr. Lefebvre is tijdens het Concilie 
van mening, dat sommige teksten ech-
te leerstellige “tijdbommen” bevatten. 
Maar, hij wacht af, om te zien welke ge-
volgen deze explosieve teksten werkelijk 
zullen hebben. Mgr. Lefebvre past het 
evangelische principe toe: de boom be-
oordelen aan zijn vruchten.

Want een tekst kan verduidelijkt, ge-
oriënteerd en gerectificeerd worden door 
de interpretatie die men eraan geeft. He-
laas zal de vastgehouden interpretatie 
veel te vaak de ergste zijn. In deze geval-
len voelt hij zich gedwongen om terug 
te komen op zijn kritieken van de jaren 
1962-1965, en om in 1976 te verklaren: 
“Ik beschuldig het Concilie”.

Wij beweren zeker niet, 
onfeilbaar te zijn in onze kritiek
Als wij aan het Tweede Vaticaans 

Concilie, volgens de expliciete verkla-
ring van de leerstellige Commissie op 
de dagen 6 maart 1964 en 16 novem-
ber 1964, geen onfeilbaarheid toeken-
nen, die niet zou passen bij een eenvou-
dig pastoraal concilie, beweren wij nog 
minder dat wijzelf onfeilbaar zijn.

Het is dus mogelijk dat, in het ge-
heel van de kritieken die wij naar voren 
brengen over sommige teksten van Va-
ticanum II, en ondanks het werk en de 
zorg, besteed aan het formuleren van 
deze kritieken, wij op enkele punten 
vergissingen of begripsfouten hebben 
gemaakt. 

Maar het blijven, ondanks de pogin-
gen van interpretatie, 

omstreden teksten
Na serieus bestuderen van de reali-

teit van de teksten van Vaticanum II, van 
hun uitgangspunten en van hun conse-
quenties, en zelfs met de veronderstel-
ling van onzekerheid, die voortkomt uit 
eventuele onnauwkeurigheden in onze 
kritieken, blijft er in Vaticanum II een 
kern van echt problematische teksten, 
van vernieuwingen die een tegenstrijdig-
heid vertegenwoordigen met het katho-
lieke geloof, wat zich uit in het feit dat 
deze vernieuwingen ingaan tegen het ex-
pliciete en constante onderwijs van het 
voorgaande Leergezag.

Mgr. Lefebvre heeft vooral drie van 
deze vernieuwingen geopenbaard: de 
collegialiteit, de godsdienstvrijheid en 
het oecumenisme (voor zover deze drie 
punten op een nieuwe manier zijn uitge-
legd door Vaticanum II). Maar, als deze 
drie tegenwerpingen belangrijk zijn, dan 
betekent dit niet dat andere tegenwer-
pingen niet hun belang hebben.

Bijvoorbeeld de nieuwe ecclesio-
logie in ‘Lumen gentium’, op de nieu-
we verhoudingen van de Kerk en van 
de wereld, voorgesteld door ‘Gaudium 
et spes’, verdienen zonder enige twijfel 
ook bepaalde kritieken.

Maar, deze omstreden teksten   
    raken direct het geloof

Helaas raken deze omstreden tek-
sten direct aan het geloof, dus het eeu-
wig heil. Daarom zijn zij in onze ogen 
volkomen onaanvaardbaar en maken 
duidelijk waarom wij ons, op de een of 

andere manier, wel tegen onze zin en 
ons diepste verlangen, voor het ogenblik 
op een voorzichtige afstand houden van 
bepaalde daden van het huidige Rome.

Tarcisio Bertone, inmiddels kardi-
naal, schreef in een artikel dat in 1996 
gepubliceerd werd en als titel heeft 
“Over de opname van de documenten 
van het Leergezag en over de openlijke 
verdeeldheid”, terecht: “Als men spreekt 
over de noodzaak van het verifiëren van 
de effectieve eensgezindheid van alle 
bisschoppen, verspreid over de wereld, 
of zelfs van heel het christenvolk op ge-
bied van geloof en moraal, moet men 
niet vergeten dat deze eensgezindheid 
niet begrepen kan worden in een zuiver 
synchronische betekenis, maar begre-
pen moet worden in een diachronische 
betekenis3. Dat wil zeggen  dat de eens-
gezindheid moreel unaniem alle tijden 
van de Kerk omarmt, en dat alleen als 
men aan deze totaliteit gehoorzaamt, 
men in de trouw aan de Apostelen blijft. 
‘Als men ertoe komt een meerderheid 
te vormen tegen het geloof van de Kerk 
van andere tijden’, zoals kardinaal Rat-
zinger ergens in een studie constateert, 
‘dan zou dit absoluut niet een meerder-
heid zijn’”.

Wij zeggen dat als men staande kan 
houden dat er schijnbaar, en op stof-
felijke wijze, een zekere synchronische 
eensgezindheid zou zijn over deze ver-
nieuwingen in tegenstrijdigheid met het 
geloof, is het zeker dat er geen diachro-
nische eensgezindheid bestaat, en nooit 
zal kunnen bestaan. Er is, bij deze ver-
nieuwingen van het pastoraal Vatica-
num II, hooguit een “[schijnbare] meer-
derheid tegen het geloof van de Kerk van 
andere tijden”, tegen het onverliesbare 
geloof van de Kerk van altijd.

1 Eenvoudige maar tamelijk complete 
samenvatting, genomen uit La Lettre à nos 
frères prêtres, van december 2010.

2 Deze inleiding is van de E.H. Régis de 
Cacqueray, districtsoverste van de Pries-
terbroederschap in Frankrijk.

3 Diachronisch: de verschijnselen in 
tijdsorde in hun historische ontwikkeling 
beschouwend.
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De liturgie - het bekleden 
met de liturgische 

gewaden (2)
Alain de Beaugrain

Laten we ons verenigen met de priester, de diaken en 

de subdiaken, die hun stoffelijke en geestelijke voorbereiding 

voortzetten. Zij eindigen met het nemen van de ornamenten en 

instrumenten die zij nodig zullen hebben voor het opdragen van de 

heilige geheimen, en nemen hun mystieke betekenis in zich op terwijl 

zij de gebeden zeggen, die erbij horen.

De priester legt vervolgens de stool 
om, die hij over de borst kruist en vast-
maakt met de singel terwijl hij dit ge-
bed zegt: “Redde mihi, Domine, stolam 
immortalitatis, quam perdidi in prævari-
catione primi parentis et quamvis indig-
nus accedo ad tuum sacrum mysterium 
merear tamen gaudium sempiternum” 
(Geef mij, Heer, het gewaad terug van 
de onsterfelijkheid, dat ik heb verloren 
door het plichtsverzuim van onze eer-
ste vader en laat mij, ofschoon ik me 
onwaardig tot uw heilige geheimen 
nader, niettemin de eeuwige vreugden 
kunnen verdienen). Er schijnt geen 
speciale symboliek verbonden te zijn 
aan de stool, wegens de complexiteit 
van zijn herkomst. Dit aankleedgebed 
bevat hoogstens een mondelinge toe-
speling, omdat het gewaad van de on-
sterfelijkheid waarvan sprake is, in het 
Latijn een “stola” is. Deze term, waar-
van ons woord “stool” natuurlijk is af-
geleid, wordt in de Vulgaat gebruikt 
om gewaden of tunica’s aan te dui-
den1. Bij gebrek aan duidelijke symbo-
liek, is de betekenis van de stool goed 
bekend: zij is verbonden aan het sa-
crament van de priesterwijding. In de 
Latijnse Kerk wordt de stool gedragen 
door de bisschoppen (recht), de pries-
ters (gekruist) en de diakens (schuin 
over de borst en de rug)2. De Latijn-
se subdiaken, hoewel hogere geestelij-

ke, draagt hem niet. In Antiochië en 
Byzantium, daarentegen, dragen zelfs 
zij die de lagere wijdingen van het sa-
crament van het priesterschap hebben 
ontvangen (de lagere geestelijken) de 
orsarion, ieder op een verschillende 
manier. Bij de Oud-Syrische Antiochi-
ers en bij de inwoners van Byzantium 

draagt zelfs de acoliet een equivalent 
van de stool3.

Ten slotte trekt de priester het ka-
zuifel aan, terwijl hij bidt: “Domine, 
qui dixisti ‘Jugum meum suave est et 
onus meum leve’, fac ut istud portare sic 
valeam, quod consequar tuam gratiam” 
(Heer, U die gezegd hebt ‘Mijn juk is 
zoet en mijn last is licht’ maak dat ik 
het zo kan dragen dat ik uw genade 
krijg). In de traditie van Byzantium 
wordt meer de vreugde dan de last4  
benadrukt op dat ogenblik: terwijl hij 
de phelonion – equivalent van het ka-
zuifel aantrekt, zegt de priester: “Uw 
priesters, Heer, gaan zich bekleden 
met gerechtigheid en uw rechtvaardi-
gen zullen altijd jubelen, nu en altijd 
in de eeuwen der eeuwen. Amen”5 . 
Het woord kazuifel komt waarschijn-
lijk van het Latijnse “casula” (hoe-
wel dit kleed ook “planeta”genoemd 
werd). “Casula” betekent “huisje”. 
Het kazuifel is inderdaad “een groot 
gewaad van conische vorm […] dat 
juist een opening heeft om met het 
hoofd door te gaan, en gelijkmatig 
gedrapeerd wordt over de armen. In 
de loop van de eeuwen werd dit kleed 
korter gemaakt, daarna aan de zij-
kanten uitgesneden, alvorens in de 
moderne tijd te resulteren in de zo-
genaamde “vioolkist” vorm. Vooral 

Het kazuifel
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onder invloed van Dom Guéranger 
[…] heeft het oude kazuifel burger-
recht herkregen”6 (dat zijn de zoge-
naamde “gotische” kazuifels). In de 
meeste Oosterse Kerken is het equiva-
lent van het kazuifel een grote mantel, 
aan de voorkant open, die veel lijkt op 
een pluviale (koorkap) van de Latijn-
se Kerk. In Byzantium, echter, komt 
het phelonion overeen met de beschrij-
ving van de casula die we zojuist ge-
noemd hebben.

De diaken en de subdiaken zeggen 
dezelfde gebeden als de priester voor 
de kledingstukken, die zij dragen. Zo-
als vermeld, draagt de subdiaken geen 
stool7, en noch de diaken noch de 
subdiaken dragen natuurlijk het ka-
zuifel. In de plaats daarvan trekken 
zij respectievelijk de dalmatiek en de 
tuniek aan. Bij het aantrekken van de 
dalmatiek zegt de diaken: “Indue me, 
Domine, indumento salutis et vestimen-
to laetitiæ et dalmatica justitiæ circumda 
me semper” ( Bekleed mij, Heer, met 
een gewaad van heil en met een kleed 
van vreugde, en omgeef mij altijd met 
een dalmatiek van gerechtigheid”.

Voor de tuniek zegt de subdia-
ken: “Tunica jucunditatis, et indumen-
to laetitiæ induat me Dominus” (Moge 
de Heer mij bekleden met een tuniek 
van vreugde en met een gewaad van 
blijdschap). Hier volgt als illustratie 
de prachtige passage die de Byzantijn-
se diaken zegt als hij de sticharion aan-
trekt8: “Mijn ziel zal trillen van blijd-

schap in de Heer want Hij heeft mij 
bedekt met een kleed van heil en Hij 
heeft mij omgeven met een tuniek 
van vreugde. Hij heeft mij een kroon 
gegeven zoals aan de bruidegom en 
Hij heeft mij gesierd met schoonheid 
zoals de bruid”9. Of het in Rome is of 
in Byzantium, voor de diaken en de 
subdiaken, wat onderstreept wordt 
is vooral de vreugde, die tot uitdruk-
king komt in hun kleding. Dat is im-
mers de betekenis die zij hebben van 
hun oorsprong: “Moge de Heer – zegt 
de bisschop tot de diaken als hij hem 
de dalmatiek oplegt – u bekleden met 
het gewaad van heil en met het kleed 
van de vreugde en moge Hij u altijd 
omgeven met de dalmatiek van de ge-
rechtigheid”.

De dalmatiek, gewaad van Dalma-
tië, (zuidelijk deel van het tegenwoor-
dige Kroatië) bestond al voor de zes-
de eeuw en vormde het kenmerkend 
kleed van de Romeinse diakens. Het is 
een wijd kledingstuk, met wijde mou-
wen, versierd met laticlaves: twee ver-
ticale banden die oorspronkelijk pur-
per van kleur waren. De kleding van 
de subdiakens werd langzamer vast-
gelegd: tussen de zevende en de ne-
gende eeuw verschenen zij definitief 
gekleed in de tunica linea of tunica 
stricta, ook genoemd dalmatica minor 
of tunicella. De tuniek van de subdia-
ken is een lang kleed van linnen, met 
lange rechte mouwen, zonder laticla-
ves of versieringen. In de loop van de 
eeuwen werden de twee kleden steeds 
meer samengevoegd, tot ze bijna ver-
wisselbaar werden. De symboliek van 
de dalmatiek en van de tuniek – de 
onschuldigheid en de vreugde – heb-
ben ze doordat ze lang verplicht wit 
waren, kleur die de Kerk verbindt met 
de vreugde. Dat is de reden waarom, 
tot aan het pontificaat van Pius XII, 
men in de boetetijden de dalmatiek 
en de tuniek door het omhoog gevou-
wen kazuifel verving.10.

We zouden de liturgische gewaden 
en accessoires die door de bisschop 
gedragen worden de revue kunnen la-
ten passeren, zowel in de traditie van 
het Westen als van het Oosten, maar 
dat zou ons te ver voeren. We hebben 
besloten ons te beperken tot de plech-
tige Mis, waarin de celebrant gewoon 

een priester is, geassisteerd door een 
diaken en een subdiaken. We vermel-
den nog hen die men de ministran-
ten noemt, dat wil zeggen de dienaars 
(van de ceremoniarius tot aan de aco-
liet)11. Over de toog12, dragen ze een 
superplie, die een verkorte vorm van 
de albe is . Als zij zich aankleden bid-
den ze respectievelijk deze twee tek-
sten: “Dominus pars hæreditatis meæ, 
et calicis mei. Tu es qui restitues hæredi-
tatem meam mihi”(De Heer is mijn erf-
deel en deel van mijn beker. Gij zult 
me mijn erfdeel teruggeven)13 en “In-
due me, Domine, novum hominum, qui 
secundum Deum creatus in justitia et 
sanctitae veritas” (Bekleed mij, Heer, 
met de nieuwe mens, die geschapen is 
naar God in de ware gerechtigheid en 
heiligheid)14.

In de Romeinse ritus buigen de 
priester en zijn assistenten nog voor 
het kruis en zetten de bonnet op15 
voordat zij de sacristie verlaten.

1 De Vulgaat is de canonieke versie 
van de Bijbel in het Latijn, vertaald door 
de H. Hiëronymus (347-420) vanuit het 
Hebreeuws. Onder de liturgische citaten 
die spreken van “stola”, is dat welk het 
meest spontaan voor de geest komt het 
beroemde “Stolam gloriae induit eum” 
(Hij heeft hem bedekt met een erege-
waad), dat men tientallen keren per jaar 
hoort, in de introïtus van de Mis van het 
gemeenschappelijke van de kerkleraren. 
Dit vers komt uit het boek Ecclesiasti-
cus (Ecc. 15, 5). Men is in het Westen be-
gonnen de stool aan te duiden als “stola” 
(lange japon) toen men heeft gedacht, 
dat hij de verkleining van een japon was. 
Daarvoor, “is de stool in de acht eerste 
eeuwen órarium’ genoemd” (P. Lebrun, 
op. Cit. Blz. 40). Daar komt het Griek-
se woord “orarion” vandaan, dat de stool 
aanduidt.

2 Men zegt dikwijls, dat de Latijnse 
bisschop de stool recht draagt, omdat het 
kruis dat de stool van de priester vormt, 
gekruist, niet nodig is bij de bisschop, 
die een borstkruis draagt. Deze uitleg is 
niet juist in historisch opzicht, omdat de 
stool in de Latijnse wereld eerder door de 
bisschoppen werd gedragen dan door de 
priesters. Toch moet deze uitleg niet ge-
negeerd worden: het is kenmerkend dat 

De dalmatiek
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de mystieke uitleggingen laat worden 
toegevoegd aan het een of ander voor-
werp of gebaar, en de Kerk wil ze graag 
bewaren om voedsel te geven aan  onze 
vroomheid.

3 Wat betreft de Byzantijnse acolie-
ten, zij dragen het orarion slechts als zij 
tot acoliet gewijd zijn (de acolietwijding 
als graad van het sacrament van de pries-
terwijding). Als leken deze functie bekle-
den, dragen zij geen orarion. De stool is 
dus duidelijk verbonden aan het sacra-
ment van de priesterwijding).

4 In de rite van Rome komt deze 
vreugde tot uitdrukking in de gebeden 
aan de voet van het altaar: “Introibo ad al-
tare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem 
meam”.

5 Het gaat om een parafrase van het 
beroemde vers “Sacerdotes tui induantur 
justitiam et sancti tui exultent” (ps. 131). 
De Byzantijnse traditie heeft deze psalm 
niet willekeurig gekozen (in de Latijnse 
traditie bekend om zijn beginwoorden 
“Memento Domine David”), omdat hij 
juist de moeilijkheden verhaalt die on-
dergaan zijn door koning David om voor 
Jahwe een tempel te bouwen, die  waar-
dig was voor zijn eredienst.

6 Découvrir la messe, anoniem, Éd. Sain-
te-Madeleine, Le Barroux 1996, p. 28.

7 Als de persoon die de taak van de 
subdiaken vervult de wijding tot subdia-
ken niet heeft ontvangen, draagt deze ook 
de manipel niet.

8 Eerder hebben wij gezien, dat de By-
zantijnse priester een sticharion draagt, die 

De plechtige H. Mis

het equivalent is van de Latijnse albe. 
De sticharion van de Byzantijnse diaken 
is helemaal verschillend van die van de 
priester: verre van een albe te zijn, is hij 
het equivalent van de tuniek van de La-
tijnse diaken.

9 Het gaat om een variant van de be-
roemde passage van Isaïas “Gaudens gau-
debo in Domino, et exultabit anima mea in 
Domino. Induit enim me vestimento salutis, 
et tunica laetitiæ circumdedit me, et tam-
quam sponso mihi mitram imposuit, et sicut 
sponsam me ornamento circumvestivit” (Is. 
61, 10), die weer genomen is voor voor 
de Introïtus van de Romeinse Mis van 
de Onbevlekte Ontvangenis.

10 Paragraaf geïnspireerd door de site 
“Cérémoniaire”: 

http://www.ceremoniaire.net/sain-
te_messe/parements/dalmatique.html

11 De acolietwijding is de vierde 
graad van de lagere wijdingen, maar, 
zoals wij eerder hebben gezien voor de 
subdiaken, de functies vervuld door de 
lagere geestelijken kunnen vervuld wor-
den door leken als er geen geestelijke be-
schikbaar is.

12 Voor de kinderen die aan het altaar 
dienen kan het rode toogje de zwarte 
toog vervangen. Er bestaat trouwens een 
menigte varianten en lokale gebruiken, 
soms heel oude. Op de Filippijnen dra-
gen de acolieten voor sommige belang-
rijke processies tunieken van subdiakens 
(dit privilege bestond vroeger voor alle 
Spaanse kolonies en komt, via Spanje, 
van een praktijk die verspreid was in tal-
rijke streken van Europa in de Middel-
eeuwen). In bepaalde parochies van het 
bisdom Versailles dragen de acolieten 
korte blauwe togen. Men zou nog vele 
voorbeelden kunnen noemen.

13 Psalm 15,5

14 Parafrase op de beroemde passage 
van de H. Paulus over de nieuwe mens, 
herschapen door het doopsel in water 
en de H. Geest. (Ef. 4, 23).

15 Op sommige plaatsen in onbruik 
geraakt, kort voor het Tweede Vaticaans 
Concilie.

Byzantijnse diaken met sticharion en 
orarion
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Mijn herinneringen aan de revolutie 
gaan terug tot 1932, toen ik 11 jaar was. 
Ik zat op de school van de Jezuïeten in 
Barcelona, in de Caspestraat. Het was 
het moment waarop de Sociëteit van Je-
zus door de republikeinse regering in 
heel het land was ontbonden, en haar 
ordeleden de school moesten verlaten.

In die situatie richtten enkele van 
mijn oude onderwijzers, die zich ver-
momden als gewone burger.(en dus 
niet gekleed gingen in toog), de acade-
mie Torros y Bages in La Randa van Ca-
talonië op, dat aan de rand van de pro-
vincie lag. Daar hervatte ik mijn studie. 
Nadat ik de school had afgerond, schre-
ven mijn ouders me in op de school 
Pías de Sabadell waar ik de revolutio-
naire beweging van 1934 leerde ken-
nen, die zich bezig hield met het in 
brand steken van kloosters en met de 
kerkvervolging.

In die tijd was het simpele feit ge-
studeerd te hebben op een religieuze 
school al genoeg aanleiding tot bedrei-
gingen. Bovendien werd je al meteen 
verklaard tot persona non grata wan-
neer je, zoals in mijn geval, behoor-
de tot een christelijke organisatie. Dit 
was ook de reden dat enkele jongens 
me toen midden op straat aanhielden 
en me zo hard sloegen, dat ze me half 
dood op de grond zouden hebben laten 
liggen als er niet een fabrieksarbeider 
tussenbeide was gekomen en me ver-
dedigd had. Ik was toen 13 jaar en was 
aangesloten bij de organisatie: Christe-
lijke jeugd van Sabadell.

In datzelfde jaar vielen de rabassai-
res, leden van de vakbond van de land-
bouw, de school aan. Ik kan me goed 
herinneren dat ze (toen ze nog nauwe-
lijks binnen waren) meteen de pries-
ters op gewelddadige wijze begonnen 
aan te vallen door te slaan met de kol-
ven van hun geweren. Ze lieten meerde-
re priesters met zware verwonding aan 
hun hoofd op de grond liggen. Het ge-
weld was hiermee nog niet geëindigd. 
Op diezelfde dag was er nog een onver-

wachte aanval. Ik werd met enkele an-
dere vrienden door een groep mensen 
beschoten, omdat we ons niets aantrok-
ken van het teken dat ze ons gaven.

18 juli 1936
Zowel de politieke bewegingen als 

de vakbondsbewegingen uit de tijd van 
de republiek begonnen steeds meer ten-
densen van fobie en haat te vertonen 
tegen alles wat enige religieuze conno-
tatie had, totdat dat uitliep op de revo-
lutie van 18 juli en de daaropvolgende 
meedogenloze kerkvervolgingen.

In die zomer verbleef ik met mijn 
moeder en mijn zussen in het dorp-
je Palau y Plegamans. Wij woonden 
in een huis direct gelegen aan de weg. 
Voor het huis installeerde zich een re-
volutionair comité de CRT-FAI1, dat be-
stond uit bewoners van het dorp. Haar 

De kerkvervolging in Spanje
missie bestond uit het controleren van 
al het verkeer van personen en goederen 
in het gebied. Gezien die situatie bracht 
mijn moeder de nacht door bij de voor-
deur, omdat ze drie dochters had en 
bang was voor de leden van het comi-
té. Ze legde een matras op de grond en 
probeerde zo toch wat uit te rusten. Ik 
bleef bij haar om haar gezelschap te 
houden. We schrokken erg van de au-
to’s die voorbij reden en vooral van de 
auto’s die ze lieten stoppen. We zeiden 
tegen elkaar: “Wat gaan ze van ons ei-
sen? Men kan niet veel goeds verwach-
ten van deze personen in deze omstan-
digheden”.

Op dezelfde dag, om 6 uur in de 
ochtend, stopte er inderdaad een auto 
met leden van de comités van de CRT-
FAI uit andere dorpen. Ik weet niet 
waar ze vandaan kwamen. Ze vroegen 
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aan het comité van ons dorp of ze al de 
priester hadden vermoord. Toen ze het 
ontkennende antwoord vernamen, be-
rispten ze de leden van het comité uit 
het dorp door te zeggen dat het zo niet 
kon zijn, en dat ze de priesters zo snel 
mogelijk moesten vermoorden.

Toen zei mijn moeder tegen mij: 
“Pedro, ren naar de pastoor om hem te 
waarschuwen en zeg hem, dat hij zich 
onmiddellijk moet verbergen, omdat 
ze hem willen vermoorden. Neem het 
bosweggetje zodat ze je niet ontdek-
ken.”

Terwijl zij met elkaar discussieer-
den, ging ik vliegensvlug weg via de 
achterkant van het huis en ging ik naar 
de pastorie, zoals mijn moeder me ge-
zegd had. Ik kwam eerder aan dan de 
auto van het comité, aangezien de weg 
in slechte staat verkeerde en vele boch-

ten had. De priester lag nog slapend 
in bed. Ik maakte hem wakker, ik ver-
telde hem het beangstigende nieuws 
en zei hem dat hij met me mee moest 
gaan en ik bij hem zou blijven. We ren-
den snel weg en verschuilden ons in de 
bosjes vlakbij de pastorie. Kort daarna 
kwamen de leden van het comité aan 
en gingen de pastorie binnen, maar ze 
vonden niemand. Teleurgesteld omdat 
“hun meesterstuk” hun was ontsnapt, 
staken ze de kerk in brand. De kerk 
werd door de brand zo compleet ver-
woest dat men na de oorlog een nieuwe 
kerk op een andere plaats moest bou-
wen. Wij sloegen de bewegingen van 

het comité gade vanuit onze schuil-
plaats in de bosjes. Na drie uur liet ik 
de priester bij de bosjes achter, nadat 
we ons ervan verzekerd hadden, dat de 
criminelen en pyromanen van de ker-
ken waren vertrokken. Ik raadde hem 
aan om zich goed te verstoppen, omdat 
ze hem anders zouden vermoorden.

Ik weet dat hij daarna de grens is 
overgestoken en op een veilige plaats 
terecht is gekomen. Ik herinner me zijn 
naam niet. Ik herinner me alleen dat hij 
qua uiterlijk zo rond de 40 jaar moet 
zijn geweest.

Men moet voor ogen houden, dat 
Palau y Plegamans bestond uit twee 
verschillende parochies die tot dezelf-
de gemeente behoorden. De priester 
over wie ik spreek was pastoor van Ple-
gamans.

Enkele dagen later besloten ze de 
kerk van Palau in brand te steken. Het 
nieuws kwam mijn moeder ter ore en 
zij, met de kracht van een christelij-
ke vrouw, vertoonde zich bij het co-
mité dat bestond uit bekende mensen 
van het dorp en zei hun: “Willen jul-
lie de kerk in brand steken? Laat ons 
dan enkele objecten daaruit halen, die 
het waard zijn om bewaard te worden”. 
“We schenken het je allemaal,” ant-
woordden ze.

We spraken af met een andere fami-
lie, gingen naar de kerk, namen bijna 
alles mee en droegen het naar het huis 

van die familie, dat dicht bij het heilig-
dom was gelegen. De priester was al ge-
vlucht. We openden het tabernakel en 
legden de geconsacreerde Hosties in 
een afgesloten mandje en lieten ze nut-
tigen door degenen, die in dat jaar hun 
Eerste Communie hadden gedaan. Op 
deze manier voorkwamen we, dat de 
Hosties werden ontheiligd.

Op het kerkhof van 
            Moncada-Reixach
Tijdens die gebeurtenissen was mijn 

vader er niet. Ze hadden hem gevraagd 
om naar Valencia te gaan, om daar een 
groot bedrijf op te richten. Hij was be-
gin juni vertrokken. Gewoonlijk werk-
te hij in Barcelona en daar was het te 
doen. Hij ging alleen tijdens de vakan-
ties naar Valencia. Daarom was de fa-
milie verdeeld: hij in Valencia en wij in 
Palau de Plegamans.

Na de tragische opeenvolging van 
die gebeurtenissen en het verontrusten-
de panorama dat voor ons opdoemde, 
vonden we dat we het beste naar Valen-
cia konden gaan, om samen te zijn. Be-
gin augustus vertrokken we inderdaad 
met de trein van Barcelona. Bovendien 
drong mijn vader er op aan: hij had ons 
een boodschap gestuurd, waarin hij zei 
dat we zo snel mogelijk de reis moes-
ten aanvangen, zodat we samen en ver-
enigd waren voordat Onze Lieve Heer 
ons de pijnen en het lijden zou bezor-
gen.

Mijn moeder bracht het comité van 
het dorp op de hoogte van onze beslis-
sing en kreeg voor elkaar, dat ze ons 
niet alleen geen enkel obstakel in de 
weg zouden leggen, maar ook dat ze 
ons alle faciliteiten ter beschikking stel-
den. Ze hadden er profijt van, als wij 
ons huis zouden verlaten, zodat zij zich 
erin zouden kunnen installeren, aange-
zien zij een barak bezetten, die weinig 
comfortabel was. Op afgesproken dag 
en uur brachten zijzelf ons per auto 
naar Barcelona, naar het station Fran-
cia, zodat we de nachttrein konden ne-
men. Op het traject naar het station, in 
Moncada-Reixach, liep de weg langs het 
kerkhof. We gingen allemaal, behalve 
mijn vader, met de auto.

Daar werden we aangehouden 
door een controle van milities van de 

Opgegraven lichamen van zusters die door de republikeinen vermoord waren.
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CRT-FAI. Ze vroegen naar onze identi-
teit en de leden van het comité die ons 
vergezelden antwoordden naar waar-
heid: een familie op weg naar het stati-
on Francia, om daar de trein te nemen 
naar Valencia om daar verenigd te wor-
den met de vader. Eén van de contro-
leurs geloofde het niet. Hij bleef vol-
houden, dat mijn moeder een non was. 
Tegenover zo’n koppige houding richt-
te mijn moeder zich tot hem en zei met 
sterke en zekere stem: “Ik ben net zo 
min een non als uw moeder! Dit zijn 
mijn kinderen!” Om het te controleren, 
stak hij een licht aan en vestigde zijn 
blik oplettend op de gezichten van de 
kinderen en de moeder. Na het onder-
zoek verklaarde hij: “Ik blijf erbij. Deze 
vrouw is een non en nu heb ik zin de 
hersens van een non te eten”. Ze dwon-
gen ons uit te stappen en brachten ons 
naar een plaats waar veel uitgestrekte 
lijken op de grond lagen. Dat alles wek-
te bij ons de gedachte op, dat ze er niet 
voor schuwden, om ons ook te liqui-
deren met een mitrailleur die ze voor 
dat doel op de plaats hadden geïnstal-
leerd. Ik manoeuvreerde tussen die lij-
ken door, waarvan het aantal en de sta-
pel steeds groter werd. Ik was 15 jaar en 
ik herinner me die tragedie als de dag 
van gisteren. Wat een verschrikkelijke 
momenten! 

Maar plotseling werden de rollen 
omgedraaid. Eén van de twee leden van 
het comité dat ons vergezelde, bleef 
achter, hij verzette zich tegen de leden 
van Moncada-Reixach en stond tegen-
over hen met een geweer in zijn hand 
en zei: “Of ik breng deze vrouw met 
haar kinderen naar Barcelona, of ik ver-
moord jullie allemaal en ik laat jullie 
lijken op de grond achter.

Toen ze zijn kracht en beslistheid 
zagen, antwoordden de anderen: “We 
gaan geen ruzie met elkaar maken. Vier 
meer of minder is de moeite niet”. Ze 
stelden ons in vrijheid, we stapten in 
de auto en vervolgden onze reis naar 
Barcelona. Om middernacht gingen we 
weg richting Valencia. De reis was lang-
zaam en traag. Op ieder station stond 
de trein ongeveer een uur, of zelfs lan-
ger, stil. Het comité van elke plaats 
stapte in, registreerde iedereen en wan-
neer ze enig religieus object ontdekten, 
zoals een medaille, rozenkransen, een 

schapulier, arresteerden ze de eigenaars 
en namen ze mee.

Valencia
In Valencia begaven wij ons naar 

hotel Ripalda, waar mijn vader verbleef. 
Op diezelfde nacht kwamen ook enke-
le politieagenten langs. Ze controleer-
den ons, wonnen wat informatie over 
ons in: wie we waren, waar we vandaan 
kwamen, waarom we daarheen waren 
verhuisd.

Rond drie uur in de nacht hoorde ik 
wat geschreeuw op straat. Ik keek stie-
kem uit het raam en zag dat twee leden 
van een militie een vrouw meesleurden, 
die door de agenten op paarden was in-
gesloten. Zij uitte allerlei godslasterin-
gen en beledigingen en zei hun: “Ik heb 
alle mensen vermoord, die ik gediend 
heb. En nu willen jullie me niet de be-
loning geven, die me toekomt?”

Vanaf het hotel verhuisden we naar 
een flat, in de Cambiosstraat. Dit ap-
partement was het enige in het hele ge-
bouw, dat over een telefoon beschikte. 
In het eerste appartement van dezelfde 
verdieping hadden 12 nonnen van de 
Dochters van Liefde hun toevlucht ge-
zocht. Drie van hen waren verlamd. Op 
een dag kwamen er een aantal leden 
van de CRT om hen mee te nemen en te 
vermoorden, maar toen ze hen begon-
nen mee te nemen, kwam er een aan-
tal leden van de UGT en deze stonden 
de leden van de CRT niet toe, iemand 
mee te nemen, maar dwongen ze, weg 
te gaan. Op het laatst hoorden we, dat 
ze zich afvroegen: “Wie heeft de UGT 
gewaarschuwd?” Wij werden ervan ver-
dacht, omdat we de enigen waren met 
een telefoon. In werkelijkheid hadden 
we het niet gedaan. Tot nog toe weten 
we niet wie het was. 

Hoe dan ook, de portier zei ons: “Ik 
weet niet wat er gaat gebeuren. Ze heb-
ben de sleutel van de ingang met zich 
meegenomen. Het zal me niet verbazen 
als ze vanavond terugkomen. Gezien de 
situatie vond mijn vader het verstandi-
ger, dat iedereen weg zou gaan en daar 
niet de nacht zou doorbrengen. Op die-
zelfde avond kwam er inderdaad een 
aantal leden van de CRT-FAI, samen 
met de leden van de UGT terug. Ze na-
men de nonnen, inclusief de verlamde, 
mee en vermoordden ze op de weg naar 

Madrid. De volgende dag trof men hun 
lijken aan in de straatgoot.

Vele van zulke dingen volgden el-
kaar op. Op mijn 15e/16e wist ik niets 
van politiek of partijen. Ik was geen 
aanhanger van Franco, niet rechts noch 
links. Ik herinner me, dat ik bereid was 
bij alles te horen, behalve bij hen die de 
wrede revolutie bevorderden. Ik voelde 
me van binnen een felle tegenstander 
van de CRT, FAI, UGT en de republi-
keinse partij van toen, omdat zij dege-
nen waren die de verschrikkelijke bar-
baarsheden toestonden of uitvoerden.

Vanuit die positie nam ik een vaste 
beslissing die ik onmiddellijk uitvoer-
de: Mezelf in dienst stellen van de vijf-
de zuil. Ik interesseerde me niet voor de 
politiek, maar ik voelde de noodzaak 
om te strijden, zodat die beschamende 
ramp en die onmenselijke vervolging 
van de katholieken zo snel mogelijk 
zou stoppen.  

Binnen korte tijd verlieten we 
onze verblijfplaats en vestigden ons in 
de Conde Aterstraat nr. 4. Daar kwa-
men we in contact met een priester die 
Tomás de Tortejada heette. Hij kwam af 
en toe naar ons huis en stond ons gees-
telijk bij: hij nam ons de Biecht af, cele-
breerde de H. Mis en gaf ons de heilige 
Communie.

Ik herinner me, dat we hem een 
keer geroepen hebben om een ernstig 
zieke bij te staan. Om te voorkomen 
dat iemand iets vermoedde, belastte hij 
mij om naar zijn huis te gaan, het Al-
lerheiligste mee te nemen en naar het 
huis van de zieke te brengen. Het was 
de eerste keer dat ik de Eucharistie bij 
me droeg en ik was er erg van onder 
de indruk. Hij gaf me enkele aanbeve-
lingen en raadgevingen: “Herinner je 
eraan, dat je Jezus Christus draagt, be-
weeg je met devotie; zorg ervoor, dat ze 
je niet ontdekken: pas op”. Gedurende 
de reis in de trein was ik zeer geconcen-
treerd, omdat ik me bewust was dat ik 
Onze Heer bij me droeg.

Toen eerwaarde Tomás ongeveer 
elke maand bij ons kwam, nodigden we 
enkele geïnteresseerde vrienden uit. We 
kwamen bij elkaar in de eetkamer, we 
maakten een geïmproviseerde altaarta-
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fel klaar, legden er enkele tafellakens 
op; als pateen gebruikten we een bord-
je en als kelk een kristallen glas, dat we 
hebben bewaard als een kostbare reli-
kwie. Op het geschikte moment namen 
we allen met eenzelfde geloof en devo-
tie deel aan de Mis.

Voor de Mis nam eerwaarde Tomás 
de Biecht af bij hen die dat wilden. Na-
tuurlijk celebreerde hij zonder priester-
lijke gewaden, omdat we ze niet beza-
ten en omdat het bewaren daarvan in 
huis heel gevaarlijk zou zijn, aange-
zien het bezit van religieuze voorwer-
pen streng verboden was. Als men ze 
tijdens een controle ontdekt zou heb-
ben, zouden we met ons leven gespeeld 
hebben.

Al snel namen er ongeveer 14 à 15 
mensen deel aan de H. Mis: de eetka-
mer zat vol. Dat was nogal beangsti-
gend want als de politie ons tijdens 
de ceremonie verrast zou hebben, dan 
waren we allemaal gearresteerd. Daar-
om waren de hele tijd voorbereid op 
het rinkelen van de deurbel. We had-
den ons dikwijls afgevraagd: en wat als 
de politie komt? We wisten precies wat 
er met ons kon gebeuren, maar we ris-
keerden het. We waren ervan overtuigd, 
dat het het risico waard was, om Onze 
Lieve Heer in ons te mogen ontvangen.

In die omstandigheden werd het 
heel moeilijk en gevaarlijk, het sacra-
ment van de Biecht te ontvangen, de 
H. Mis bij te wonen en ter Communie 
te gaan. Zeker omdat deze celebraties 
met meer emotie en devotie gepaard 
gingen. Tijdens de heilige Mis ont-
stond een diepgaande sfeer van geloof, 
vroomheid en ijver. 

“Welke akten van devotie werden er 
in het gezin beoefend?”

“Tijdens het conflict baden wij da-
gelijks de heilige Rozenkrans, een devo-
tie die we al voor de burgeroorlog beoe-
fende. De H. Mis bij ons thuis was een 
sporadische gebeurtenis, maar voor ons 
van enorm belang: het leek dan wel een 
groot feest. We bereidden ons er lang 
tevoren op voor en we keken er heel erg 
naar uit. In het gezin beoefenden wij 
geen verdere oefeningen van vroom-
heid: daarentegen deed ieder persoon-
lijk wat hem of haar geschikt leek.”

De vijfde zuil
“U hebt gezegd, dat u tot de vijfde 

zuil behoorde. Wat was haar missie?”
“Deze bestond eenvoudigweg uit 

het zo goed mogelijk helpen van de na-
tionalisten vanuit republikeins gebied.

Meestal bestond dat uit het onder-
houden van contacten via de radio met 
de algemene commandoposten in Bur-
gos, die geïnteresseerd konden zijn in 
de oorlogsoperaties. Ook gaven we in-
formatie over de relaties van de per-
sonen die op de lijst stonden om ver-
moord te worden. Maar ik denk, dat 
de belangrijkste daad eruit bestond, er-
voor te zorgen dat de nationalisten de 
grens bij Nules zouden veroveren en 
zouden doordringen tot aan de zee, zo-
dat Catalonië en Valencia van elkaar 
geïsoleerd zouden blijven en alleen via 
radio met elkaar zouden kunnen com-
municeren.”

Na deze opwinding zei de regering 
van Burgos ons: als Valencia bereid is 
zich over te geven, zullen wij de natio-
nalistische vlag op de Miquelet moeten 
plaatsen, dat is het hoogste punt van de 
stad, wanneer er een gevechtsvliegtuig 
boven de daken van de Vale vliegt. 

Het is logisch dat we hevig verlang-
den naar de bevrijding van de stad. 
Daarom plaatsten wij de nationalisti-
sche vlag op de Miquelet toen het ge-
noemde vliegtuig overvloog, als teken 
van capitulatie van de stad. 

Het was een heel gewaagde actie, 
omdat we met heel weinig personen 
waren en over bijna niets beschikten. Er 
heerste een heel nerveuze stemming.

Na deze actie vorderde mijn vader 
met andere leden van de vijfde zuil en-
kele vrachtwagens in en ze verplaatsten 
zich naar Sagunto om in contact te ko-
men met de daar gestationeerde natio-
nalisten, om zo de inname van de stad 
te vergemakkelijken. Maar gebrek aan 
communicatie tussen de leiders en an-
dere ontstane problemen zorgden er-
voor, dat de handelingen van mijn va-
der en zijn vrienden geen effect hadden. 
Het gevolg was, dat de stad Turia capi-
tuleerde en slechts werd bewaakt door 
leden van de vijfde zuil, die zonder de 
bezettingsmachten de stad innamen.

Tijdens dit korte interbellum hiel-
den wij ons voornamelijk bezig met 
het openen van de gevangenissen en 
het in vrijheid stellen van alle gevange-
nen, van wie er velen bij ons hoorden. 
Daarna maakten wij ons sterk tegen de-
genen, die de capitulatie niet wilden ac-
cepteren. Intussen had de republikeinse 
regering zich door middel van schepen 
verplaatst naar Barcelona.

De vijfde zuil bestond uit niet meer 
dan honderd leden. Wij organiseerden 
en plaatsten ons op belangrijke strate-
gische posities in de stad om de komst 
van de nationalisten af te wachten. We 
hadden nauwelijks beschikking over 
wapens. We hadden alleen enkele ge-
weren, musketten en pistolen, die we 
van de republikeinen hadden kunnen 
ontfutselen. In deze situatie reden er 
vrachtwagens vol mensen door de stra-
ten en over de pleinen van de stad, die 
met nationalistische vlaggen wapper-
den en overwinningskreten schreeuw-
den. Dat gaf de indruk, dat de natio-
nalisten de stad ingenomen hadden. 
Maar dat was niet waar. Toen ze werke-
lijk in de stad kwamen, installeerden ze 
een organisatie van de Falange om de 
operaties te leiden. Ik maakte mijn op-
wachting om de situatie uit te leggen. 
Toen ze van onze daden hoorden, feli-
citeerden de verantwoordelijken me en 
gaven de opdracht om ook de andere 
hoofdpersonen van het avontuur te fe-
liciteren.

We waren dankbaar voor het gebaar, 
maar we bleven nuchter, omdat we ons 
leven niet geriskeerd hadden voor me-
dailles, maar om te voldoen aan wat we 
beschouwden als onzew plicht in die 
momenten.

1 De FAI, Federación Anarquista Ibérica, 
is een anarchistische organisatie die 
samenwerkte met de CRT, Confederación 
Nacional del Trabajo, dat een anarchosyn-
dicalistische vakbeweging is.

Uittreksel uit het boek van Joan Marqu-
ès Suriñac: “Testicos de la Fe durante la 
Guerra Civil”.
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De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

DE H. MISDe H. Mis: de verborgen schat

Noodzakelijkheid van de H. Mis 
om Gods gerechtigheid 

te bevredigen

Als de zon de wereld niet zou ver-
lichten, wat zou er dan gebeuren? Er 
zou niets meer zijn dan duisternis, 
gruwel, dorheid en ellende. En wat 
zouden wij zijn zonder het H. Misof-
fer? We zouden verstoken zijn van al 
het goede, ten prooi aan alle ongeluk-
ken en aan alle pijlen van Gods woe-
de.

Men verwondert zich dat God in 
zekere zin zijn wijze van de mensen 
te besturen veranderd heeft. Vroeger 
droeg Hij de titel van God der Heer-
scharen, Hij sprak tot de volkeren 
te midden van de wolken en met de 
bliksem in de hand, Hij kastijdde met 
een strenge gerechtigheid alle fouten. 
Voor een enkel overspel liet Hij vijfen-
twintigduizend personen van de stam 
Benjamin over de kling jagen, voor de 
zonde van hoogmoed die David be-
ging, door een volkstelling te houden, 
nam Hij in korte tijd zestigduizend 
mensen weg door de pest. Voor een 
nieuwsgierige en oneerbiedige blik, 
door de Bethsamieten geworpen op 
de Ark, liet Hij er meer dan vijftigdui-
zend vermoorden.

En nu verdraagt Hij met geduld 
niet alleen de ijdelheden en lichtzin-
nigheden, maar de meest misdadige 
overtredingen, de grootste schanda-
len en de meest vreselijke heiligschen-
nissen die zoveel christenen ieder 
ogenblik uitbraken tegen zijn heilige 
Naam.

Vanwaar komt dat verschil in de 
manier waarop Hij de mensen be-
stuurt? Zijn onze ondankbaarheden 
meer te verontschuldigen dan vroe-
ger? Wie zal dat durven zeggen? De 
onmetelijke weldaden die wij hebben 
ontvangen maken ons, integendeel, 
onvergelijkbaar meer schuldig. Het 
geheim, de reden van de zo roeren-
de goedertierenheid, ligt bij het altaar 
waar Hij verblijf houdt; men moet 
het zoeken in het Offer van Jezus, die 
voor ons opgeofferd in de H. Mis, ons 
zoenoffer is geworden.

Ja, ziedaar de zon van de katholie-
ke Kerk die de wolken verjaagt en aan 

de hemel zijn klaarheid weer geeft; 
ziedaar de regenboog die de stormen 
van de eeuwige gerechtigheid tot be-
daren brengt...

Laten wij, wanneer we de H. Mis 
bijwonen, nadoen wat eens de grote 
Alfonsus van Albuquerque, verove-
raar van India, deed. De historicus 
Osorio vertelt dat deze beroemde ka-
pitein, toen hij zich met een deel van 
zijn leger op een schip bevond, dat 
door de razernij van de zee tot zin-
ken gebracht ging worden, een klein 
kind dat zich daar bevond in zijn ar-
men nam, en, het ten hemel heffend, 
uitriep: “Als wij dan zondaars zijn, 
o mijn God, dit onschuldig schepsel 
heeft u nooit beledigd: in naam van 
zijn onschuld, spaar de schuldigen!” 
Wonderbare zaak: de blik van de Heer 
richt zich met welbehagen op het 
kind, de oceaan wordt kalm, het ge-
vaar wijkt en de dodelijke angst van 
de bemanning verkeert in vreugdekre-
ten en dankzeggingen.

Wat zal God de Vader dan voor 
ons doen als de priester, wanneer hij 
de geconsacreerde Hostie tot Hem op-
heft, Hem daarna zijn Zoon, de vol-
maakte onschuld, aanbiedt?...  

Voordelen van de H. Mis
Zij geeft ons de gelegenheid te vol-

doen aan al onze verplichtingen te-
genover de goddelijke gerechtigheid.

Het eerbare en het verhevene zijn 
twee zeer krachtige beweegredenen 
voor ons hart: maar van alle motieven 
die ons kunnen leiden is het nuttige 
het meest doeltreffend, en het zege-
viert bijna altijd over onze tegenzin.

Als u de uitmuntendheid en de 
noodzakelijkheid van de Mis weinig 
zou waarderen, hoe zou u dan niet 
getroffen zijn door het grote nut dat 
zij oplevert aan levenden en overlede-
nen, aan rechtvaardigen en aan zon-
daars, gedurende het leven en in het 
uur van de dood, en zelfs daarna?

Stelt u zich voor dat u die schul-
denaar bent uit het Evangelie, de-
gene die tienduizend talenten moet 
betalen, en geroepen om verantwoor-
ding af te leggen over zijn admini-
stratie, zich vernedert, zijn schuldei-
ser smeekt en hem tijd vraagt om zijn 
verplichtingen na te komen. “Heb ge-
duld met mij en ik zal u alles terugge-
ven wat ik u verschuldigd ben.”

U moet hetzelfde doen, u die zo-
veel schulden hebt aangegaan tegen-
over de goddelijke gerechtigheid; ver-
neder u, vraag alleen de tijd om een 
Mis te horen en dat is genoeg om al 
uw schulden te betalen.

“Hoe verhevener de mysteries van onze heilige godsdienst zijn, hoe 

dieper, onbereikbaarder voor het menselijk verstand, des te meer 

past het, ze te erkennen met vastberadenheid en liefde: want wij 

weten dat God, wiens macht oneindig is, nog grotere wonderen zou 

kunnen verwezenlijken” (H. Theresia van Avila).
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HOMILIE Kerstmis

Lofprijzing van de H. Jozef
Door Bossuet

“Depositum custodi”
Met het plan dat ik me 

voorstel, om de lofprijzin-
gen van de H. Jozef te be-
klemtonen, niet op twijfel-
achtige vermoedens, maar 
op een stevige leer, getrokken uit de 
goddelijke Schriften en de Kerkvaders, 
hun trouwe vertolkers, kan ik niets 
doen dat passender is voor de plech-
tigheid van deze dag, dan u deze gro-
te Heilige voor te stellen als een man 
die God uitkoos onder alle andere, 
om hem zijn schat in handen te ge-
ven en hem op aarde als zijn behoe-
der te geven.

(…) Want ik vind in de Evangelies 
drie onderpanden die door de god-
delijke Voorzienigheid aan de recht-
vaardige Jozef zijn toevertrouwd, en 
ik vind er ook drie deugden die schit-
teren tussen de andere en die beant-
woorden aan deze drie onderpanden; 
dat moeten we in volgorde uitleggen; 
volg alstublieft aandachtig.

De eerste van alle onderpanden 
die aan zijn geloof zijn toevertrouwd 
(ik bedoel de eerste in de volgorde 
van tijd) is de heilige maagdelijkheid 
van Maria, die hij geheel moest bewa-
ren voor haar onder de heilige sluier 
van zijn huwelijk, en hij heeft zo al-
tijd godvruchtig bewaakt, wat hem 
niet was toegestaan aan te raken. Dat 
is het eerste onderpand.

Het tweede en het meest verheven 
is de persoon van Jezus Christus, die de 
hemelse Vader aan zijn handen toe-
vertrouwt, opdat hij voor dit heilige 
Kind dient als de vader die Het op aar-
de niet kan hebben.

Ik merk er nog een derde op, die u 
prachtig zult vinden (…): Jozef is de 
behoeder van de eeuwige Vader, om-
dat Hij hem zijn geheim heeft ver-
teld. Welk geheim? Prachtig geheim, 
het is de menswording van zijn Zoon. 
Want, gelovigen, u weet wel dat het 
een raad van God was, Jezus Chris-
tus niet aan de wereld te tonen tot het 
uur daarvoor gekomen was; en Sint 

Jozef is uitgekozen, niet al-
leen om Hem te bewaren, 
maar ook om Hem te ver-
bergen. Ook lezen we bij 
de evangelist (Luc. 2, 33) 
dat hij met Maria alles be-

wonderde, wat men over de Verlosser 
zei: maar wij lezen niet, dat hij sprak, 
omdat de eeuwige Vader, als Hij hem 
het mysterie openbaart, het hem hele-
maal in het geheim en onder de ver-
plichting van de stilte openbaart; en 
dit geheim is het derde onderpand, 
dat de Vader toevoegt aan de twee an-
dere, overeenkomstig wat de grote H. 
Bernardus zegt, dat God aan zijn ge-
loof het heiligste geheim van zijn hart 
heeft willen toevertrouwen: “Cui tuto 
committeret secretissimum atque sa-
cratissimum sui cordis arcanum”1.  
Wat bent u geliefd door God, onver-
gelijkelijke Jozef, omdat Hij u deze 
drie grote onderpanden toevertrouwt, 
de maagdelijkheid van Maria, de per-
soon van zijn enige Zoon en het ge-
heim van heel zijn mysterie!

Maar denk niet, christenen, dat hij 
ondankbaar is voor deze genaden. Als 
God hem eert door deze drie onder-
panden, van zijn kant biedt hij God 
het offer van drie deugden aan, naar 
ik opmerk in het Evangelie. Ik twijfel 
er niet aan, dat zijn leven versierd was 
met alle andere; maar dit zijn de drie 
voornaamste die God wil dat wij zien 
in zijn H. Schrift. 

De eerste is zijn zuiverheid, die 
blijkt uit zijn onthouding in zijn hu-
welijk; de tweede, zijn trouw; de der-
de, zijn nederigheid en de liefde voor 
het verborgen leven. Wie ziet niet de 
zuiverheid van Jozef door deze heili-
ge gemeenschap van kuise verlangens, 
en deze prachtige overeenstemming 
met de maagdelijkheid van Maria in 
hun geestelijk huwelijk?

De tweede, zijn trouw in de onver-
moeibare zorgen die hij heeft om Je-
zus, te midden van zoveel moeilijk-
heden die dit goddelijk Kind overal 
volgen vanaf het begin van zijn leven.

De derde is zijn nederigheid, daar-
in, dat hij, hoewel hij een dergelijke 
grote schat bezit door een buitenge-
wone genade van de hemelse Vader, 
verre van zich te beroemen over deze 
gaven of zijn voorrechten bekend te 
maken, zich zoveel mogelijk verbergt 
voor de ogen van de stervelingen, en 
vredig met God geniet van het myste-
rie dat Hij hem openbaart en van de 
eindeloze rijkdommen die Hij onder 
zijn hoede plaatst.

(…) Na de onderpanden te heb-
ben gezien, na de deugden te hebben 
gezien, moeten we de verhouding van 
beiden beschouwen, en het onder-
scheid maken in heel deze toespraak.

Welke deugd heeft Jozef nodig, 
om de maagdelijkheid van Maria te 
bewaren onder de sluier van het hu-
welijk? Een engelachtige zuiverheid, 
die als het ware kan beantwoorden 
aan de zuiverheid van zijn kuise echt-
genote.

Welke deugd zouden wij verlan-
gen, om de Verlosser Jezus te bewa-
ren te midden van zoveel vervolgin-
gen die Hem vanaf zijn kindsheid 
belagen? Een onkreukbare trouw, die 
door geen enkel gevaar aan het wan-
kelen gebracht kan worden.

Welke deugd zal hij ten slotte ge-
bruiken om het geheim te bewaren, 
dat hem is toevertrouwd, tenzij deze 
bewonderenswaardige nederigheid, 
die de ogen van de mensen vreest, 
die zich niet wil tonen aan de wereld, 
maar die ervan houdt, zich te verber-
gen met Jezus Christus?

“Depositum custodi”: Jozef, be-
waar het onderpand; bewaar de maag-
delijkheid van Maria; en om haar te 
bewaren in het huwelijk, voeg er uw 
zuiverheid aan toe. Bewaar dit kostba-
re leven, waarvan het heil van de men-
sen afhangt; en gebruik de trouw van 
uw zorgen, om het te behouden on-
der zoveel moeilijkheden. Bewaar het 
geheim van de eeuwige Vader: Hij wil 
dat zijn Zoon verborgen wordt voor 
de wereld; dien Hem met een heilige 
sluier, en wikkel u met Hem in de on-
bekendheid die Hem bedekt, door de 
liefde voor het verborgen leven.

     
1 Super Missus est, hom. II nr. 16. 
“Hij zal hem behoedzaam het meest 
verborgen en heiligste geheim van zijn 
hart toevertrouwen.”  
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NIEUWS

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Zwitserland wil incest 
            legaliseren
De voorgenomen hervorming van 

het Zwitserse strafrecht voorziet een 
verzwaring van de sancties voor ver-
schillende delicten… maar niet voor 
incest. Incest “tussen ermee instem-
mende volwassenen” zou de federale 

Raad van straf ontheven willen zien. 
De reden die door de federale Raad 
wordt aangevoerd, is het zeer margi-
nale karakter van de overtreding: “De 
federale Dienst van de statistiek heeft 
gemiddeld drie à vier veroordelingen 
voor incest per jaar geteld tussen 1984 
en 2007”, legt zijn verklarende rap-
port uit. Commentaar van een woord-
voerder van de protestantse Partij van 
het volk: “De moorden zijn ook tame-
lijk zeldzaam in Zwitserland en toch 
stelt niemand voor, deze misdaad uit 
het strafrecht te halen”.

Bron: Het blog van Jeanne Smits

De eugenese neemt toe 
   in Spanje
Het Spaanse platform Derecho a Vi-

vir (recht om te leven), in Andalusië, 
heeft commentaar geleverd op de eer-
ste statistische balans van uitgevoerde 
abortussen in het land in 2009. Rege-
ringsstatistieken die zich baseren op 

een langzame maar zekere toename 
van “medische abortussen” die be-
ogen de baby’s te verwijderen die een 

“foetaal risico” bieden. De ontwikke-
ling van deze eugenetische praktijken, 
verklaart de pro-vita groep, zijn het 
bewijs van een politiek van “uitroei-
ing” van personen die het risico ver-
tonen, geboren te worden met de een 
of andere handicap. De minister van 
Gezondheid geeft inderdaad ongeveer 
111.000 abortussen in het totaal toe, 
waarvan 2, 98 % voor redenen die ver-
band houden met de toestand van de 
foetus: iets meer dan 3.000 kinderen 
die geboren zouden worden, zijn dus 
verwijderd, vanwege een handicap. 
“Men is getuige van de instelling van 
een vernietigingspolitiek, door mid-
del van de abortus, van alle personen 
die geboren zouden moeten worden 
met de een of andere handicap; men 
zou het kunnen kwalificeren als geno-
cide”, verklaart Derecho a Vivir.

Bron: Het blog van Jeanne Smits

Europa probeert het recht op ho-
moseksualiteit op te leggen
De Europese Unie heeft gepro-

beerd de homoseksualiteit op te leg-
gen aan 79 lidstaten van Afrika, de 
Caraïben en de Pacifique (ACP) door 
een nota van niet discrimineren van 
de seksuele oriëntatie toe te voegen 
aan een verdrag dat afliep. Volgens de 
derde vicevoorzitter  van de Nationa-
le Vergadering van Senegal, Amadou 
Ciré Sall, was het een voorwaarde ge-
steld door de EU om de voorstellen 
aan te nemen van de landen die fi-
nancieringen vroegen om wegen aan 
te leggen en ziekenhuizen te bouwen. 
Eind oktober 2010 heeft de secreta-
ris generaal van de ACP een brief ge-
schreven “die erop aandrong, dat de 
EU zich afhoudt van elke poging om 
haar waarden op te leggen in het ka-
der van het partnership tussen ACP en 
EU”. In december heeft het Europees 
Parlement de druk versterkt, maar 
een meerderheid van de leden van de 
ACP heeft zich duidelijk tegen de ho-

Bijeenkomst van de Federale Raad van Zwitserland

“We hebben allemaal het recht om te 
leven.”
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moseksualiteit uitgesproken. Het is 
een flinke tegenslag voor de Europe-
se Unie die in 2007 had besloten, de 
seksuele oriëntatie in te sluiten in de 
internationale akkoorden.

Bron: www.lifesitenews.com

De antichristelijke agenda 
    van de Europese Commissie
De Europese Commissie heeft 

meer dan drie miljoen exemplaren 
geproduceerd van een agenda voor 
de middelbare scholen, in de kleuren 
van de Europese Unie. Deze agenda 
bevat de vermelding van de joodse, 
hindoeïstische, sikhs en mohamme-
daanse feesten, maar er wordt geen 
enkel christelijk feest aangekondigd. 
Johanna Touzel, woordvoerster van de 
COMECE (Commissie van Bisschop-
pen van de Europese Gemeenschap), 
heeft verklaard dat de afwezigheid van 
de christelijke feesten in deze agen-
da “eenvoudigweg verbijsterend”was: 
“Kerstmis en Pasen zijn belangrijke 
feesten voor honderden miljoenen 
christenen en Europeanen. 

Er is dus sprake van een ongewo-
ne weglating en ik hoop dat zij niet 
opzettelijk was”heeft zij eraan toege-
voegd. “Als de Commissie Kerstmis 
niet als een feest vermeldt in haar 
agenda, zou zij dus op 25 december 
geopend moeten zijn en werken als 
op een gewone dag.”

Minder dan 4 van de 10   
 Fransen geloven in God

Volgens een enquête van het opi-
niepeilingsinstituut Harris Interactive, 
zijn de gelovigen (36%)  in Frankrijk 
een beetje talrijker dan de atheïsten 
(34%). Het overige deel van de Fran-
se bevolking (30%) wordt verdeeld in 
22% personen die niet weten of zij in 
God geloven, maar zich de vraag stel-
len, terwijl 8% het niet weet, maar zich 
niet de vraag stelt. Het peilen maakt 
ook duidelijk, dat “5% van degenen, 
die verklaren geen enkele godsdienst 
te praktiseren, toch in God gelooft” 

en dat “34% van de ondervraagden, 
die zeggen katholiek te zijn, toegeeft 
niet in God te geloven”.

Bron: AFP

Een “Tuin van Luther” in de   
         Sint-Paulus-Buiten-de-Muren

Aan het eind van de week voor de 
eenheid van de christenen en om de 
500ste verjaardag van het bezoek van 
Luther aan Rome te herdenken, heeft 
de volgende plechtigheid plaats ge-
vonden: in tegenwoordigheid van de 
aartspriester van de basiliek Sint-Pau-
lus-Buiten-de-Muren en van de vader 
abt van de Benedictijner abdij St. Pau-
lus, alsook van talrijke oecumenische 
genodigden, heeft kardinaal Koch, 
voorzitter van de Pauselijke Raad voor 
de bevordering van de eenheid van de 
christenen, een olijfboom geplant en 
gezegend als teken van “de oecume-
nische broederschap die tot nu toe is 
toegenomen tussen katholieken en 
luthersen” en gekoppeld aan het oe-
cumenische project van de “Tuin van 
Luther” in Wittenberg in Duitsland.

Bron: Cathobel

Een protestant gaat de Pauselijke 
Academie voor de 

Wetenschappen leiden
Paus Benedictus XVI heeft een 

Zwitserse protestant, de Nobelprijs-
winnaar Werner Arber, als nieuwe 
voorzitter van de Pauselijke Academie 
van de Wetenschappen benoemd. Het 
gaat om een primeur in de geschiede-
nis van dit instituut, dat volgens het 

Franstalige bureau voor religieuze in-
formaties I.Media gesticht werd in 
1603. De Zwitserse onderzoeker is lid 
van de Pauselijke Academie sinds mei 
1981 en maakt deel uit van haar di-
rectieraad.

Een dertigtal Nobelprijswinnaars 
maakt deel uit van de Pauselijke Aca-
demie van de Wetenschappen, op-
volgster van de Academie van de Lyn-
xen (Accademia dei Lincei), gesticht 
door de mecenas prins Frederico Cesi, 
eveneens promotor van de telescoop 
van Galilei. Het instituut schenkt te-
gelijkertijd aandacht aan het funda-
mentele wetenschappelijk onderzoek 
en aan de ethische problemen, vooral 
aan de milieukwesties. De 80 weten-
schappers uit de hele wereld waaruit 
het is samengesteld, worden allen be-
noemd door de paus.

Bron: AFP

De nieuwe prefect van de 
  religieuzen preekt 

de bevrijdingstheologie

Mgr. Joao Braz de Aviz, 64 jaar, is 
benoemd aan het hoofd van de Con-
gregatie voor de religieuzen. In een 
recent interview, verleend aan de Os-
servatore Romano, is hij vol lof over 
“de bevrijdingstheologie” en over “de 
voorkeur voor de armen”, voorkeur 
die opgelegd wordt in naam van het 
Evangelie. Er is een tamelijk recent 
precedent: in 2006 verklaarde kardi-
naal Claudio Hummes, die uit Sao 
Paulo kwam, toen hij nauwelijks be-
noemd was als prefect van de Con-
gregatie van de Clerus, duidelijk dat 
de verplichting van het celibaat van 
de clerici niets te maken had met een 
dogma en dat zij dus gemakkelijk op-
geheven kon worden.

Bron: Golias
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Val van de naar het marxisme  
          geneigde kanunnik Houtard

De Belgische kanunnik François 
Houtard, 85 jaar, naar het marxisme 
geneigde socioloog, een van de be-
roemdste en invloedrijkste progres-
sieven van de tijd na het Concilie, 
onvermoeibare steunpilaar van de 
bevrijdingstheologie, centrale figuur 
van alle “culturele” en financiële or-
ganisaties die haar hebben geholpen, 
morele ondersteuner van de guerrilla-
strijders… heeft bekend een minder-
jarige betast te hebben (een neefje van 
8 jaar), en heeft ervan af moeten zien 
zich kandidaat te stellen voor de No-
belprijs van de vrede in 2011.

Bronnen: La cigüeña de la torre / 
RDP

Een godslasterlijk circus 
 in de kathedraal van Luik

Men stopt de geestelijke vooruit-
gang in het bisdom Luik niet. Na de 
“fatwa” van Mgr. Jousten tegen de be-
grafenismissen, hier het herlezen van 
het geboorteverhaal: De Carillons van 
de Hemel zijn een spektakel van ge-
luid en licht tijdens welk een vrouw 
verschijnt, geknield op een paard dat 
een manege rondje maakt. Op het-
zelfde ogenblik zegt een stem buiten 

beeld plechtig: “Maria drijft de vrucht 
van haar rijpe lichaam uit”. Het ge-
heel vond plaats in de St. Pauluska-
thedraal, met de felicitaties van de 
bisschop!!!

Bron: www.rtc.be/reportages

De Osservatore Romano geeft de 
schuld aan de moderne kunst 

van de kerken

Kardinaal Gianfranco Ravasi, voor-
zitter van de Pauselijke Raad voor de 
cultuur, heeft een lectio magistralis voor 

de architectuurfaculteit van de univer-
siteit La Sapienza van Rome gegeven, 
waarin hij de moderne kerken aan-
valt “waarin men zich verloren voelt 
als in een congreszaal en vermaakt als 
in een sportpaleis”. Er werd geen en-
kele naam genoemd. Maar op 20 ja-
nuari heeft de architect Paolo Portho-
gesi, weer in De Osservatore Romano, 
op expliciete manier, drie kerken als 

mikpunt genomen, die het concours 
gewonnen hebben, dat in 2000 op-
gestart is door de bisschoppenconfe-
rentie van Italië. Porthogesi is zelf een 
architect van wereldnaam: de Grote 
Moskee van Rome draagt zijn naam… 
Hij bekritiseert al een poosje sommige 
nieuwe kerken die naar de mode ge-
bouwd zijn door architecten met bij-
val van de hogere geestelijken: “Waar 
zijn de heilige kenmerken die de kerk 
als zodanig herkenbaar maken? Aan 
de buitenkant is er geen enkele, be-
halve de klokken, maar die zouden 
zich ook in een stadhuis kunnen be-
vinden”. 

Bron: www.chiesa.espressoline.it

“Buitengewone” Mis 
opgedragen door kardinaal 

Brandmüller

Op zondag 6 februari heeft zijne 
eminentie kardinaal Walter Brand-
müller een traditionele pontifica-
le Mis opgedragen in Campocavallo 
di Osimo. De kardinaal werd vooral 
omgeven door de Franciscanen van 
de Onbevlekte; hun aanzien op het 
gebied van de traditionele liturgie in 
Italië wordt steeds duidelijker. Pater 
Uwe M. Lang, lid van het Oratorium 
en van de Congregatie voor de God-
delijke eredienst en de discipline van 
de sacramenten fungeerde als diaken.

Kardinaal Walter Brandmüller is 
81 jaar. Deze voormalige voorzitter 
van het Pauselijk Comité van de ge-
schiedeniswetenschappen, als Beier 
goed bekend bij Benedictus XVI, is 
verheven tot de waardigheid van kar-
dinaal bij het laatste consistorie. Als 
historicus heeft hij aandacht geschon-
ken aan de recente werken van profes-
sor de Mattei over het Concilie.

Bron: SPO

“De Carillons van de Hemel”
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Mgr. Schneider vraagt de 
paus om een nieuwe syllabus

Mgr. Schneider heeft op 17 decem-
ber 2010, op twee stappen van de ba-
siliek Sint Pieter, tijdens het colloqui-
um “Het Tweede Vaticaans Concilie, 
een pastoraal concilie – Historische, 
filosofische en theologische analy-
se” georganiseerd door de Francisca-
nen van de Onbevlekte, niet meer of 
minder voorgesteld dan… het weer 
in werking stellen van het onfeilbare 
leergezag van de Kerk.

Aan de hand van een lange bloem-
lezing van geselecteerde, theologisch 
zeer orthodoxe citaten, genomen uit 
concilieteksten, heeft hij als het ware 
aan de aanwezigen teksten voorgelegd, 
gekozen uit een Vaticanum II “dat or-
thodoxer is dan Trente”. De  capta-
tio  benevolentiae (het inroepen van 
de welwillendheid van het publiek) is 
buitengewoon doeltreffend geweest: 
de aanwezigen wachtten op het ver-
volg, hangend aan de lippen van de 
bisschop. Toen heeft de bisschop, ter-
wijl hij de verkeerde interpretatie van 
dat concilie in de naconciliaire peri-
ode aan de kaak stelde, zijn toespraak 
afgesloten met het suggereren van… 
het samenstellen van een Syllabus die 
“de interpretatiefouten van het Twee-
de Vaticaans Concilie” onfeilbaar ver-
oordeelt.

In antwoord op een vraag om ver-
duidelijking  heeft hij de geleerde 
aanwezigen in lachen doen uitbarsten 
door te verklaren, dat het niet moge-
lijk was binnen 500 jaar een concilie 
bijeen te roepen. Blijft dus het hoog-
ste leergezag van de paus. Daarom 
zijn oproep voor een nieuwe Sylla-
bus waarin tegenover elkaar de ver-
oordeelde dwalingen en hun ortho-
doxe interpretatie vermeld zouden 
worden.

Bron: Osservatore Vaticano 

De mening van kardinaal 
Stickler over de gehuwde diakens

De Una-Voce Korrespondenz heeft 
in haar nieuwste uitgave enkele brie-
ven gepubliceerd, die de in 2007 ge-
storven kardinaal Alfons Maria Stick-
ler aan een priestervriend, pastoor 
Franz Ehgartner, gestuurd had. Daar-
in schrijft hij, dat de beslissing van 
het Tweede Vaticaans Concilie, om 
gehuwde mannen tot diaken te laten 
wijden en hun toe te staan als gehuw-
de te blijven samenleven, op volledi-
ge onwetendheid over de apostolische 
traditie berustte. 

Al in 1993 publiceerde kardinaal 
Stickler zijn boekje: “Het celibaat van 
de clerici. Zijn ontwikkelingsgeschie-
denis en zijn theologische grondsla-
gen”, waarin hij bewijst, dat de eis van 
het celibaat voor de hogere geestelij-
ken op apostolische traditie berust.

Bron: Una Voce Korrespondenz

De leerstellige gesprekken 
  lopen ten einde
In een interview dat hij op 2 fe-

bruari heeft verleend in de Verenigde 

Staten, heeft Mgr. Fellay belangrijke 
bijzonderheden gegeven over het ver-
loop van de leerstellige gesprekken 
met Rome: “(…) Ik kan u alleen maar 
zeggen, dat we aan het einde komen, 
want we hebben alle grote kwesties 
die het Concilie stelt, bekeken. (…) 
Zij willen de tegenstrijdigheden tus-
sen Vaticanum II en het vroegere Leer-
gezag niet erkennen. Zij zijn echter in 
verlegenheid om de aard van de ver-
andering uit te leggen, die wel dege-
lijk bewezen is. (…) Sommige gelovi-
gen hebben illusies kunnen koesteren. 
Maar door de laatste gebeurtenissen 
worden deze weggenomen. Ik denk 
aan de aankondiging van de zaligver-
klaring van Johannes Paulus II of die 
van een nieuw Assisië in de geest van 
de interreligieuze bijeenkomsten van 
1986 en 2002.

Bron: La Porte Latine

Geen voetbalstadion in de 
  buurt van Ecône

Er is afgezien van het plan voor 
een voetbalstadion voor de FC Sion 
in Riddes. De voorzitter van de club, 
Christian Cobstatin, heeft ermee in-
gestemd, af te zien van dit stadion 
vanwege de al veel te grote vertragin-

De vertegenwoordigers van de Priesterbroederschap St. Pius X 
op het balkon van het Paleis van het Heilig officie 
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gen sinds de start van het project. E.H. 
de Jorna, directeur van het seminarie 
van Ecône is tevreden over de afloop 
van het conflict. Dit stadion, op kor-
te afstand van Ecône, zou veel nadeel 
hebben gehad voor de ingetogenheid 
in het seminarie. Als tegenprestatie 
belooft de Priesterbroederschap toe te 
laten, dat winkels zich vestigen in het 
gebied dat het grote stadion moest be-
vatten.

Bron: www.tsr.ch

De Priesterbroederschap koopt 
een voormalig klooster nabij 

Montreal

Het district van Canada van de 
Priesterbroederschap St. Pius X heeft 
onlangs het voormalige klooster van 
de Zusters van de Opdracht van Maria 
gekocht in het stadje Saint-Césaire, op 
60 kilometer ten oosten van Montreal. 
Dit “juweel van de katholieke cultuur 
van Quebec”, naar de woorden van de 
aankondiging van de districtsoverste 
van het district, E.H. Jürgen Wegner, is 
gebouwd in het midden van de 19de 
eeuw. Omdat het klooster en ook zijn 
mooie kapel waren toegewijd aan St. 
Jozef, heeft de Priesterbroederschap 
de naam “St. Jozefcentrum” willen 
overnemen, een centrum waarvan “de 
geestelijke invloed de grenzen van de 
provincie Quebec ruim zou moeten 
overschrijden. In een eerste tijd zou 
dit nieuwe huis moeten dienen als 
priorij voor de regio van Montreal.

Bron: www.dici.org

Duitsland haast zich naar zijn 
ondergang: 

anti-islamitische best-seller

Een anti-islam vlugschrift, dat zich 
kant tegen de onwilligheid van de mo-
hammedaanse immigranten om te in-
tegreren, blijkt sinds zijn verschijnen, 
eind augustus, een enorm succes bij 
de boekhandel, met reeds 1,25 mil-
joen verkochte exemplaren. In Duits-
land haast zich naar zijn ondergang stelt 
een voormalig directeur van de Duitse 
Centrale Bank, Thilo Sarrazin, vooral 
de ongeveer vier miljoen mohamme-
danen die in Duitsland leven, verant-
woordelijk, hen ervan beschuldigend, 
dat zij niet willen integreren. 

Dit opruiende geschrift heeft een 
enorme polemiek veroorzaakt en de 
politieke wereld in verlegenheid ge-
bracht, waarbij sommigen verklaren, 
dat dit lid van de Sociaal-democra-
tische Partij (SDP)  alleen maar een 

pijnlijke waarheid over de mislukking 
van de integratie  heeft geuit.

Bron: AFP

De Egyptenaren zijn het ter dood 
brengen van “afvalligen” gunstig 

gezind
Een groot gedeelte van de Egypti-

sche bevolking die in deze dagen in 
opstand is gekomen tegen het dertig-
jarig regiem van Hosni Moubarak be-
vestigt, dat zij de voorkeur geeft aan 
de democratie boven elke andere re-
geringsvorm (59%). 

Maar tegelijkertijd wil zij, met een 
overweldigende meerderheid (84-
86%), dat zij die overspel bedrijven 
gestenigd worden, dat men de han-
den afhakt bij dieven en dat zij die de 
mohammedaanse godsdienst verla-
ten ter dood gebracht worden.

Op een algemene manier oordeelt 
85% van de Egyptenaren de invloed 
van de islam op de politiek positief, 
tegen slechts 2% negatieve antwoor-
den. 

Men ziet het aantal meningen 
ten gunste van de terroristen die zelf-
moordaanslagen plegen, toenemen, 
zelfs al blijven ze in de minderheid. 
In Egypte is het aantal van degenen 
die het vandaag de dag eens zijn met 
deze terroristen 20%, tegen 15% in 
2009.

Dit is het resultaat van een enquê-
te die gehouden is in Egypte en in zes 
andere landen, die in meerderheid 
mohammedaans zijn, door het Pew 
Forum on Religion & Public Life uit Wa-
shington, nummer een van de wereld 
van de onderzoeken op dit gebied.

Bron: www.chiesa.espressonline.it

Thilo Sarrazin
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Kroniek van het district
december 2010 - januari 2011

Woensdag 8 december

Eerw. D. Fringeli doet in Brussel 
zijn definitieve beloften tijdens de H. 
Mis, waardoor hij voorgoed lid van de 
Priesterbroederschap St. Pius X is ge-
worden. 

Een Egyptische minister 
verwikkeld in de aanslag 

van Alexandrië

De bomaanslag die in de nacht 
van 31 december heeft plaats gevon-

den op een auto voor een kerk van 
Alexandrië (het noorden van Egypte) 
heeft een twintigtal doden en tiental-
len gewonden veroorzaakt. De explo-
sie is gebeurd tegen half een ’s nachts, 
terwijl de gelovigen uit de kerk van de 
Heiligen (al-Qiddissine) kwamen, in 
de wijk Sidi Bechr, in Alexandrië.

De regering had zich gehaast te 
verklaren, dat het ging om vreemde 
terroristen. Maar na de val van presi-
dent Moubarak, wordt de ex-minister 
van binnenlandse zaken, Habib Al-
Adly, ervan verdacht, achter deze aan-
slag te staan. De informatie, bekend 
gemaakt door Al-Arabiya, is ook ver-

spreid door Al-Jazeera. De procureur 
generaal Abd-el-Majid Mahmud heeft 
onderzocht, of er voldoende “serieu-
ze” elementen bestaan om een onder-
zoek te openen naar de voormalige 
minister. Hij heeft trouwens een ver-
zoek om onderzoek ingediend bij het 
hooggerechtshof van veiligheid.

Bron: AFP

De medebroeders zijn aanwezig 
bij deze mooie plechtigheid en nemen 
na de Mis deel aan de fakkelprocessie, 
evenals de gelovigen uit Antwerpen, 
Gent en Bierbeek, die speciaal geko-
men zijn om de Onbevlekte Ontvan-
genis te eren.

Zaterdag 11 december
Pater Jean-Dominique o.p. is op 

bezoek in Brussel voor een vormings-
weekend voor de jongeren. 

Eerw. C. de Beer gaat met een 
groep gelovigen naar Den Haag voor 
de Mars voor het leven. Ook Mgr. de 
Jong, hulpbisschop van Roermond 
en de priesters van de Petrusbroeder-
schap uit Amsterdam zijn aanwezig.

Zondag 12 december
Het district van de Benelux her-

neemt de Mis in Luxemburg (twee-
maal per maand). Iets minder dan 
vijftig personen nemen er trouw aan 
deel, van wie ongeveer de helft kinde-
ren!
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Zaterdag 18 december
Door Eerw. C. de Beer worden 

op de kerkboot te Den Haag drie H. 
Doopsels toegediend: twee volwassen 
mannen, die bovendien op zondag 23 
januari 2011 te Rijsel (F) het H. Vorm-
sel hebben ontvangen uit de handen 
van Mgr. Alfonso te Galarreta, en een 
pasgeboren kindje, die de Nederland-
se geloofsgemeenschap van de Tradi-
tie versterken. 

Zondag 19 december
Eerw. Germeau, van het bisdom 

Luik, is zo vriendelijk de recollectie 
voor de Advent te komen preken voor 
de gelovigen van de St. Jozefkerk, die 
aangespoord worden tot het vertrou-
wen op God en tot het navolgen van 
het leven van eenvoud, en van vereni-
ging met God, van Onze Heer in Na-
zareth.

Vrijdag 24 december
Ondanks de voorspellingen van 

ijs en de zeer gladde wegen zijn er veel 
mensen aanwezig bij de Nachtmis in 
de St. Jozefkerk. Zoals ieder jaar weer-
klinkt het Minuit, chrétiens schitterend 
en met hartstocht gezongen door de 
heer Fernand Lefebvre. De volgen-
de dag worden, zoals gewoonlijk, 
de alleenstaanden uitgenodigd voor 

het feestelijke kerstmaal (voorbereid 
door de zusters) aan de tafel van de 
eerwaarde heren.

In Den Haag neemt op zaterdag 11 december een groep gelovigen o.l.v. Eerw De 
Beer deel aan de Mars voor het leven

Zondag 26 december
Op Tweede Kerstdag begon met 

de Hoogmis de Kersttweedaagse voor 
de jeugd van de Eucharistische Kruis-
tocht. Naast de spelen, maakten de 
jongens twee flinke kerststallen en 
oefenden zich in het misdienen. De 
meisjes verzorgden de zang (soms 
zelfs polyfoon!) voor de gezongen 
Missen op deze dagen. 

Donderdag 30 december
De eerwaarde heren de Jorna en 

Cadiet, van het seminarie van Ecône, 
komen een week culturele vakantie 
doorbrengen in België. Brussel, Gent, 
Brugge en Antwerpen zijn de verplich-
te uitstapjes.

Zaterdag 1 januari 2011
Eerw. E. Jacqmin verbleef een week 

in Bierbeek en verzorgde er de liturgie 
tijdens en na de jaarwisseling. 

Zondag 2 januari
Eerw. M. De Clercq, diaken, houdt 

de predicatie in de kerkboot te Den 
Haag. Na de Hoogmis vertoont eerw. 
C. de Beer een diavoorstelling over de 

De kapel in Bierbeek
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NIEUWS/AANKONDIGINGEN

Aankondigingen
     
 
 BELGIË EN NEDERLAND

                   

zondag      13 maart     Vastenbezinning in Gerwen en Den Haag

zondag        1 mei     Eerste H. Communie in Gerwen en Den Haag

zaterdag     28 mei     Voetbal Nederland-België in Gerwen

zondag     26 juni     Sacramentprocessie in Antwerpen 
      
          en in Gerwen

zaterdag       2 juli     Priesterwijding (Eerw. Matthias de Clercq) in 

          Zaitzkofen

Mariaprocessie in Tongeren (B), anno 
2009.

Maandag 10 januari
Op Verloren Maandag waren er 

opnieuw appelbollen en worstenbro-
den in de priorij van Antwerpen. Na 
het eten werden er kerstliederen ge-
zongen.

Woensdag 12 januari
De priesters (en broeders) van het 

district en zelfs twee priesters van Lil-
le (F) ontmoeten elkaar in Schelle (B) 
voor een gezellig samenzijn. Helaas 
kan de overste van het district Bene-
lux, Eerw. B. Wailliez, niet aanwezig 
zijn, omdat hij onverwacht onpasse-
lijk is geworden.

Maandag 17 januari – 
       zaterdag 22 januari
Eerw. D. Fringeli vertoeft in Brus-

sel, om zich om de boekhouding al-
daar te bekommeren.

Dinsdag 18 januari
Het bisdom Rotterdam stemt ein-

delijk in met de verwerving van de 
kerk van Voorburg (die onze bootka-
pel in Den Haag zal vervangen). Een 
mooi verjaardagscadeau voor eerw. 

De Beer, die zich veel heeft ingezet 
voor dit project. Maar er moeten nog 
enkele honderdduizenden euro’s ge-
vonden worden alvorens in maart de 
koopacte te tekenen…

Vrijdag 21 januari
Eerw. B. Wailliez gaat naar Egypte, 

op bedevaart in de voetsporen van de 
woestijnvaders (Scéthé en Thébaïde). 
De politieke onlusten beletten hem 
echter naar de Sinaï te gaan.

Zaterdag 22 januari
Eerw. C. de Beer zegt de geplande 

filmopname en interviews door Om-

roep Brabant in Gerwen af, omdat de 
naam van het programma de katho-
lieke grenzen te buiten ging.

Zondag 23 januari
Aankomst van Mgr. de Galarreta 

in Quiévrain voor de jaarlijkse visita-
tie van de communiteit van de karme-
lietessen.

Maandag 24 januari
Kanonieke visitatie van de zusters 

van Brussel door zuster Marie-Rapha-
el en zuster Marie-Bernard.
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Colofon

Priesterbroederschap St. Pius X

Bestellijst boeken,
cassettebandjes 

en CD’s.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boeken

 Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
 De zelfvernietiging van de katholie-

ke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

 De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

 Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

 Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

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

 In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

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

 Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

 De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

 De Martelaren van Gorcum, volgens 

het getuigenis van Guilielmus Estius 

 door B. Hartmann    

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   9,90

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

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

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

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

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

Nederland

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

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

De Kruisvaarder

Tijdschrift voor kinderen

Leerrijk en geestelijk vormend 
met mooie verhalen.

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

Ondersteuning van het 
Eucharistisch Kruisvaarderwerk 
is welkom.

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

Nederlandse vertaling: Toon Bongers

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

€ 6,50

EDITORIAL
“Het “schandaal van Assisië” is 
dus een zonde tegen het geloof 
in Jezus Christus en in zijn enige 
Kerk.”

MGR. LEFEBVRE
Assisië, pantheon van alle gods-
diensten

VORMING
De fi losofi e van Johannes 
Paulus II (2)
Marcel de Corte

SPIRITUALITIET
Maria Boodschap
Kardinaal de Bérulle

LEER VAN DE KERK 
De Verlossing 

VATICANUM II
Het Tweede Vaticaans Concilie en 
de crisis van de Kerk

LITURGIE
Het bekleden met de liturgische 
gewaden (2)
Alain de Beaugrain

GETUIGENIS
De kerkvervolging in Spanje

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

HOMILIE
Lofprijzing van de H. Jozef
Bossuet

NIEUWS UIT KERK EN WERELD

KRONIEK VAN HET DISTRICT
december 2010 - januari 2011

AANKONDIGINGEN

Van heilige symbolen
Romano Guardini                                                                           
Nederlandse vertaling: dr. Victor Leemans

“Van heilige symbolen” is de titel van 
dit kleine geschrift uit de pen van 
de bekende cultuurfi losoof Roma-
no Guardini. De korte beschouwin-
gen zijn inwendige ervaringen in de 
loop van een tiental jaren spontaan 
ontstaan. Zij bewijzen een prachtige 
dienst aan eenieder die, gewend ge-
raakt aan godsdienstige uitwendighe-
den, op zoek gaat naar verdieping.

€ 2,50

ISSN: 0924-6762
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