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EDITORIAL

“We moeten 
heldhaftig 

durven zijn”

Op het ogenblik dat ik u dit schrijf is de Tour de France aan de gang. Wie heeft 
er niet over horen spreken? Welke goede fietser onder ons heeft er niet op een dag 
van gedroomd, eraan mee te doen en de gele trui mee naar huis te brengen?

Het is een sportieve krachtmeting, die echt bij onze tijd past. Een opmerkelij-
ke mengeling van zelfbeheersing, nobel uithoudingsvermogen, bedrog en ijdel-
heid…

“De lichaamsoefening is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig onder 
alle opzichten: zij bezit de belofte van dit leven en van het toekomstige”(I Tim. 
4,8). Tegenwoordig heeft de lichaamsverzorging plaats ten koste van de ontwik-
keling van de verwaarloosde en verzwakte ziel 

De Kerk leert dat de fysieke oefening geen doel op zichzelf is, maar dat zij 
moet dienen tot de intellectuele en morele vervolmaking van de ziel. Onze stich-
ter had dat goed begrepen - en van kindsbeen af in praktijk gebracht: “Marcel 
(…) sleept andere eervolle vermeldingen in de wacht, maar vooral – zou de le-
zer het raden? – de eerste prijs voor gymnastiek in zijn klas! Een goed lijf en goe-
de spieren, is dat niet al een aanleg voor het leven als missionaris?” (Marcel Le-
febvre, une vie, Clovis 2002, blz. 31).

Jacob streed de hele nacht met een engel (Gen. 32, 24-28; Osee 12, 3-4), 
Onze Heer Jezus Christus streed met de duivel in de woestijn van Juda en in de 
tuin van Getshemani (het woord ‘agonie’ (doodsstrijd) komt van het Griekse 
‘agon’, dat strijd of competitie betekent). En de H. Paulus, als trouw navolger van 
Christus (ICor. 11, 1), toonde gedurende heel zijn leven kracht en vitaliteit om 
de beproevingen te verdragen van zijn missiereizen. Hij zinspeelt trouwens op de 
lichamelijke training om de geest van moed te tonen, die nodig is voor het chris-
telijk leven, een leven dat gelijk is aan een veeleisende sport, dat al haar inspan-
ningen richt en stuurt naar de vervolmaking van het karakter. De Apostel maant 
ons om “de goede strijd van het geloof te strijden” (I Tim. 6, 12) en ons niet te 
laten ontmoedigen door de obstakels. Hij beschouwt het christelijk leven als een 
sportwedstrijd. Hij schrijft: “Weet u niet, dat de wedlopers in de renbaan wel al-
len lopen, maar dat slechts één de prijs behaalt? Loop dan zo, dat u hem ook 
mag winnen!” (I Cor. 9, 24).

Denk aan het aantal christenen dat, in de arena, de zegepalm heeft behaald… 
“Si isti et istae, cur non ego?” Als  zij erin zijn geslaagd, waarom ik dan niet? Zei 
de H. Augustinus al.

We zijn er trots op, u hier het verhaal te geven van de Fietstoer rond de wereld 
van de broers Leese. Een lichamelijke oefening, ten dienste gesteld van een nobe-
le zaak: arme wezen te hulp komen. Een dwaze en gewaagde onderneming, vol 
inspanningen en uithoudingsvermogen. Gelijk aan het christelijk leven.

Wij moeten ook niet bang zijn voor de inspanning, we moeten niet bang zijn 
om ons te overtreffen. We moeten heldhaftig durven zijn! Dat is het in praktijk 
brengen van de heiligheid.

En we moeten volhouden… Met de hulp van het gebed – laten we de rozen-
kranskruistocht niet vergeten, onderweg – een heilig uithoudingsvermogen zal 
ons eens als overwinnaars de eindstreep doen halen.
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MGR. LEFEBVREDe plaats van het offer in het christelijk leven

(…) Priester en offer, dat zijn twee 
absoluut noodzakelijke en onder-
ling op een absolute manier verbon-
den begrippen. Er is geen offer zon-
der priester, er is geen priester zonder 
offer. Men kan de betekenis van de 
priester zonder offer niet begrijpen; 
men kan het offer zonder priester niet 
begrijpen. Dat geldt in alle godsdien-
sten, en met des te meer reden in onze 
heilige godsdienst.

God zelf heeft ervoor gezorgd ons 
dit offer te geven, het ons ter hand te 
stellen, en een speciaal sacrament in 
te stellen, dat merkteken geeft aan de 
priester; merkteken dat hem verbindt, 
hem doet deelhebben aan het pries-
terschap van Onze Heer, om het offer 
op te dragen.

(…) Als wij de woorden van de 
consecratie uitspreken, daalt Jezus 
uit de hemel neer onder de gedaan-
ten van Brood en Wijn. Dat is een on-
waarschijnlijke, ongelooflijke waar-
digheid voor het arme schepsel dat 
wij zijn. Dus is het de moeite waard 
om priester te zijn, om het altaar te 
bestijgen, om het goddelijk offer op 
te dragen, om het Kruisoffer voort te 
zetten.

(…) Daarentegen, als men lang-
zaam maar zeker het Misoffer ver-
minkt, om er alleen een maaltijd van 
te maken, een eenvoudige maaltijd als 
gedachtenis van het Laatste Avond-
maal, dan is het niet meer de moeite 
waard om priester te zijn. Dat is niet 
de moeite waard, omdat een voorzit-

De plaats van het offer 
in het christelijk leven

Mgr. Marcel Lefebvre (1905-1991)1

 

In deze lezing, gegeven in Tourcoing, op 30 januari 1974, stelt Mgr. Lefebvre een directe samen-

hang vast tussen de crisis van de Kerk en de crisis van het priesterschap. Hij toont het belang 

van het Kruisoffer in het leven van de priester en van alle gelovigen, en hoe de vernieling van 

het Misoffer de betekenis ervan voor heel het christelijk leven doet verliezen.

ter van de vergadering dit gedachte-
nismaal kan houden.

Het volstaat immers, iemand on-
der ons aan te wijzen, om dit gedach-
tenismaal te houden. Het is niet meer 
nodig het sacramentele priesterlijke 
handelen te hebben, omdat er geen 
offer meer is.

(…) Omdat de priester, als hij 
geen offer meer op te dragen heeft, 
geen bestaansreden meer heeft. Er is 
geen reden meer om religieus te zijn. 
Waarom? Wat is een religieus? Een re-
ligieus is hij, die heel zijn leven of-
fert, heel zijn activiteit, in vereniging 
met het Slachtoffer dat zich aanbiedt 
op het altaar. Het beste bewijs is, dat 
iedere keer dat men een plechtige ge-
lofte aflegt, iedere keer dat er gelof-
te is, of een hernieuwing van gelofte, 
dat altijd aan het altaar gebeurt. Het 
is altijd in vereniging met het Heilig 
Slachtoffer en dat is de vreugde, de 
troost van de kloosterlingen, te we-
ten dat zij zich, publiek, officieel in 
de Kerk, en ontvangen door de Kerk, 
definitief aangeboden hebben voor 
heel hun leven, met het Slachtoffer 
dat zich aanbiedt op het altaar. Als er 
geen Slachtoffer is, dat zich aanbiedt 
op het altaar, dan is er geen reden om 
kloosterling te zijn.

En zelfs voor u, christen gelovi-
gen, is het de zin van uw christelijk le-
ven. Wat is de zin van uw leven? Wat 
is de betekenis van uw doopsel? Maar 
dat is, zich aanbieden, uw leven he-
lemaal aanbieden, met Onze Heer Je-

zus Christus als Slachtoffer op het al-
taar.

Dat is de troost van uw leven. Dat 
kan u steunen bij uw beproevingen. 
Ga naar de ziekenhuizen, ga praten 
met de mensen die op sterven liggen, 
die zich voorbereiden op de dood. Als 
u hun niet spreekt over het offer van 
Onze Heer, als u hun offer niet ver-
bindt aan dat van Onze Heer Jezus 
kunt u praten over wat dan ook, zij 
zullen het niet begrijpen. 

Maar spreek hun over Jezus Chris-
tus die zich aanbiedt op het Kruis, op 
de altaren, zeg hun: “Verenig uw lij-
den en uw pijnen met die van Onze 
Heer Jezus Christus, tegelijkertijd zult 
u uw ziel redden en u zult die van an-
deren redden”. Dan begrijpen de zie-
ken, dat het de moeite waard is, te lij-
den.

Hoevelen onder degenen, die in 
de gevangenis hebben gezeten, in 
concentratiekampen, zijn terugge-
keerd tot het geloof, door te denken 
dat zij leden en dat zij zich aanboden 
met het Slachtoffer dat zich aanbiedt 
op het altaar. Als dat er niet is, als het 
kruis niet meer in ons leven bestaat, 
ziet u, als er geen kruisoffer meer is, 
en geen Misoffer, dan is er niets meer 
in ons christelijk leven, het is uit. Het 
is heel belangrijk: heel de christelijke 
spiritualiteit is op de een of andere 
manier afhankelijk van het Misoffer.

1 Dit zijn enkele korte uittreksels uit de 
genoemde lezing.
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De katholieke kerkLEER VAN DE KERK

De katholieke Kerk
Ik geloof... in de katholieke Kerk

Wat is de Kerk?
De Kerk is de gemeenschap van de 

ware christenen, dat wil zeggen van 
de gedoopten die het geloof en de leer 
van Jezus Christus belijden, deelne-
men aan zijn sacramenten en gehoor-
zamen aan de Herders die door hem 
zijn aangesteld.

Door wie is de Kerk gesticht?
De Kerk is gesticht door Jezus 

Christus, die zijn gelovigen heeft ver-
enigd in een enkele gemeenschap, 
haar heeft onderworpen aan de apos-
telen, met de H. Petrus als hoofd, en 
haar het misoffer, de sacramenten 
en de Heilige Geest, die haar levend 
maakt, heeft gegeven.

Welke is de Kerk van Jezus   
   Christus?

De Kerk van Jezus Christus is de 
rooms-katholieke Kerk, want zij al-
leen is één, heilig, katholiek en aposto-
lisch, zoals Hijzelf het heeft gewild.

Waarom is de Kerk één?
De Kerk is één omdat al haar le-

den altijd het ene en enige geloof, het 
ene en enige offer, de enige sacramen-
ten en de hetzelfde zichtbare Hoofd, 
de Paus van Rome, opvolger van de H. 
Petrus, gehad hebben, hebben en al-
tijd zullen hebben. Zij vormen zo het 
enige mystieke Lichaam van Jezus Chris-
tus.

Waarom is de Kerk heilig?
De Kerk is heilig omdat Jezus 

Christus, haar onzichtbare Hoofd, en 
de Geest die haar levend maakt, heilig 
zijn; omdat in haar de leer, het offer 
en de sacramenten heilig zijn en om-
dat allen geroepen zijn zich te heili-
gen; en omdat werkelijk velen heilig 
geweest zijn, zijn en zullen zijn.

Waarom is de Kerk katholiek?
De Kerk is katholiek, dat wil zeg-

gen universeel, omdat zij is ingesteld 

voor alle mensen, aangepast aan allen 
en verspreid over heel de wereld.

Waarom is de Kerk    
        apostolisch?

De Kerk is apostolisch omdat zij 
is gevestigd op de apostelen en op hun 
predicatie, en bestuurd door hun op-
volgers, de wettige herders die zonder 
onderbreking en zonder verandering 
de leer en de macht van de apostelen 
blijven doorgeven.

Welke zijn de wettige herders 
       van de Kerk?

De wettige herders van de Kerk 
zijn de Paus, of Opperherder, en de 
bisschoppen in vereniging met hem.

Wat is de Paus?
De Paus is de opvolger van de H. 

Petrus op de zetel van Rome en in het 
primaatschap, dat wil zeggen in het 
universele apostolaat en episcopaat. 
Hij is dus het zichtbare hoofd van 
de Kerk, en de stedehouder van Jezus 
Christus, onzichtbaar Hoofd. Daarom 
heet de Kerk ook rooms-katholiek.

Wat vormen de Paus 
en de bisschoppen 

in vereniging met hem?
De Paus en de bisschoppen in ver-

eniging met hem vormen de onderwij-
zende Kerk, zo genoemd omdat zij van 
Jezus Christus de zending heeft ont-
vangen om de goddelijke waarheden 
en wetten aan alle mensen te onderwij-
zen. Alleen door haar kan men de hele 
en zekere kennis ontvangen, die nood-
zakelijk is om christelijk te leven.

Kan de onderwijzende Kerk zich 
vergissen als zij ons de door God 
geopenbaarde waarheden leert?

De onderwijzende Kerk kan zich 
niet vergissen als zij ons de door God 
geopenbaarde waarheden leert: zij is 
onfeilbaar, omdat, naar de belofte van 
Jezus Christus, “de Geest van waar-

heid” haar voortdurend bijstaat (Joh. 
15, 26).

Kan de Paus zich vergissen als hij 
alleen de door God geopenbaarde 

waarheden leert?
De Paus kan zich niet vergissen als 

hij alleen de door God geopenbaarde 
waarheden leert, dat wil zeggen dat 
hij onfeilbaar is zoals de Kerk wanneer 
hij, als Herder en Leraar van alle chris-
tenen, de leerstellingen over het geloof 
of de zeden definieert.

Kan buiten de rooms-katholieke 
Kerk een andere Kerk de Kerk van 
Jezus Christus zijn, of ten minste 

een deel ervan?
Buiten de rooms-katholieke Kerk 

kan geen enkele andere Kerk de Kerk 
van Jezus Christus zijn, noch een deel 
ervan. Geen enkele andere kan im-
mers met haar de bijzondere en onder-
scheiden kenmerken hebben van de 
Kerk van Jezus Christus, nl. één, heilig, 
katholiek en apostolisch te zijn. In feite 
bezit geen van de andere kerkgenoot-
schappen die zich christelijk noemen 
deze wezenseigenschappen.
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Trekvogels ENKELE GEDACHTEN

Als de trekvogels mooie figuren te-
kenen, die tot reizen nodigen in de her-
nieuwde helderheid van de lentehemel, 
of in de bijzondere schoonheid van de 
herfstluchten, op het moment dat de 
zon, echter zonder veel illusie, schijnt 
te vechten tegen de eerste aanvallen van 
de winterrijp, en als zij zonder zich te 
vergissen indrukwekkende afstanden af-
leggen, dan volgen die vogels, hoe mooi 
ze ook zijn, slechts hun instinct.

Zo is het niet voor de mens die zich 
gedraagt volgens de regels die zijn ver-
stand hem voorschrijft. Want als het dier 
zich van zijn instinct bedient als van een 
onfeilbaar kompas, de mens kan het 
niet nadoen zonder risico, zich zwaar te 
vergissen. Het instinct speelt slechts een 
bijkomstige rol in zijn leven; de mens is 
van nature vrij in zijn keuzen. Maar dit 
voorrecht van de vrijheid bestaat voor 
hem slechts in de strikte mate, waarin 
hij zich van zijn verstand bedient, om 
zijn doel te kennen, en als hij passende 
middelen gebruikt om er te komen. Zo 
stelt het verstand, nauw verbonden met 
de wil, de mens in staat, na te denken, 
te kiezen en uit te voeren.

De schoonheid van de door de trek-
vogels gevormde luchtschepen die onze 
hemel twee keer per jaar sieren, kunnen 
geen valse hoop wekken: zij die ze teke-
nen, blijven onwetend van hun schoon-
heid en slaven van hun instinct. De 
orde die hun majestueuze zwenkingen 
regelt, gaat hen oneindig te boven; zij 
kunnen zich er slechts met vreugde en 
dankbaarheid aan onderwerpen, door 
en door onbekwaam als zij zijn, hem te 
herkennen, en hun bevallige gezangen 
brengen hem niet wetens en willens tot 
uitdrukking!

Dat is heel anders voor de mens, 
begaafd met een geestelijke ziel en die 
wordt uitgenodigd, zich te onderwer-
pen aan de orde door zijn twee meest 
edele vermogens te gebruiken, het ver-

Trekvogels
Abbé Yves le Roux1

stand en de wil; uniek privilege dat heel 
zijn waardigheid uitmaakt.

“Maar, zal men ons tegenwerpen, 
dat verwondert ons juist, want, zijn de 
vrijheid en de onderwerping eigenlijk 
geen lijnrecht tegenovergestelde begrip-
pen?”

Men zegt gewoonlijk, dat de onder-
werping te beschouwen is als een ontoe-

laatbare slavernij die de machtigen van 
deze wereld, of van de duistere krach-
ten die de wereld beheersen, ons opleg-
gen. Tenzij men de mening volgt van 
degenen, die daarin de uitdrukking zien 
van een blinde verering die voortkomt 
uit een ongecontroleerde terreur, of een 
onbevredigde wil tot macht, zouden wij 
van de onderwerping dan de nieuwe 
Moloch van onze maatschappij maken.

Zo is het niet. De onderwerping is 
de voorzichtige – en dus verstandige en 
vrijwillige! – erkenning van ons mens-
zijn. Wij zijn immers slechts armzalige 
schepselen die, ver van in zichzelf hun 
reden van bestaan en van leven te heb-
ben, in totale afhankelijkheid zijn van 
Hem die hen heeft geschapen en hen 
in leven houdt. De onderwerping is 

ook niets anders dan het lied dat wij uit 
onze harten laten opstijgen, om de wijs-
heid van de goddelijke Voorzienigheid 
te bezingen: 

God heeft alles ingesteld met orde, 
maat en voorzichtigheid. Hem erken-
nen, Hem aanhangen en zich in alle 
vrijheid aan Hem onderwerpen, is het 
laatste woord en de volmaaktheid van 
de mens, begaafd met verstand en wil.

Door gebruik te maken van zijn vrij-
heid, van dit vermogen om te kiezen dat 
hem plaatst boven het redeloos wezen 
en hem in staat stelt meester te zijn en 
geen blinde slaaf van een hogere macht, 
waarvan hij noch het bestaan, noch de 
wijsheid, noch de goedheid zou ken-
nen, onderwerpt de mens zich met ver-
stand en harmonie aan de orde die God 
laat heersen in de wereld en legt zijn 
hand aan het roer van de wereld, door 
te treden in de plannen van God.

De onderwerping van de mens aan 
deze hogere orde is juist zijn vrijheid, 
hoe paradoxaal dat kan lijken voor 
onze geesten, doordrenkt van het revo-
lutionaire vergif.

De klapwiekende trekvogels bege-
ven zich naar een bepaald doel, speci-
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fiek en onveranderlijk, maar voor hen 
onbekend; ook de harmonie waarvan 
zij blijk geven, is slechts uiterlijk. De in-
nerlijke harmonie is hun vreemd, want 
zij zijn van nature leeg, van alles wat 
haar vormt. Zij gehoorzamen blinde-
lings aan een instinctieve wet, waaruit 
zij geen verdiensten en roem kunnen 
trekken.

Net als de trekvogels gaat ook de 
mens naar een bepaald, specifiek en on-
veranderlijk doel; maar, in tegenstelling 
tot de vogels, is het doel hem niet onbe-
kend. Ook is de harmonie die God van 
hem verwacht, wezenlijk een innerlijke 
harmonie. Zij draagt een naam: heilig-
heid.

Zij is echter niet alleen een naam, zij 
is vooral een eis.

Is het leven van ons, geschapen door 
God voor God, niet ook een prachti-
ge trek en is de aarde niet een vreem-
de grond, waarop wij leven als immi-
granten, ver van het vaderland? Waarop 
wachten wij, om op te vliegen en ons 
te laten grijpen door de Geest van God, 
die ons moet leiden naar de ontmoe-
ting die God voor ieder van ons heeft 
vastgelegd?

Deze hemelse migratie verlangt 
onze volledige medewerking. De Lief-
de die ons heeft geschapen en die ieder 
van ons bij onze naam noemt, verwacht 
van onze kant een antwoord van liefde. 
“God die u heeft geschapen zonder u, 
zal u niet redden zonder u” leert de hei-
lige Augustinus ons. Waarop wachten 
wij dus, om ons op onze beurt te ver-
heffen onder de invloed van de Heilige 
Geest, opdat Hij ons optilt boven ons-
zelf en ons klapwiekend meevoert naar 
de goddelijke intimiteit?

Als de mensen zich laten pakken 
door de genade, tekenen zij in hun le-
ven mooie figuren en leggen zonder 
zich te vergissen indrukwekkende af-
standen af. Zij nodigen ook hun broe-
ders uit om zich bij hen te voegen en 
bezingen, in samengestelde en harmo-
nieuze groepen, met vreugde en dank-
baarheid, de barmhartigheid van God.

1 The Rector’s Letter, november 2010.

De Heilige Drie-eenheid

“In het begin was het Woord, en het 
Woord was bij God, en het Woord was 
God”(Joh. 1,1).

Zonder omhaal van woorden richt 
de H. Johannes zijn blik, en de onze, 
op dat wat het hart uitmaakt van heel 
zijn leven en zijn werk: God, de god-
heid van Onze Heer Jezus Christus.

“In het begin” herinnert aan het al-
lereerste begin van de Genesis: “In het 
begin schiep God hemel en aarde”(Gen. 
1, 1). Dit ”begin” is God, beschouwd 
voor de schepping van de tijd, het is 
zijn stille eeuwigheid. Daar, in het 
diepe mysterie van God, aanbidt het 
geloof de gelukzalige Drie-eenheid.

… was …Men zou dit woord niet 
moeten herleiden tot de evidente be-
tekenis, die het in de gangbare taal 
heeft: Piet was ziek, Paul zat in zijn 
auto. De verleden tijd “was” geeft niet 
een gebeurd feit aan, maar een bui-
ten de tijd staand heden, een stabiele 
toestand: “hij is altijd”. Het betekent 

Retraite met 
de H. Johannes – 

“In het begin…” (1)
P. Jean-Dominique o.p.

Het Evangelie volgens de H. Johannes begint als een opera. In 

een energieke en heel beknopte ouverture laat de componist, 

in een gedurfde synthese, de verschillende muzikale thema’s 

horen, die in het hele werk herhaald en bewerkt zullen wor-

den. Zo roept de evangelist in zijn proloog de hoge waarhe-

den op, die zijn beschouwing in het vervolg uitmaken: de god-

heid van Christus, de liefde die de Vader en de Zoon verenigt, 

het offer dat het hoogtepunt zal zijn van het menselijk leven 

van Jezus, het genadeleven, het licht van de hemel, dat het 

hart van de mensen, de Kerk en zelfs de stoffelijke schepping, 

wil winnen en zuiveren.

de onbeweeglijke volmaaktheid van 
God, het absolute en oneindig we-
zen dat God is. Want, als hij het werk-
woord “zijn” gebruikt in verband met 
God, dan heeft Johannes de grote 
openbaring voor de geest, die gedaan 
is aan Mozes: “Ik ben die ben” (Ex. 3, 
17). Op dit niveau moet men zich 
plaatsen om de gedachte van de evan-
gelist1 te begrijpen. Terwijl de mensen 
verschijnen en veranderen, komt aan 
God het zijn toe.

… het Woord … In het mysterie 
van God ontdekt Johannes door het 
geloof Hem die hij bij deze verwon-
derlijke en in de bijbelse taal onge-
kende naam noemt, het Woord. De 
Griekse filosofen wisten al dat God 
een geestelijk wezen is, en dat de 
hoogste activiteit van dit verstand is, 
zich te kennen. “God is de gedachte van 
zijn gedachte”, zei Aristoteles in de 4de 
eeuw voor Christus2. En men kan be-
grijpen, dat deze kennis van zichzelf 
zo volmaakt is, dat zij een inwendig 
woord voortbrengt, een concept, een 
inwendig begrip, een licht dat vol-
maakt alles tot uitdrukking brengt wat 
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God is. Maar hier zegt de H. Johannes 
veel meer dan dat. Hij heeft van Jezus 
geleerd, dat dit inwendig Woord een 
goddelijke Persoon is. In zijn onein-
dig volmaakte en onveranderlijke We-
zen, deelt de Vader zijn eigen leven 
mee aan dit inwendig licht. Dat is het 
eeuwig voortbrengen van de Zoon. 
Dit definiëren als het Woord van God, 
is zijn geboorte op de manier van de 
kennis te kennen geven. Hij is “licht, 
geboren uit het licht”.

Het eerste aspect dat de H. Johan-
nes beschouwt in het leven van God 
is dus deze eeuwige blik van de Vader 
op zijn Zoon, dat is een contemplatief 
leven dat het licht ziet in zijn eigen 
licht. “De boodschap die Hij ons heeft la-
ten horen en die wij u op onze beurt ver-
kondigen, is dat God licht is, en dat er in 
Hem geen duisternis is” (Joh. 1, 5).

… en het Woord was bij God … Om 
een te intellectueel begrip van dit gro-
te mysterie te voorkomen, voegt de H. 
Johannes er meteen al een verduidelij-
king aan toe. Het Woord is niet alleen 
“in God”, Het is “bij God”. Wel, het 
Griekse προσ Θεον, alsook het Latijn-
se apud Deum staan in de vierde naam-
val, wat het geval is bij de beweging, 
de richting, de dynamische oriënta-
tie naar een doel. Aldus, het Woord is 
“ad Deum”, Het is helemaal gericht op 
zijn Oorsprong. De Vader en de Zoon 
“blijven naar elkaar gericht”3. 

Op een bedekte manier roept de 
H. Johannes hier het dubbele mysterie 
op, dat hij vervolgens rijkelijk zal ont-
wikkelen, enerzijds, dat van het onder-
scheid tussen de Vader en de Zoon, en 
anderzijds, dat van hun vereniging in 
de liefde, die de Heilige Geest is. Deze 
“Oorsprong”, dit “Begin” dat “God” is, 
is een Vader die zijn “Woord”, dat zijn 
Zoon is, oneindig bemint.

… En het Woord was God … Is dit 
Woord slechts een afbeelding van 
God, of misschien zelfs een schepsel? 
Is het Hem gegeven, deel te hebben 
aan het leven van God, alleen op de 
manier van een emanatie (voortvloei-
sel) die van een ondergeschikte waar-
digheid zou zijn? Neen. Het Woord is 
God. Het is consubstantioneel (één 
van wezen) met zijn Oorsprong die 

zijn Vader is. “Mijn Vader en ik, Wij 
zijn één” (Joh. 10, 30), zal Hij weldra 
zeggen. Wel, de Griekse tekst is duide-
lijk: εν εσµεν,  dat is de eenheid (in 
het Grieks onzijdig), een en dezelfde 
zaak. De Vader en de Zoon zijn niet 

verenigd door een zuiver morele een-
heid, zoals die van een gezelschap 
dat antwoordt “als één mens”. Zij zijn 
consubstantieel, zij zijn één Wezen. 
Er is slechts één God. Aldus, na in 
God gezien te hebben, in het “begin”, 
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de contemplatieve blik van de Vader 
op zijn eigen godheid in zijn Woord, 
ontdekt de H. Johannes de eeuwige 
gave die de Vader geeft aan de Zoon. 
De “Oorsprong” geeft aan zijn Woord 
alles wat Hij Hem kan geven, Hij deelt 
Hem zijn eigen substantie mee. Wat 
Jezus weldra zal leren: “Zoals de Vader 
het leven heeft in zichzelf, heeft Hij aan 
de Zoon gegeven, het leven in zichzelf 
te hebben” (Joh. 5, 26). “Het leven in 
zich hebben”, en het dus niet ontvan-
gen, dat is de definitie van God, die 
in Zichzelf bestaand Wezen is. Welnu, 
in zijn onveranderlijke eeuwigheid 
geeft de Vader aan de Zoon, het leven 
te hebben in zichzelf. “En het Woord 
was God”, onderwerp van dezelfde 
eeuwigheid en van dezelfde almacht, 
voorwerp van dezelfde aanbidding.

… was in het begin bij God (v.2).
Bij het besluiten van deze twee 

verzen, neemt de H. Johannes ze nog-
maals door. In de onveranderlijke eeu-
wigheid van God, bevindt het Woord 
zich voor het gelaat van God, zijn Va-
der, in de eenheid van eenzelfde sub-
stantie en van eenzelfde liefde. Het le-
ven en de vreugde van de goddelijke 
Personen bestaan in een wederzijdse 
blik en in de gave van zichzelf.

Het was moeilijk meer te zeggen 
in zo weinig woorden, en vooral het 
oog van het geloof hoger te slaan op 
het mysterie van God. Daarom, na een 
dergelijk stoutmoedig begin richt de 
H. Johannes zijn blik op meer toegan-
kelijke realiteiten, alsof hij zulk een 
sterk licht niet meer kon verdragen. 
Als ware contemplatief houdt hij zijn 
ogen gericht op God, maar hij zoekt 
Hem voortaan meer in zijn uitwen-
dige openbaringen. Hij wil het eeu-
wig Woord beschouwen in zijn wer-
ken, zoals in een spiegel. Dat doende, 
maakt hij een zuiver theologisch werk 
en leert ons om alle dingen te zien in 
God.

De Schepper

“Alle dingen zijn gemaakt door Hem, 
en niets van wat er gemaakt is, is zonder 
Hem gemaakt”(v. 3).

Het zijn op de eerste plaats de 
stoffelijke schepselen die de aandacht 

trekken van de evangelist. En het mo-
tief van deze keuze wordt uitgelegd 
door de omstandigheden.

De H. Hiëronymus zegt immers, 
dat de bisschoppen van Klein-Azië 
aan de H. Johannes gevraagd hadden, 
een werk te schrijven om de gnosti-
sche schoenpoetsers te weerleggen, 
die toen hun regio teisterden. Want 
de pas bekeerde christenen lieten zich 
gemakkelijk aanlokken door deze 
schijnbare wijsheid die de filosofieën 
uit het Oosten wilde vermengen met 
de christelijke Openbaring. Waarover 
ging het? Heel in het kort kan men 
zeggen, dat de gnostici geloofden in 
een opperste “godheid”, zover ver-
wijderd van de geschapen wereld en 
vooral van de materie, dat zij geen en-
kele relatie ermee kon hebben. Men 
noemde haar de “onmetelijke diepte”, 
de “stilte”, boven het zijn en de sub-
stantie. Zij was een verwarde, ongede-
finieerde, onpersoonlijke realiteit.

Overigens stelden de gnostici zich 
een reeks manifestaties voor, min of 
meer lang volgens de scholen, die uit 
deze “onmetelijkheid” voortkwamen. 
Hieruit ontstond een “godheid”, ze-
ker heel verheven maar minder vol-
maakt dan de eerste. Vervolgens 
bracht de tweede een derde voort, die 
zelf een vierde produceerde, elk lager 
in waardigheid dan de vorige, tot aan 
een laatste manifestatie, de Demiurg 
(Opperbouwmeester van het heel-
al) genoemd. Omdat deze laatste ver 
verwijderd is van de oorspronkelijke 
“onmetelijke diepte”, begaat zij de 
fout, de materie te scheppen.

Sommige christenen, verleid door 
deze zogenaamde mystieke wijsheid, 
ondernamen een compromis tussen 
deze gnostische theorie en het chris-
tendom. Daarvoor volstond het, deze 
Demiurg Jezus te noemen. Deze had 
dus wel iets goddelijks, voortgekomen 
uit de Allerhoogste, terwijl hij toch in 
contact kon komen met de mensen en 
vlees worden. Alles werd logisch!

In zijn begaafdheid antwoord-
de de H. Johannes op deze fabel met 
twee zinnen. Allereerst: “In het begin 
was het Woord, en het Woord was God”. 
De Zoon van God is niet een vermin-

derde godheid. Hij is de Eeuwige, 
de Almachtige, het oneindig Wezen. 
Maar, anderzijds, is Hij degene die, in 
de substantiële eenheid met zijn Va-
der, die alle dingen schiep, met inbe-
grip van de materie: “Alle dingen zijn 
door Hem gemaakt”. En om zich goed 
te doen begrijpen, voegt hij eraan toe: 
“En niets van wat er gemaakt is, is zon-
der Hem gemaakt”. “Niets”, zelfs niet 
de materie.

Terwijl hij de gnostische dwaling 
weerlegde, ging de evangelist dus rus-
tig door met zijn beschouwing. Na 
het Woord in zichzelf te hebben be-
schouwd, in het geheim van God, 
ontdekte hij het nu in de stoffelij-
ke schepselen. Want deze, gemaakt 
door het Woord, dragen de een of 
andere trek van hun maker en verta-
len in hun stoffelijke taal de wijsheid, 
de liefde en de schoonheid van de 
Schepper. Zij zijn als een spiegel van 
God, die onophoudelijk in zijn hand 
blijft. Dus is de eeuwige en gelukza-
lige Drie-eenheid, die het geloof ont-
dekt in de Openbaring, dezelfde God 
die in stand houdt, de bomen in de 
bossen, de zeeën en de menigte ster-
ren beweegt en ordent.

Zo leert de H. Johannes ons, de 
natuur die ons omringt, te bekijken. 
Door het geloof en de gave van weten-
schap is het ons dus gegeven, de band 
te begrijpen tussen de schepselen en 
hun lichtende bron.

“In de wetenschap, schreef Monseig-
neur Ghika, doet de mens niets dan bij 
de dingen bedelen om enkele geheimen 
van hun gehoorzaamheid aan God”4.

1 Zie H. Basilius, Verhandeling over de 
Heilige Geest, h. 6, P.G. 32, 89; H. Johan-
nes Chrysostomus in Joh. Hom. 3, P.G. 59, 
39-40. 

2 Aristoteles, Metafysica, boek 13, h. 9, in 
Verneaux, Teksten van de grote filosofen I 
Oudheid, Beauchesne, Parijs, 1962, blz. 71.

3 P. Ceslas Spicq, De liefde van God ge-
openbaard aan de mensen, uitgave van le 
Feu nouveau, 1959, blz. 24.

4 Monseigneur Ghika, Gedachten voor 
iedere dag, heruitgave 1962, blz. 80.
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Kan men zich verzetten 
tegen de actuele leer 

van de Kerk?
Pater Giovanni Cavalcoli o.p. beweert in een artikel getiteld: ’De Traditie tegen de Paus‘, dat de 

houding van de ’Lefebvristen‘ overeenkomt met die van de protestanten. 

Daarmee doelt hij op het feit, dat de protestanten het actuele Leergezag van de paus en 

de bisschoppen (een onmiddelijke geloofsregel ) weigeren, evenals de definitieve en 

dus onfeilbare leerstukken van het laatste Concilie.

Het district van Italië van de Priesterbroederschap St. Pius X heeft geantwoord 

op deze theologische1 bedenkingen, die niet oninteressant zijn.

Zijn de ‘Lefebvristen’ 
     protestants?
Allereerst zouden de ‘Lefebvris-

ten’ wat betreft de Traditie van de 

Kerk en van het Leergezag een vergis-
sing begaan, die overeenkomt met die 

van de protestanten ten opzichte van 
de H. Schrift. De analogie kan uitge-
drukt worden door de volgende verge-
lijking: het protestantisme is voor de 

H. Schrift wat de ‘Lefebvristen’ voor 
de Traditie zijn. De analogie zou inte-

Pater Giovanni Calvacoli o.p.

ressant kunnen zijn in de mate waar-
in zij inderdaad de nadruk legt op 
een moeilijkheid, iets ‘abnormaals’. Te 
denken valt dan aan het feit dat per-
sonen, die zich katholiek noemen, 
zich verzetten tegen een actueel en 
levend leergezag; zoals de ketters dat 
gedaan hebben en speciaal de pro-
testanten. Maar dit ‘zoals’, waarop de 
analogie zich baseert, kan op verschil-
lende manieren opgevat worden. ‘Zo-
als’ kan de eenvoudige overeenkomst 
aangeven van het feit, of ook wel de 
overeenkomst op de manier en in de 
betekenis van de feiten. In het laatste 
geval zou het gedrag van de ‘Lefebvris-
ten’ neigen naar de ketterij, maar de 
overeenkomst van het eerste geval be-
wijst niets. Indien het feit van zich te 
verzetten tegen een ‘actueel leergezag’ 
een daad is die, absoluut gezien, ge-
oorloofd kan zijn (in buitengewone 
omstandigheden) dan zegt de analo-
gie ons niet of de ‘Lefebvristen’ zich 
al dan niet in deze omstandigheden 
bevinden. 

Om objectief te weten welke waar-
de men moet geven aan de analogie, 
zou men onderscheidingen moeten 
aanbrengen, die de pater niet gemaakt 
heeft.
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1. Het eerste belangrijke onder-
scheid is dat het weigeren van elke 
lering van de onderrichtende Kerk 
als zodanig, zoals de protestanten het 
doen, duidelijk en in alle gevallen on-
geoorloofd is. Het weigeren van een 
onderrichting van een bisschop of 
zelfs van een paus kan om zeer ernsti-
ge redenen, zoals we zullen zien, ge-
oorloofd zijn.

2. Een ander onderscheid: voor de 
protestanten is hun toevlucht tot de 
Schrift zonder de Traditie en zonder 
tussenkomst van het Leergezag een 
principekwestie; een principe dat a pri-
ori [van te voren] een uitgangspunt 
vormt. Daarentegen is voor de traditi-
onalisten het zich richten tot het vroe-
gere Leergezag – zonder tegen het hui-
dige Leergezag te zijn – een feitelijke 
kwestie en geen principe. De traditi-
onalisten erkennen, als katholieken, 
dat de geloofsregel voor de leden van 
de Kerk van een bepaald tijdperk als 
norm en vóór alles het levende on-
derricht van de herders van de Kerk is. 
Daarin komen het geloof en de leer 
van de traditionalisten overeen met 
die van pater Cavalcoli. Als de tradi-
tionalisten zich verzetten tegen de ac-
tuele leer, dan is dat slechts a posteriori 
[achteraf] en vanwege een reeks bui-
tengewone omstandigheden.

Daarom, door de analogie als 
kwalitatief in plaats van als een op-
pervlakkige overeenkomst te zien, is 
men dichter bij de waarheid door de 
overeenkomst tussen protestanten en 
‘Lefebvristen’ te negeren. Want de ver-
houding tussen protestanten en de 
Schrift (a priori en in principe in alle 
gevallen een onmiddellijke geloofsre-
gel) is niet zoals de verhouding tussen 
de ‘Lefebvristen’ en het vroegere Leer-
gezag: een onmiddellijke leidraad, die 
de actuele leer in principe in alle ge-
vallen niet uitsluit, maar alleen a pos-
teriori en in buitengewone ernstige 
omstandigheden. De oppervlakkige 
overeenkomst, opgemerkt door pater 
Cavalcoli, verbergt een ander essenti-
eel verschil tussen de houding van de 
‘Lefebvristen’ en die van de protestan-
ten: de Schrift als een onmiddellijke 
geloofsregel nemen, is niet hetzelfde 
als het vroegere Leergezag als zodanig 
beschouwen. De reden is dat er tussen 
de Schrift en het Leergezag als onmid-
dellijke geloofsregel een wezenlijk 

verschil bestaat. De Schrift is onvol-
doende wat betreft het totale object 
van het geloof en verlangt in alle ge-
vallen de tussenkomst van de Kerk; al 
dan niet het vroegere Leergezag. Maar 
tussen het vroegere Leergezag en het 
Leergezag als onmiddellijke geloofs-
regel is het verschil ten hoogste toe-
vallig. Tussen het actuele Leergezag 
als zodanig en het vroegere Leergezag 
als zodanig is het verschil chronolo-
gisch en niet wezenlijk. Het vroegere 
Leergezag is actueel geweest en het ac-
tuele Leergezag zal verleden worden. 
De periode, die de akte van geloof 
van de gelovige scheidt van het vroe-
gere Leergezag, verhindert daarom op 
zichzelf niet de regelende functie van 
deze laatste instantie in zaken van ge-
loof en zeden. Natuurlijk bewijst dit 
nog niet dat de traditionalisten gelijk 
hebben, maar het voorkomt tenmin-
ste om hen overhaast in te delen in de 
categorie van ketters of bijna-ketters.

Indien wij ons dus alleen beper-
ken tot de analogie van het feit, ver-
liest de overeenkomst haar waarde. 
We zouden, bijvoorbeeld, ook kun-
nen zeggen dat Luther veroordeeld is 
door paus Leo X, zoals de H. Athana-
sius is veroordeeld door paus Liberi-
us. Maar welke waarde heeft deze ana-
logie? Welke verhouding tussen de 
aartsketter en de grote verdediger van 
de Traditie? Hetzelfde gaat op voor de 
analogie tussen protestanten en ‘Le-
febvristen’. Het is een oppervlakkige 
analogie, die berust op het volgende 
enkele feit: zij verbergen de wezenlij-
ke verschillen, die het hen mogelijk 
zouden maken om een onderscheid 
aan te brengen tussen een ongeoor-
loofde en een geoorloofde positie.

Het vroegere Leergezag en 
de onmiddellijke geloofsregel
Pater Cavacoli voert vervolgens 

aan dat, om volgens de katholieke 
leer onfeilbaar te weten wat Christus 
ons heeft geleerd, men rekening moet 
houden met leerstukken van het ac-
tuele Leergezag. Het is dus niet vol-
doende om zich direct en persoonlijk 
in contact te stellen met de H. Schrift, 
de Traditie of met het vroegere Leerge-
zag. Zoals gezegd, zou het verwijt wat 
betreft de traditionalisten doeltref-
fend zijn indien het verzet tegen de 
actuele leer een kwestie van principe 

was, waarvan bij de protestanten spra-
ke is. Bovendien zou de verhouding 
in beide gevallen dezelfde waarde 
moeten hebben. Maar er is een ander 
probleem (de pater schijnt het niet te 
willen aanroeren), de onderscheidin-
gen vermijdend. Verondersteld, dat 
de actuele leer van de paus en van de 
bisschoppen normatief2 de onmid-
dellijke geloofsregel is (omdat deze 
het meest geschikt is om op volledig 
duidelijke en begrijpelijke manier te 
wijzen op de inhoud van het geloof 
voor de gelovigen van een bepaalde 
historische periode), dan vraagt men 
zich af of het principe absoluut is of 
dat het uitzonderingen verdraagt. In-
dien het onderricht van de paus en 
van de bisschoppen altijd onfeilbaar 
was, dan zou het principe absoluut 
zijn. Maar dat is niet het geval. Pater 
Cavalcoli kan niet ontkennen, dat de 
leerstukken die zijn voortgekomen 
uit de mond van de paus en van de 
bisschoppen niet allemaal onfeilbaar 
zijn. Dus is er dwaling mogelijk in de 
actuele leer. Men kan deze mogelijk-
heid (tenminste in een historisch per-
spectief) niet ontkennen. Welnu, het 
is duidelijk dat – volgens deze the-
oretisch mogelijke hypothese – de 
onjuiste actuele leer in zichzelf niet 
een onmiddellijke geloofsregel kan 
zijn. Deze leer zou voor de gelovigen 
hooguit per accidens [bij toeval] een 
onmiddellijke geloofsregel kunnen 
inhouden. Dit gaat alleen op waar de 
gelovigen niet over de zekerheid be-
schikken, dat zij met een dwaling te 
maken hebben, maar uit voorzichtig-
heid en uit eerbied toch de desbetref-
fende leer aanhingen.

Maar hier doet zich een andere 
mogelijkheid voor, die de pater niet a 
priori terzijde kan schuiven: de moge-
lijkheid dat de leden van de Kerk (in 
het heel zeldzame geval van een actu-
ele dwaalleer) zich met zekerheid re-
kening geven van deze dwaling door 
hun toevlucht te nemen tot het vroe-
gere Magisterium of tot de Traditie. 
Pater Cavalcoli kan niet doen alsof 
het gebruik van het strikt actuele Leer-
gezag het enige middel is om onfeil-
baar de ware leer te kennen. In een 
heel strikte, bijna ‘mathematische’ 
zin genomen, zou dit principe leiden 
tot een absurditeit. Immers, de leer 
die de paus twee dagen geleden gege-

IB255.indd   10 6-7-2011   18:41:09



Informatieblad   Nr. 255  juli - augustus  2011  11

CRISIS IN DE KERKKan men zich verzetten tegen de actuele leer van de Kerk?

ven heeft, is in strikte zin niet actueel 
meer. Dit geldt nog minder voor de 
leer van een Concilie, dat vijftig jaar 
geleden heeft plaatsgehad. Om pre-
cies te zijn: de waarheid is, dat voor 
een actuele akte van geloof van een lid 
van de Kerk de volgende geloofsregel 
altijd een verleden leer is. Tenminste 
voor enkele ogenblikken. Het is waar 
dat de actuele leer, zoals pater Caval-
coli deze begrijpt, als norm de meest 
zekere en onmiddellijke geloofsregel 
is. De actuele leer is namelijk beter in 
staat om zich aan te passen aan de si-
tuaties en aan de begripseisen van de 
gelovigen op een bepaald historisch 
moment. Maar een iets eer-
der Leergezag dan het actu-
ele Leergezag (maar ook een 
Leergezag van een vroeger 
verleden) kan een onmid-
dellijke geloofsregel zijn. 
Dit komt, omdat dankzij 
een soms zelfs tamelijk ge-
makkelijk historisch onder-
zoek een lid van de Kerk met 
morele zekerheid kan weten 
wat de Kerk in het verleden 
heeft willen leren.

Ook kan men niet uit-
sluiten, dat in bepaalde ge-
vallen, de leer van een vorig 
Leergezag duidelijker is dan de leer 
van een actueel Leergezag. Wanneer 
pater Cavalcoli zegt dat “ieder Conci-
lie getuige is van de Traditie, maar in 
een progressievere toestand, op basis 
waarvan de voorafgaande fasen beoor-
deeld worden en niet het tegenoverge-
stelde”, zou de uitdrukking in deze 
betekenis over het algemeen juist kun-
nen zijn. Maar op zichzelf beschouwd, 
kan men niet uitsluiten dat, in crisis-
tijd, de duidelijke verklaringen van het 
verleden de dubbelzinnige of onjuiste 
verklaringen van een tegenwoordige 
leer zouden kunnen verklaren. Dat is 
de betekenis van het beroemde Com-
monitorium van de H. Vincentius van 
Lérins (vijfde eeuw), een groot verde-
diger van de Traditie. Men kan er het 
volgende in lezen: “Wat moet dus de 
katholieke christen doen, als één of ander 
deeltje van de Kerk zich is gaan losmaken 
van de gemeenschap van het algemeen 
geloof? Welk ander besluit dan te nemen 
dan de gezondheid van het hele lichaam 
te verkiezen boven het aangetaste en be-
dorven ledemaat? En nog, indien één of 

andere nieuwe besmetting probeert niet 
alleen een klein gedeelte van de Kerk, 
maar de hele Kerk tegelijk te vergiftigen? 
Ook in dat geval zal de grote zorg van 
de katholieke christen zijn zich te hech-
ten aan de oudheid, die, natuurlijk, niet 
meer kan worden verleid door welke leu-
genachtige nieuwigheid dan ook.” En de 
geschiedenis toont aan dat het niet 
gaat om een zuiver theoretische ver-
onderstelling, maar dat in tijden van 
crisis deze situatie zich juist werkelijk 
kan voordoen: contra factum non fit ar-
gumentum (tegen een feit geldt geen 
argument). Wij denken aan de dub-
belzinnigheden van paus Liberius tij-

dens de Ariaanse crisis of aan de dub-
belzinnigheden van paus Honorius I, 
die de monothelitische ketterij bevor-
derden, zoals zijn opvolger Leo II ver-
klaarde. De crisis die wij sinds vijftig 
jaar beleven, is een ander feit dat aan-
toont, dat deze mogelijkheid werke-
lijkheid kan worden.

De ‘hermeneutiek van de conti-
nuïteit’, dierbaar aan Benedictus XVI, 
is een duidelijke erkenning van deze 
mogelijkheid: men verwijst direct 
naar de Traditie en naar het vroegere 
Leergezag om de leerstukken van het 
Concilie, vatbaar voor ‘progressieve’ 
uitleg, correct te begrijpen. In dit ge-
val is de directe en bepalende leidraad 
het oudere Leergezag. Wat wordt gere-
geld of bepaald, is de interpretatie van 
een latere conciliaire leer. Het is ab-
surd te doen alsof het onderricht van 
de voorgaande pausen voor ons geen 
onmiddellijke geloofsregel kan zijn. 
Het is voldoende om met zekerheid 
de geloofsinhoud te kunnen kennen 
door de uitdrukkingskracht van de le-
rende Kerk. De leer van het Tweede 

Vaticaans Concilie is niet méér een 
actuele leer in de strikte betekenis en 
toch schijnt pater Cavalcoli haar niet 
de status van onmiddellijke geloofs-
regel te betwisten. En het Eerste Va-
ticaans Concilie zou te lang geleden 
zijn dan dat de leden van de Kerk zich 
erop zouden kunnen beroepen? De 
definities van het Concilie van Trente 
zouden niet meer begrijpelijk zijn 
voor ons? In tegendeel juist. Men kan 
in alle waarheid zeggen, dat deze twee 
grote Concilies (onder andere dankzij 
het gebruik van de ‘starre’ terminolo-
gie en van de scholastieke leer) meer 
geschikt zijn om begrepen te wor-

den door de latere tijden dan 
het Tweede Vaticaans Conci-
lie. Het laatste Cocilie heeft ge-
tracht zich aan te passen bij de 
terminologie en de gedachten 
van een specifieke tijd. De fei-
ten tonen dat op welsprekende 
wijze aan. Welke van deze con-
cilies heeft de meeste proble-
men en bezwaren van interpre-
tatie opgeleverd, dat wil zeggen 
van hermeneutiek? Het ant-
woord is duidelijk. Het Eerste 
Vaticaans Concilie of het Con-
cilie van Trente zijn dus meer 
geschikt om de rol van onmid-

dellijke geloofsregel te spelen.
Men moet dus tot de conclusie 

komen, dat het niet onmogelijk is 
om direct zijn toevlucht te nemen tot 
het vroegere Leergezag en tot de Tra-
ditie. Evenmin is het onmogelijk om 
zich in een tijd van gezagscrisis reken-
schap te geven van een eventuele dub-
belzinnigheid of zelfs van een tegen-
spraak tussen de onderrichtingen van 
het huidige gezag en de eeuwige en 
onfeilbare leer van de Kerk. (…)

Zijn de ‘Lefebvristen’ 
      onfeilbaar?
Laten we een andere bedenking 

door pater Cavalcoli, gericht tegen de 
‘Lefebvristen’, onderzoeken: “Zelfs in-
dien het actuele Leergezag niet onfeil-
baar is voor degenen die zich met be-
leid er tegen verzetten, schijnt het dat 
men begiftigd moet zijn met deze on-
feilbaarheid, die u niet erkent bij de 
enigen die in staat zijn haar te bezit-
ten.” Met andere woorden, de pater 
vraagt aan de traditionalisten: bent 
u onfeilbaar? Het antwoord zou na-
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tuurlijk zijn: nee. Dus als u niet on-
feilbaar bent, kunt u zich vergissen. 
U hebt dus de plicht om het voordeel 
van de twijfel te verlenen aan het op-
pergezag, vooral omdat dit de onfeil-
baarheid bezit of tenminste kan bezit-
ten.

(…) Het gaat erom de dubbelzin-
nigheid van het begrip ‘onfeilbaar-
heid’ te verhelderen. De onfeilbaar-
heid van een persoon kan misschien 
uitgedrukt worden met wat men in 
de logica een modale stelling noemt. 
Bijvoorbeeld: ‘Het is onmogelijk, dat 
deze persoon zich vergist.’ (…) Zie-
hier een klassiek voorbeeld en laat 
ons daarom het modale ‘possibile 
est sedentem stare’ (het is mogelijk 
dat hij die zit, staat) nemen. In sensu 
composito [zoals de woorden feitelijk 
in het genoemde woordverband zijn 
weergegeven] is de uitspraak ‘seden-
tem stare est possibile’, dat wil zeggen: 
‘het feit dat hij die zit, staat, is mo-
gelijk.’ In dit geval is de stelling vals, 
omdat de toestand van degene die zit, 
strijdig is met de toestand van degene 
die staat. In sensu diviso [inhoudelij-
ke uitgebreidheid van het woordver-
band] is de uitspraak ‘sedens possi-
biliter stat’(het is mogelijk, voor hem 
die zit, te staan). In dit tweede geval 
is de stelling waar, omdat degene die 
zit op hetzelfde ogenblik de mogelijk-
heid bezit van toestand te veranderen; 
hij is bij machte om te staan.

Als we dit onderscheid toepassen 
op de onfeilbaarheid, krijgt ‘de onmo-
gelijkheid om zich te vergissen’ twee 
fundamenteel verschillende waarden. 
De ene is een bovennatuurlijk voor-
recht, de andere is de eenvoudige toe-
stand van degene die, als hij de waar-
heid zegt, zich in een toestand van 
onverenigbaarheid bevindt met de-
gene die een dwaling verwoordt. De 
zin: ‘Het is onmogelijk dat een kind, 
dat het Credo goed opzegt, zich ver-
gist’, betekent in sensu composito: het 
is onmogelijk dat een kind, door de 
daad van correct het Credo op te zeg-
gen, zich vergist. Het Credo opzeggen 
en een dwaling vertellen zijn namelijk 
twee onverenigbare zaken. In dit geval 
is de stelling waar en het kind is, op 
een bepaalde manier, onfeilbaar. Het 
gaat niet om een buitengewoon voor-
recht, maar om het simpele feit dat 
de tegenstrijdigheid onuitvoerbaar 

is. Daarentegen, in sensu diviso bete-
kent de zin: een kind, dat het Credo 
opzegt, heeft niet de mogelijkheid of 
de macht zich te vergissen. In dat ge-
val is de stelling vals, omdat het kind, 
zelfs op het ogenblik waarop hij het 
Credo opzegt, de ‘macht’ houdt zich 
te vergissen. Inderdaad zou het kind 
vervolgens tot de dwaling kunnen 
vervallen. In deze betekenis (in sensu 
diviso) is de onfeilbaarheid het voor-
recht van de paus, omdat hij (dank-
zij de extrinsieke maar reële bijstand 
van de Heilige Geest) niet deze moge-
lijkheid, deze ’macht‘ heeft van tot de 
dwaling te vervallen. Het voorgaande 
heeft betrekking op de situatie, waar-
in de vereiste voorwaarden samenko-
men. Dat wil zeggen: als de paus de 
bedoeling heeft om de hele Kerk te 
verplichten en zijn macht in zijn vol-
heid op geloofsgebied te gebruiken. 
We moeten opmerken, dat er tussen 
de twee gevallen (in sensu diviso en in 
sensu composito) van onfeilbaarheid 
(in de conclusie tussen de waarheid 
van een verklaring en de onmogelijk-
heid om zich te vergissen) een omge-
keerde verhouding bestaat. In het ge-
val van onfeilbaarheid in senso diviso 
(een bovennatuurlijk voorrecht) is de 
waarheid van zijn bewering het ge-
volg van zijn onfeilbaarheid. Maar in 
de onfeilbaarheid in sensu composito 
gebeurt het tegenovergestelde: de on-
feilbaarheid is het gevolg van de waar-
heid van de bewering.

Laten we terugkomen op de ‘Le-
febvristen’: zij hebben geen enkele 
pretentie onfeilbaar te zijn door een 
bovennatuurlijk voorrecht (in sensu 
diviso). Iedere traditionalist behoudt 
altijd het vermogen tot de dwaling te 
vervallen. Maar pater Cavalcoli kan 
niemand de mogelijkheid betwisten 
om tot bepaalde conclusies te komen 
door middel van onweerlegbare argu-
mentaties en zich bewust te zijn van 
deze zekerheid. Dit geldt zeker waar 
gebruik wordt gemaakt van de duide-
lijke gegevens van de Traditie en van 
bepaalde leerstukken van het vroege-
re Leergezag. In de mate waarin wij 
ons aansluiten bij een vaststaande 
conclusie of bij een waarheid die dui-
delijk vervat is in de Traditie, kunnen 
wij ons niet vergissen (in sensu com-
posito). Hier zijn de objectiviteit van 
het verstand en zijn begaafdheid om 

het ware te begrijpen, alsook om zich 
te onderwerpen aan een zekerder en 
hogere leidraad in het spel. Als wij de 
waarheid zeggen, is onze toestand on-
verenigbaar met de toestand van de-
gene die een dwaling beweert: we zijn 
in een bepaalde zin onfeilbaar. Zon-
der een enkele behoefte aan de bij-
zondere en buitengewone bijstand 
van de Heilige Geest. 

Natuurlijk, om zich te verzetten 
tegen de leer van een paus of zelfs van 
de bisschoppen zijn zeer ernstige re-
denen nodig. Op zijn minst een mo-
rele zekerheid, dat de Kerk in dwaling 
is en dat zij werkt tegen het algemeen 
welzijn van de Kerk zelf. Pater Caval-
coli zegt dat dit onmogelijk is. Echter, 
als de onderrichtingen van de paus en 
van de bisschoppen op het gebied van 
het geloof niet altijd onfeilbaar zijn, 
dan wil dat zeggen dat het in principe 
(zelfs als het uitzonderlijk is en in tij-
den van zeer ernstige crisis) niet on-
mogelijk is dat zij zelfs op het gebied 
van het geloof tot dwaling vervallen. 
Dus het is niet onwaarschijnlijk, dat 
deze leer ook ingaat tegen het alge-
meen welzijn van de Kerk.

(…) Wat betreft het weten of de 
situatie werkelijk zo is, zijn de vast-
staande bewijzen in overvloed aanwe-
zig in vijftig jaren crisis. Het ligt niet 
in de bedoeling van dit artikel om 
ze uiteen te zetten. Maar in het erg-
ste geval (daar ligt wat pater Cavalco-
li moest tegenspreken) bevindt zich 
“het debat om te openen”.3 Het echte 
actuele debat moet de concrete situ-
atie bespreken en de mogelijkheden, 
die duidelijk lijken, niet a priori uit-
sluiten …

1     Vertaling uit Courrier de Rome (mei 
2011). Dit artikel is door ons ingekort en 
enigszins aangepast.
2  Men kan deze norm van de algemene 
regel van gehoorzaamheid, verschuldigd 
aan kerkelijke oversten vergelijken: het 
is duidelijk dat ’als norm‘ de minderen 
moeten gehoorzamen aan hun meerde-
ren, maar, zoals in het geval van de leer, 
als er een duidelijke tegenstelling blijkt 
met een hogere en zekere regel, is het 
geoorloofd en kan het zelfs noodzakelijk 
zijn “ongehoorzaam te zijn’.
3  Verwijzing naar het boek van Mgr. 
Gherardini: Het oecumenische Tweede 
Vaticaans Concilie – een debat om te 
openen [nvdr].
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De liturgie - 
Processie en intredezang (1)

Alain de Beaugrain

Als de priester en zijn assistenten 
klaar zijn, buigen zij voor het kruis, 
zetten de bonnet op en verlaten, sa-
men met de misdienaars, de sacris-
tie. Dan begint de processie naar het 
altaar: via het schip van de kerk gaat 
de stoet het koor en daarna het heilig-
dom binnen. Hij zal stoppen aan de 
voet van het altaar, waar de priester en 
zijn assistenten de laatste reinigings-
gebeden opzeggen, om toegang te 
kunnen hebben tot het hart van heel 
de kerk: de heilige offertafel.

Laten we ons de verschillende de-
len van de kerk herinneren, die wij 
hebben gezien aan het begin van deze 
serie1. De priester, de diaken, de sub-
diaken en de acolieten gaan achter-
eenvolgens door: het schip (het meest 
openbare deel, dat zelfs toegankelijk 
is voor ongedoopten), het koor (af-
gesloten door de communiebank, die 
de grens aangeeft van het gebied dat 
gereserveerd is voor de geestelijken) 
en tenslotte het heiligdom (d.w.z. het 
gebied van het altaar, voorbehouden 
aan de priester en zijn directe assisten-
ten).

Tijdens deze intredeprocessie zingt 
het koor de cantus ad introitum (afge-
kort ‘introïtus’ genoemd), wat heel 
eenvoudig “intredezang” betekent. De 
introïtus is in de Mis wat de ouvertu-
re is in een opera: het eerste muzikale 
deel, dat kort en bondig de verschil-
lende aspecten van het thema van de 
dag bevat, die uitgelegd, ontplooid, 
tentoongespreid zullen worden in het 
vervolgd van de handeling. Is dat niet 
precies wat men vindt in de ouverture 
van een opera? Wanneer de ouverture 
of de introïtus geëindigd is, is het on-
derwerp van het “drama” (in de Griek-

se betekenis van handeling) aanwezig 
in ieders geest, het decor is om zo te 
zeggen geplaatst. We kennen allemaal 
enkele bijzonder kernachtige intro-
iti. Die van de eerste zondag van de 
Advent begint op een zinnebeeldige 
manier: “Ad te levavi animam meam, 
Deus meus” (Mijn God, tot U heb ik 
mijn ziel verheven). Wat is een mooi-
ere manier om de liturgische hande-
ling binnen te gaan? Omdat de eerste 
zondag van de Advent ook de eerste 
zondag van het kerkelijk jaar is, opent 
de Kerk dus haar liturgische jaarkring 
door ons ook de definitie van het ge-
bed in herinnering te roepen (“eleva-
tio animam ad Deum: verheffing van 
de ziel tot God”). Men kan moeilijk 
radicaler te werk gaan, in de Latijnse 
betekenis van het woord, dat wil zeg-
gen de zaken meer bij de wortel (ra-
dix) te nemen.

Een andere introïtus die wij alle-
maal in het oor hebben, is die van Ma-
ria-ten-Hemel-opneming: “Signum 
magnum apparuit in caelum: mulier 

amicta sole et luna sub pedibus ejus, 
et in capite ejus corona stellarum du-
odecim” (Een groot teken verscheen 
aan de hemel: een vrouw bekleed 
met de zon, de maan onder haar voe-
ten, en op haar hoofd een kroon van 
twaalf sterren). Dat is, in hoofdstuk 
12 van de Apocalyps, het grote visi-
oen dat de H. Johannes had op het 
eiland Patmos. Een grootse scène, 
die talrijke Kerkvaders en theologen 
zagen als een voorstelling van Onze 
Lieve Vrouw. De voorstelling grond-
vestte hun geloof in haar hemelvaart, 
lang voor de afkondiging van dit dog-
ma door Pius XII in 19502. Het is een 
scene die dikwijls wordt voorgesteld 
in de kunst, met name op het welbe-
kende schilderij van Murillo. 

Op 15 augustus, wanneer de intro-
itus wordt ingezet door het koor en de 
processie zich in beweging zet, heeft 
men geen enkele moeite om zich 
Onze Lieve Vrouw voor te stellen in 
heerlijkheid, bekleed met de zon, ge-
kroond met sterren en de maan met 
voeten tredend, verschijnend in het 
Oosten boven het altaar, waarheen 
de priester zich begeeft met heel zijn 
gevolg. De gewijde bedienaars lopen 
letterlijk naar dit mysterie, om ter ere 
van de Moeder van God het heilig Of-
fer van haar Zoon op te dragen. Men 
ziet aldus hoe de intredezang, die de 
introïtus is, de bedoelingen van de 
dag samenvat en ons gebed oriënteert 
door er het bestemmingspunt van te 
maken.

In de stille missen is de situatie 
een beetje anders: in deze beperkte 
vorm van het opdragen van de H. Mis 
neemt de priester verschillende rol-
len op zich, die niet zijn eigen rollen 
zijn. Hij vervangt onder andere het 
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koor en leest dus de intredezang (na 
de opgang tot het altaar). Zelfs in dit 
geval, biedt de introïtus een tafereel 
waardoor het feest van de dag wordt 
geopend. Zij die door de week naar 
de H. Mis gaan, zijn gewend aan de 
gemeenschappelijke missen: vele hei-
ligen hebben geen eigen misformu-
lier. Op de dag van hun feest neemt 
men een mis  “van het gemeenschap-
pelijke”, dat wil zeggen het algeme-
ne formulier van de categorie waar-
in zij gerangschikt zijn (Mis voor een 
maagd martelares, voor een 
maagd, niet martelares, 
voor een belijder bisschop, 
voor een belijder, niet bis-
schop enz.)3. De vaste deel-
nemers aan het dagelijks H. 
Misoffer zullen dus bekend 
zijn met de mis Os justi, met 
de mis Si diligis me, met de 
mis justus ut palma, met de 
mis Salve sancta parens enz. 

Het gewende oor (en 
het hart!) heeft in deze om-
standigheden niet perse een 
missaal nodig. In het bij-
zonder als men de lovens-
waardige gewoonte er op 
nahoudt, de Mis voor te be-
reiden, zelfs al is het kort, 
door de teksten ervan tevo-
ren door te nemen of ten 
minste door zich te infor-
meren over de heilige van 
de dag en door de bijbeho-
rende bladzijde op te zoe-
ken in zijn missaal. In dat 
geval zal de geoefende ziel, 
al doordrongen van het 
feest van de dag, de eerste 
woorden van de introïtus 
herkennen, die vervolgens 
voorbij zullen trekken als 
een bekend refrein. Bijvoor-
beeld: “Justus ut palma flo-
rebit: sicut cedrus Libani multiplica-
bitur, plantatus in domo Domini, in 
atriis domus Dei nostri”. Het woord 
“refrein” kan een ongunstige beteke-
nis hebben maar als wij doordringen 
tot de kern van de zaak weten we dat 
een refrein een frase is die door de ge-
woonte in de herinnering geprent is 
en die, juist door zijn herhalend ka-
rakter, in staat stelt een ritme te geven 
aan een tekst van poëzie of zang. 

Wel, de psalmen zijn gedichten, die 
koning David schreef om God te be-
zingen op de citer of de harp. Zoals 
iedereen weet, is het begrip van ieder 
woord niet het belangrijkste, maar het 
algemeen gegrepen zijn door het ge-
dicht, de gebeurtenis van zich te ver-
diepen in de totale beweging van het 
stuk poëzie dat wordt uitgevoerd. Zo 
verplaatst men zich bij de woorden 
“Justus ut palma florebit”, gemakke-
lijk in de mediterrane mentaliteit: de 
palm is een machtige boom, die op-

klimt naar de zon. Hij stelt de recht-
vaardige voor die, door het geloof 
en de werken, zich voedt met het le-
venssap van de genade en hoog op-
schiet naar de Heer, die hem in ruil 
een prachtige bloei verleent als teken 
van zegen. Deze toegang tot de poë-
zie die de introïtuspsalm is, wordt na-
tuurlijk vergemakkelijkt door het rit-
me, vooral wanneer de mis gewoon 
gelezen wordt. De eerste zin is de an-

tifoon van de psalm. Laten we een an-
der voorbeeld nemen, het prachtige 
“Salve sancta parens enixa puerpera 
regem qui caelum terramque regit in 
saecula saeculorum”. Deze antifoon 
wordt zonder onderbreking gezon-
gen. Daarna komt de psalm (beperkt 
tot een enkel vers). In het geval van de 
mis Salve sancta parens, is dat het wel-
bekende vers; “Eructavit cor meum 
verbum bonum/Dico ego opera mea 
regi”. Zoals ieder psalmvers is het sa-
mengesteld uit twee vershelften, in de 

maat gebracht door een ce-
suur (korte pauze). Daarna 
volgt het Gloria Patri, dat 
hetzelfde stramien volgt. 
In de gelezen Mis dragen 
deze elementen van ritme 
in de lezing, bij gebrek aan 
de Gregoriaanse frasering, 
ertoe bij, aan het reciteren 
van de introïtus een heel 
speciaal ritme te geven. Des 
te meer daar de priester 
zich bij het Gloria Patri naar 
het altaarkruis keert en zijn 
hoofd buigt. De lofprijzing 
van de H. Drie-eenheid, 
die in de zang van een hele 
psalm het einde daarvan 
aangeeft, vormt hier als het 
ware het middelpunt, vóór 
de herhaling van de anti-
foon. Als de antifoon her-
haald is, wordt de introïtus 
letterlijk afgesloten; de cir-
kel is weer rond. Men kan 
terugkomen op de vergelij-
king met het begin van een 
opera: de ouverture om-
vat verschillende thema’s, 
over het algemeen twee, en 
wordt gewoonlijk beëin-
digd met de herhaling van 
het eerste thema.

Het is duidelijk dat zij, 
die Latijn kennen, gemak-

kelijker kunnen genieten van de intro-
iten, van hun beelden en hun ritme. 
Maar zelfs zonder deze taal te ken-
nen, helpt niet alleen de ritmiek maar 
ook de gewoonte. Het een en het an-
der zijn trouwens met elkaar verbon-
den. Wie van ons kent niet die ope-
ra-aria of dat variétéchanson in een 
vreemde taal? Zelfs zonder Italiaans, 
Duits of Engels gestudeerd te hebben, 
zijn we in staat ze te waarderen. We 
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begrijpen ze dus goed op een bepaal-
de manier want, als ze ontoegankelijk 
voor ons zouden blijven, zouden we 
er natuurlijk niet een bepaalde smaak 
in kunnen hebben. Wanneer we bij-
voorbeeld “de aria van de Koningin 
van de Nacht” in Die Zauberflöte ho-
ren, gaan we niet per se het tekstboek-
je raadplegen. We weten waarover het 
gaat en om het verloop te volgen, vol-
staat het ons dus om enkele woorden 
te vinden die we begrijpen. Hetzelfde 
geldt voor dat variétéchanson in het 
Italiaans. Waarom zou het niet op de-
zelfde manier gaan met de gezangen 
van de Mis (we spreken hier over de 
Introïtus, maar deze redenering kan 
ook op de andere gezangen toegepast 
worden)? 

Indien we vaak naar de H. Mis 
gaan, zijn we gewend aan de missen 
van het gemeenschappelijke en wordt 
het heel natuurlijk, de introïtus Salve 
sancta parens, Justus ut palma of ook Os 
justi te herkennen.

Laat ons herhalen dat de Kerk ie-
der vrij laat in de manier waarop hij 
deelneemt aan de heilige liturgie: ie-
dere methode is goed zodra zij een 
innerlijke deelname toelaat, een ver-
eniging met het opgedragen mysterie. 
Maar precies: door de mis te begrijpen 
als een tekst die eenieder regel voor re-
gel leest in zijn missaal, riskeert men 
dan niet de neus soms zodanig te-
gen een boom geplakt te hebben, zo-
dat men daardoor de blik op het ge-
heel van het bos verliest? Met andere 
woorden: als het gaat om een intro-
itus die men dikwijls hoort, kan het 
de moeite waard zijn, het missaal en 
zijn vertaling terzijde te laten (vooral 
als men zijn missaal voorbereid heeft 
alvorens in de kerk te komen) en kan 
het verrijkender zijn, zich te laten dra-
gen door die psalm en die antifoon 
die ons bekend zijn. We zullen mis-
schien gemakkelijker in het mysterie 
van het feest komen, door ons te la-
ten meevoeren door de klanken, het 
ritme en de beelden die het bij ons 
oproept, liever dan ons van de litur-
gische viering zelf af te snijden door 
individueel de tekst in ons eigen mis-
saal te lezen. Nogmaals, dit is wat we 
vaak doen als we een bekend lied of 
chanson horen, waarvan de tekst in 
een vreemde taal is: sommige men-
sen lezen op dat moment woord voor 

woord de tekst of de vertaling ervan, 
maar zullen we er in de meeste geval-
len niet de voorkeur aan geven om de 
ogen te sluiten en ons onder te dom-
pelen in dat lied of dat chanson en er 
inwendig van te genieten?

Laat ons kort samenvatten wat we 
zojuist gezien hebben: de introïtus 

begint met een antifoon, zoals ieder 
psalm. Daarna komt er een psalmvers. 
Vroeger werd heel de psalm gezongen 
maar, onder invloed van de vereen-
voudiging van de misvormen4, heeft 
men de psalm langzamerhand terug-
gebracht tot een enkel vers. Het psalm-
karakter van de introïtus komt nog tot 
uitdrukking door de tegenwoordig-
heid van het Gloria Patri en de her-
haling van het antifoon. We merken 
op dat het, ook tegenwoordig, geoor-
loofd is om de introïtus volgens de 
oude wijze te zingen. In een kerk van 
grote omvang kan het koor, tijdens 
ceremonies die een lange intredepro-
cessie met zich meebrengen, zich he-
lemaal werpen op het zingen van het 
geheel van de psalm, door af te wis-
selen met de antifoon. Als de psalm 
zeer lang is en niet afgerond dreigt te 
zijn op het ogenblik dat het Kyrie in-
gezet moet worden, onderbreekt men 
het daar en besluit onmiddellijk met 

het Gloria Patri en het herhalen van 
de antifoon. Zo deed men het in de 
Oudheid en Pius XII heeft de legitimi-
teit daarvan bevestigd om het op deze 
manier te doen in onze tijd 5.

1 Informatieblad 247 t/m 249  
2  Pius XII noemde juist dit feit in de 
apostolische constitutie Munificentissimus 
Deus, waarin hij het dogma van de He-
melvaart van de Maagd Maria afkondigt. 
Acta Apostolicae Sedis 41. 762-63. Om die 
reden koos de paus deze passage van de 
Apocalyps voor de introïtus van de Mis 
van de Hemelvaart van Maria. Vóór de af-
kondiging van het dogma was de introïtus 
van 15 augustus het “Gaudeamus omnes 
in Domino…”,  standaard formule, die 
voor verschillende andere feesten wordt 

gebruikt, met name op Allerheiligen.
3 In de mis hebben vele heiligen een eigen 
collecta, terwijl de rest genomen wordt 
uit het gemeenschappelijke waartoe zij 
behoren. Sommige heiligen hebben de drie 
gebeden van de mis in eigendom (collecta, 
secreta, postcommunio). Andere hebben 
een eigen epistel en evangelie. De hoogste 
rang is natuurlijk die, waarin een heilige 
specifieke formulieren bezit voor heel het 
eigen van de mis (introïtus, collecta, epis-
tel, graduale, alleluia, evangelie, offerto-

rium, secreta, communio, postcommunio).
4  We moeten niet vergeten dat, in de 
primitieve Kerk, alleen de bisschop de Mis 
opdroeg in het bisdom. Hij werd omgeven 
door zijn presbyterium, dat wil zeggen 
door de priesters van zijn bisdom. De 
pontificale Mis is dus  de primitieve en de 
meest complete vorm van de Mis, zoals wij 
al gezien hebben. Toen het heilig Misoffer 
begonnen is opgedragen te worden zonder 
de bisschop, heeft men het ceremonieel 
aangepast aan een celebratie met priester, 
diaken en subdiaken, wat de plechtige 
Mis is. Vervolgens heeft men de vorm nog 
teruggebracht, om aangepast te worden 
aan de celebratie zonder diaken: dat is 
de Hoogmis. De stille Mis of gelezen Mis 
maakt de meest gereduceerde vorm uit. 
Tussen de pontificale Mis en de gelezen 
Mis is de duur van de intredeprocessie 
natuurlijk aanzienlijk verminderd, wat 
heeft geleid tot de inkorting van de cantus 
ad introitum, het gezang dat deze intrede 

begeleid.
5  Het gaat in feite om een manier die 
typisch is voor alle Romeinse liturgische 
processies, vooral de drie processies van 
de Mis: die van het binnenkomen, die van 
het offertorium (verdwenen) en die van 
de communie. De Romeinse ritus houdt 
van stoeten en, sinds de vroegste oudheid, 
gebruikt hij psalmen om ze te begeleiden. 
De psalmen bieden immers het voordeel 
tegelijkertijd tamelijk lang te zijn en soepel 
in het gebruik (men kan ze binnen korte 
tijd afbreken), wat ze ideaal maakt om 
processies te begeleiden van een bepaalde 
lengte, maar waarvan de exacte duur 
onmogelijk voorzien kan worden.
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De fietstoer rond de wereld 
voor het weeshuis

Vertrekken

“Het oog kan niet tegen de hand zeg-
gen: Ik heb u niet nodig; het hoofd niet 
tegen de voeten: Ik heb u niet nodig.” 

(1 Corintiërs 12,21)

Toen de broers Andrew en Randall 
Leese op 3 april 2009 vertrokken van-
uit hun woonplaats in de buurt van 
Seattle, Noord-Amerika, om rond de 
wereld te fietsen, stapten ze de drem-
pel over van droom naar werkelijk-
heid; maar het was niet een werkelijk-
heid zonder inspanning en ongemak. 

Lange dagen op het zadel, stor-
men, drukkende woestijnhitte – kort-
om, het leven van de pelgrim – eiste 
zijn tol. Naast de doorstane ontberin-
gen waren er echter de beloningen, 
en ook altijd die ene aanmoedigende 
gedachte die hen deed doorgaan: de 
gedachte aan de wachtende weeskin-
deren die als een laatste verdedigings-
muur rond de wilkracht stond en die 
kracht gaf in de momenten van uit-
putting en vermoeidheid.

Hun fietsroute heeft hen 32.040 
km ver door 22 landen en 14 tijdzo-
nes geleid. Na Noord-Amerika ging 
zij naar Frankrijk, Groot Brittannië en 
Ierland, Spanje, Portugal, Italië, Grie-
kenland en Turkije, met een omweg 
door Marokko en het Heilige Land. 
Vanuit Turkije bezochten ze de Kau-
kasus en namen ’s nachts de veerboot 
naar Centraal Azië, waar ze de ‘tiran-
nie toer’ door een aantal dictatoriale 
staten maakten, dan door China, over 
de meest hoog gelegen hoofdweg van 
de wereld naar Pakistan en tenslotte 
naar India. – “Desondanks is de reis 
en onze inspanning om te helpen nog 
niet voorbij”, zegt Randall.

Het idee om te gaan fietsen om 
geld te verzamelen voor de weeskin-
deren ontsproot uit de verhalen van 
vrienden en priesters die terugkwa-
men van hun missie in India. Artike-
len in de ‘Apostle’ (nieuwsbrief van de 
priesterbroederschap Pius X in Azië) 
werkten ook op de verbeelding: “We 
hebben Zuster Maria Immaculata’s 
vorderingen met de wezen in de staat 
Andra Pradesh gevolgd, en daarna sa-
men met de priesterbroederschap in 
Palayamkottai. We wilden een hand-
je toesteken – of misschien meer pas-
send een voet”, zegt Andrew terwijl 
hij de druppels transpiratie van zijn 
voorhoofd veegt na een dag fietsen. 
De vraag was hoe te helpen. Met twee 
maal twee sterke benen en een passie 
voor fietsen was het antwoord een-
voudig. 

Hun wens om te helpen was daar-
om afhankelijk van de edelmoedig-
heid van andere mensen. De broers 
deden eerst een beroep op de vrijge-
vigheid van de plaatselijke organisa-
ties en parochies, en vervolgens van 
de gelovigen na afloop van de H. Mis 
op zondag, terwijl ze door Amerika en 
door Europa fietsten – in het bijzon-
der in Frankrijk, Ierland en Groot Brit-
tannië. “Het merendeel van het geld 

is in Amerika en Ierland opgehaald”, 
zegt Andrew, “door de taalbarrière in 
andere landen (Frankrijk, Spanje en 
Portugal) was het moeilijk hetzelfde 
niveau van vertrouwen te bereiken en 
de noodzaak duidelijk te maken”. 

De edelmoedigheid is inderdaad 
groot gebleken. Ofschoon het eind-
doel van de broers en het benodig-
de voor de weeskinderen nog niet 
helemaal bereikt is, is de meer dan 
$ 30.000 die tot nu toe is opgehaald 
een groot bedrag dat nederig stemt. 
Waarlijk, met zo veel geld kan in In-
dia heel erg veel gedaan worden. “In-
tussen is de reis nog lang niet ten ein-
de”, merkt Andrew op.

De route
Het eerste wat gedaan moest wor-

den was een route uitstippelen. “Van 
voorgaande tochten door het buiten-
land wisten we dat het vasthouden 
aan een gedetailleerde reisroute de 
kortste weg is niet naar het eindpunt, 
maar naar rauwe zenuwen en hoofd-
pijn. Reizen, en in het bijzonder per 
fiets, vereist grote flexibiliteit.” 

In Amerika en Europa pasten ze 
de route bijna dagelijks aan, maar in 
Azië werd het wat netelig. Omdat de 

Arizona
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broers – als Amerikanen – Iran niet 
in konden, waren ze genoodzaakt een 
noordelijke route te nemen die naar 
India leidde via enkele van de hoog-
ste bergketens van de wereld. Dat kon 
eigenlijk alleen maar in de zomer 
en zodoende moest het tempo daar-
aan worden aangepast. Dat bepaalde 
in feite het tijdsbestek van de gehele 
reis. 

“Omdat onze vertrekdatum en-
kele maanden naar achteren moest 
worden verschoven, en omdat And-
rew erg graag de Tour de France wilde 
zien, trapten we in niet meer dan drie 
maanden door Amerika (meer dan 
8000 km) – wat zich vertaalde in veel 
dagen van 160 km, en zelfs een knie-
ontwrichtende 260 km twaalf uur lan-
ge marathon naar San Francisco, om 
de volgende dag op tijd in Los Gatos 
aan te komen voor een retraite.” Als 
al niets anders, dan hebben de broers 
in ieder geval aangetoond volhardend 
en zelfs ‘bepaald eigenwijs’ in het be-
reiken van hun doelen te zijn.

Hun wervelwind toer voerde hen 
door Oregon, Californië, Arizona, 
Colorado, Kansas (hoofdzakelijk om 
St. Mary’s school te bezoeken), Min-
nesota (voor de priesterwijdingen), 
Wisconsin, Illinois, Pennsylvanië, 
New Jersey, New York, and vandaar 
per vliegtuig naar Parijs. Als ze genoeg 
hadden van kamperen vroegen ze ho-
teleigenaren, vaak met succes, hen 
te ondersteunen met een gratis ka-
mer voor een nacht. Andere nachten 
brachten ze door bij families waar ze 
vooraf mee hadden afgesproken, of-
wel via een internet gastvrijheid-net-
werk zoals bijv. www.warmshowers.
org, ofwel via ‘Traddy friends’. De sta-
tistiek voor de Amerikaanse etappe 
bestaat uit een gebroken achterwiel 
en “genoeg lekke banden om het ge-
duld van een heilige aan het wanke-
len te brengen”. 

In Parijs kwamen ze aan op 14 
juli, de nationale feestdag, en ze za-
gen verschillende etappes van de Tour 
de France voordat ze Noord Frankrijk 
gingen verkennen, inclusief bezoeken 
aan Lisieux en Mont Saint Michel, om 
tenslotte het zomerseizoen te beëin-
digen in Engeland en Ierland. Frank-

rijk met zijn uitgebreid netwerk van 
vredige, geplaveide landwegen en zijn 
verrukkelijke culinaire tradities was 
een paradijs voor fi etstoeristen. Zuid 
Engeland was echter niet zo aantrek-
kelijk met zijn drukke wegen en ach-
teloze automobilisten, dus ze haast-
ten zich naar Wales en Ierland waar 
de gelovigen hen een warm welkom 
heetten. “Het was echt plezierig, Ier-
land, en even mooi als men vertelt”, 
zegt Randall. “We werden zelfs geze-
gend met een aantal zonnige dagen”. 

De broers trachtten het warmere 
herfstweer te bereiken via de koude 
westkust van Frankrijk, terwijl ze de 
plaatselijke wijnen en voortreffelijke 
zeevruchten lieten smaken, die hen 
werden voorgezet door gastheren en 
nieuwe vrienden. Het Europese deel 
van de reis zou een hart onder de 
riem blijken te zijn voor de nog voor 
de boeg zijnde wegen, die meer van 
hun fysiek zouden eisen. 

Een pelgrimstocht van twee we-
ken over de Camino Frances, gevolgd 
door de Camino Portugués naar 
Fatima en Lissabon – met een onder-
breking van een maand in Sintra voor 
Kerst en Nieuwjaar – was voor allebei 
een belangrijk hoogtepunt. Vanaf Lis-
sabon reden ze zuidoostelijk naar Gi-

braltar en maakten een korte lus door 
het exotische, voormalig Frans pro-
tectoraat Marokko voordat ze langs 
de kust van de Middellandse zee naar 
Rome reden, waar ze op tijd aankwa-
men voor de Goede week en Pasen. 
Drie weken werden al toerend door 
de Eeuwige Stad gespendeerd voordat 
aan de volgende etappe zou worden 
begonnen. 

Griekenland was hun volgende 
bestemming: een relatief korte rit over 
de Apennijnen naar de kuststad Bari, 
waar ze de boot namen naar Patras, 
en vandaar naar Athene. “Een gro-
te, onaangename stad waar de men-
sen ongemanierd zijn en de prijzen 
hoog”. Maar naburig Turkije was in 
alle opzichten een groot genoegen: 

“De Turken zien gastvrijheid als een 
bijna-heilige verantwoordelijkheid en 
lijken veel voldoening te beleven aan 
het onthalen van hun gasten.” De we-
reldstad Istanbul werd een kort rust-
punt voorafgaand aan een korte om-
weg door Syrië, Jordanië en Israel 
– “nog een belangrijk hoogtepunt van 
de reis!” – waar ze in de ruïnes van de 
kathedraal van St. Simeon Stylite heb-
ben geslapen (de enorme fundamen-
ten zijn nog in tact) en een pelgrims-
tocht op wielen door het Heilige Land 
hebben gemaakt. 

Naar Istanbul zijn ze per vliegtuig 
teruggekeerd, waar ze boete deden op 
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In de sneeuw...

En in de woestijn

Karakorum
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de mooie, maar steile hellingen van 
het Zwarte Zee gebied in het midden 
van de zomer. Turkije werd verruild 
voor de Russisch sprekende Kauka-
sus: eerst Christelijk Georgië, waar het 
voedsel en de gastvrijheid ongelofelijk 
waren, en vervolgens naar het Islami-
tische Azerbaijan, wat “ofschoon het 
landschap mooi was, een verschrikke-
lijk gat van een olieland is”. Van Baku 
staken ze in een oud Russisch vracht-
schip de Kaspische zee over naar Ka-
zakhstan en Centraal Azië. Door de 
Kazakh woestijn, langs de luie kame-
len en kuddes galopperende paarden 
naar Uzbekistan, en dan via de oude 

zijderoute door de oude steden Sa-
markand en Bukhara, door uitgestrek-
te woestijnen, tenslotte aankomend 

in Tashkent, de hoofdstad van Uzbek. 
“Kazakhstan and Uzbekistan waren 
opmerkelijk niet om het landschap, 
ofschoon de eenvoud van de kale rot-
sen zijn bekoring heeft, maar om de 
schoonheid van de inwoners, wiens 
gelaatstrekken edel en harmonieus 
zijn. Daar komt bij, dat hun cultuur 
nog grotendeels onbesmet is door het 
materialisme van het Westen.” Rand-
all heeft ook van het voedsel genoten: 
“Een verleidelijke combinatie van 
lamsvlees, brood en uien – gebakken, 
gekookt, gestoomd of gefrituurd. De 
kymys (gegist paardenmelk) was ook 
lekker.”

Voordat de broers naar Kyrgyzstan 
konden vertrekken, moesten in Tash-
kent visums voor China worden ver-
kregen voor de prijs van $ 210. Maar 
met de recente etnische z.g. Zomer-
opstanden waren de grenzen tussen 
de twee landen gesloten voor bui-
tenlanders. “Onze keuzemogelijk-
heden verminderden snel aangezien 
onze Uzbekistan visums voor dertig 
dagen afl iepen en de ambassade van 
Kazakh ons, ondanks herhaalde ge-
sprekken daar, niet op tijd visums ver-
strekte waarmee we een omweg door 
hun land zouden kunnen maken”, 
zegt Andrew. “Met nog maar 24 uur te 
gaan slaagde ik er op het laatste mo-
ment in een visum te krijgen voor Ta-
jikistan, terwijl Randall nog geheel 

onverwacht een vlucht wist te vin-
den naar Bishkek, de hoofdstad van 
Kyrgzstan”, waar hij hoopte daar zijn 
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gebroken velg te kunnen repareren, 
omdat in Tashkent nergens een ver-
vangende velg te kopen was. De broers 
verlieten het land met nog maar een 
paar uur te gaan op hun visums. 

Kyrgyzstan was “een opvallend 
mooi land, met grote gastvrijheid” en 
de Pamir Hoofdweg, bekend als het 
Dak van de Wereld, was in alle op-
zichten “spectaculair”. In het zuiden 
van Kyrgyzstan kwamen de broers 
weer samen om de zware tocht ooste-
lijk over een besneeuwde, 3.700 me-
ter hoog gelegen pas in de koude en 
kale bergen van de Taklamakan woes-
tijn te ondernemen, en dan door naar 
de charmante, jachtige stad Kashgar 
in China. Dit is waar de Karakorum 
Hoofdweg – de hoogste ter wereld – 
aanvangt. Een van de broers vertelt 
over de rit van Kashgar naar Tashkur-
gen in Zuid China, waar men alleen 
met een door de overheid georgani-
seerde bus Pakistan in kan reizen: “Er 
raasde een krachtige zandstorm toen 
we Kashgar verlieten, pijnlijk aan 
onze keel en voorhoofdholte, precies 
toen we de 3000 tot 4000 meter hel-
ling weer opfi etsten, waar de intense, 
schrale kou ze nog meer aantastte en 
we ons werkelijk zorgen begonnen te 
maken over onze gezondheid”. 

Ze reisden veilig door het mooie, 
gastvrije en gevaarlijke Pakistan en 
staken eind november over naar In-
dia. Om op tijd voor Kerstmis in Pa-
layamkottai aan te komen, konden 
ze niet anders dan van Delhi de trein 
naar het zuiden nemen. 

Op 18 december fi etsten ze onder 
de poort van het weeshuis door on-
der trouwe begeleiding van hun be-
schermengelen: de kinderen stonden 
er met gekleurde welkomstborden en 
brede glimlachen.   

Na enkele maanden van niet fi et-
sen in Palayamkottai zijn Andrew en 
Randall van plan de reis voort te zet-
ten door Zuidoost Azië, China en Ja-
pan, en daarna naar Amerika terug 
te keren waar ze een korte overwin-
ningstoer zullen rijden en door zullen 
gaan geld voor het weeshuis te verza-
melen. 

Voor anekdotes, foto’s, statistieken van 
de reis en al de praktische details van de 
odyssee, kijk op www.orphanride.org 

Man uit Kasghar (China)

Met zuster Immaculata in Palayamkottai
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De H. Mis: de verborgen schat
Door de H. Leonardus van Porto Mauritio 

(1676 - 1751)

St. Thomas zegt ons dat wij vier hoofdverplichtingen hebben tegen-

over God, die elk oneindig zijn.

De eerste is: lof en eer toe te brengen aan zijn oneindige Majesteit, 

die eer en lofprijzingen oneindig waardig is;

De tweede is: voldoening te geven voor zoveel zonden die wij heb-

ben bedreven;

De derde is: Hem te danken voor zoveel weldaden, die wij van Hem 

hebben ontvangen.

De vierde tenslotte: Hem de genaden te vragen die noodzakelijk zijn 

voor ons.

2. Voldoening geven voor onze 
zonden

Onze tweede verplichting aan God 
is te voldoen aan zijn gerechtigheid, 
voor zoveel zonden die wij hebben be-
dreven. Verschrikkelijke schuld! Een en-
kele doodzonde is van zo’n gewicht in 
de weegschaal van God, dat om haar in 
evenwicht te brengen, de verdiensten 
van alle martelaren en alle heiligen, die 
er zijn, die er zijn geweest en die er nog 

zullen zijn, niet voldoende zijn. Maar 
wij bezitten de H. Mis, waarvan de in-
nerlijke waarde groot genoeg is, en meer 
dan dat, om alle zonden van de wereld 
te vergoeden. 

Let er goed op, om de uiterste dank-
baarheid te begrijpen die u aan O. L. 
Heer verschuldigd bent. Hijzelf is bele-
digd en ondanks dat, niet tevreden in de 
martelingen van Calvarië voor u betaald 
te hebben, heeft hij u gegeven en houdt 

hij onder u deze andere bron van door-
lopende voldoening: het H. Offer.

Daar hernieuwt Hij het Offer van 
zijn goddelijke Persoon, die Hij op het 
kruis bracht, als vrijkoping van onze 
fouten; datzelfde kostbaar bloed dat Hij 
toen vergoot ten gunste van het schuldi-
ge menselijke ras, wil Hij nog eens offe-
ren, het speciaal toepassen door de Mis, 
op de zonden van hem die haar op-
draagt, van hen die haar laten opdragen 
en van ieder die aan haar ddelneemt. 
Het H. Misoffer wist niet onmiddellijk 
en uit zichzelf onze zonden uit, zoals 
het boetesacrament doet; maar het ver-
krijgt voor ons goede ingevingen, goede 
inwendige bewegingen en helpende ge-
naden om, zoals het hoort, berouw te 
hebben over onze zonden, hetzij gedu-
rende de Mis, hetzij op een andere ge-
schikte tijd.

God alleen weet hoeveel zielen hun 
bekering danken aan de buitengewone 
hulp die zij krijgen van dit Heilig Offer.

Het dient weliswaar niet als zoenof-
fer voor hen die in staat van doodzonde 
zijn, maar het dient hun als offer van 
verwerving, en alle zondaars zouden 
dikwijls aan de Mis moeten deelnemen, 
om gemakkelijker de genade te verkrij-
gen om zich te bekeren. Wat betreft de 
zielen die in staat van genade zijn; het 
H. Offer geeft hun een verwonderlij-
ke kracht om zich erin staande te hou-
den; en volgens de meest algemene opi-
nie wist het onmiddellijk alle dagelijkse 
zonden uit, mits men ten minste in het 
algemeen berouw erover heeft, zoals St. 
Augustinus duidelijk zegt: “Als iemand 
godvruchtig de Mis hoort, zal hij niet 
in doodzonde vallen, en de dagelijkse 
zonden zullen hem vergeven worden.”

(…) O, wat is dit aanbiddelijke Of-
fer kostbaar, dat ons de vrijheid terug-
geeft van de kinderen Gods, en voldoet 
aan alle uitboetingen die wij wegens 
onze zonden verschuldigd zijn!

Het volstaat dus, zult u me zeggen, 
om een enkele Mis te horen of te laten 
lezen, om aan God alles te voldoen wat 
wij Hem schuldig zijn vanwege onze 
zonden; want daar de Mis een oneindi-
ge waarde heeft, geeft zij aan God een 
oneindige voldoening.
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De Mis heeft, inderdaad, een on-
eindige waarde: maar u moet weten dat 
God haar aanvaardt op een begrensde 
wijze, aangepast aan de gesteltenis van 
hem die haar leest of laat lezen of van 
hen die aan haar deelnemen.

“Hun geloof, Heer, is U bekend, hun 
vroomheid hebt Gij voor ogen,” zegt de 
Kerk in de gebeden van de Canon. En 
daardoor laat zij horen wat de theolo-
gen uitdrukkelijk leren, nl. dat de min 
of meer grote voldoening, voor de smar-
ten, verschuldigd wegens onze zonden, 
wordt bepaald door de gesteltenis van 
de vurigheid van de vertegenwoordiger 
en de aanwezigen.

(…) Hoewel ik u dus uit alle macht 
aanspoor dikwijls aan haar deel te ne-
men, waarschuw ik u niettemin minder 
te letten op het aantal Missen dan op 
de devotie die u er uithaalt; want als u 
meer godsvrucht hebt in een enkele Mis 
dan een ander in vijftig Missen, dan zal 
deze éne Mis meer eer geven aan God, 
en aan U meer voordeel, zelfs van wat 
zij ex opere operato (uit eigen kracht) 
voortbrengt, dan de ander met zijn vijf-
tig Missen eruit zal halen.

“Men is eerder tevreden,” zegt St. 
Thomas van Aquino, “met de geschikt-
heid van degene die offert, dan met de 
hoeveelheid van de offergave.” 

(…) Intussen moet u, omdat u noch 
de inwendige gesteldheid kent waarin 
u aan de Mis deelneemt, noch de graad 
van voldoening die er mee overeen-
stemt, zoveel mogelijk uw maatregelen 
nemen, door vaak aan haar deel te ne-
men, met alle mogelijke devotie. Geluk-
kig, als u er een groot vertrouwen in de 
barmhartigheid van God uithaalt, die 
wonderbare dingen bewerkt in dit god-
delijk Offer; en als u dikwijls aan haar 
deelneemt met aandacht en devotie, 
dan kunt u in uw hart de hoop hebben 
naar de hemel te gaan zonder het vage-
vuur door te maken. 

Ga dus dikwijls naar de Mis, en laat 
men uit uw mond niet meer die schan-
dalige stelling horen: een Mis meer of 
minder, wat doet het er toe?

Opgestegen onder toejuichingen van vreugde en lof, is zij dus, als eerste na God, 
geplaatst op een troon van glorie, boven alle bewoners van de hemel.

Nadat zij haar lichaam heeft teruggekregen – want we mogen niet geloven dat haar 
lichaam het bederf heeft gekend – en gekleed in een dubbel kleed, aanschouwt zij met 
de ogen van haar ziel en haar lichaam de Godmens in zijn twee naturen. Omdat haar 
blik klaarder is dan die van de anderen, is ook haar brandende liefde vuriger.

Daarna buigt zij zich met een onzegbare liefde over het mensdom en richt die zo 
barmhartige ogen, die het licht van de hemel zijn, op ons en doet een alomvattend 
gebed opstijgen voor de geestelijkheid en het volk, mannen en vrouwen, levenden en 
doden.

Vanuit de hemel komt de allerzaligste ons hier op aarde te hulp en door haar al-
vermogende gebed verjaagt zij al het kwaad en geeft al het goede; voor allen die uit de 
grond van hun hart tot haar bidden, maakt zij zich tot beschermster voor het tegen-
woordige en het toekomstige leven van de mensen.

Omdat zij zich goed herinnert met welk doel zij moeder van de Verlosser is ge-
worden, ontvangt zij heel graag de gebeden van iedere zondaar en smeekt zij bij haar 
Zoon voor alle fouten van de boetvaardigen.

Zij zal zeker verkrijgen wat zij wil, deze lieve moeder, wier zeer zuivere schoot de 
weg is geweest waarlangs het Woord van God tot ons is gekomen om in zijn bloed de 
smetten van de wereld te wassen en het pand van de oude zonde af te lossen: Jezus 
Christus, onze Heer, die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige 
Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Hemelvaart van 
de Maagd Maria 

H. Amadeus van Lausanne  († 1159)
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Syrië: een katholieke bisschop 
waarschuwt tegen de islamisering

Syrië “ondergaat, tegelijkertijd van 
binnenuit en van buitenaf, een onge-
looflijke aanval”, heeft in mei-jumi 
Mgr. Elias Tabe, Chaldeeuwsch-ka-
tholieke aartsbisschop van Damascus 
verklaard tegen het Italiaanse katho-
lieke agentschap SIR, waarbij hij de 
vrees van de gelovigen dat het land 
in “de handen van het fundamenta-
lisme valt” tot uitdrukking brengt. De 
vrees van de Syrische bisschoppen, 
heeft Mgr. Tabe eraan toegevoegd, is 
dat “iedere verandering in Syrië zich 
tegen de christelijke minderheid kan 
keren”, die ongeveer 7,5% van de be-
volking vertegenwoordigt, tegen 90 % 
mohammedaans. Ook het Vaticaan 
maakt zich ongerust over de christe-
lijke minderheid in Syrië, omdat het 
een vergelijkbare achteruitgang vreest 
aan die welke op de val van het Baas 
regiem van Saddam Hoessein was ge-
volgd in Irak, in 2003, terwijl de chris-
tenen er voordien goed geïntegreerd 
waren.

Bron: Présent

Irak: christen onthoofd
De moord op een christen in de 

Noord-Iraakse stad Kirkoek heeft he-
vige schrik doen losbarsten onder de 
gelovigen van het land. Deze eenvou-
dige werkman is onthoofd en ver-
minkt teruggevonden op 16 mei jl., 
want zijn familie was er niet in ge-
slaagd de 70.000 euro’s bijeen te krij-
gen, die als losgeld geëist werden. In 
Irak is het geweld tegen de christenen 
nog altijd aan de orde van de dag. Het 
betreft inlichtingen die verstrekt zijn 
door de katholieke Kerk, dat er sinds 
2004 in het land een hele reeks aan-
vallen tegen kerken, zeven moorden 
op priesters, alsook verschillende ont-
voeringen van bisschoppen waren.

Tijdens een interview met het in-
ternationale katholieke liefdadig-
heidswerk “Hulp aan de Kerk in 

Nood”, heeft de chaldeeuws-katho-
lieke aartsbisschop van Kirkouk, Mgr. 
Louis Sako, verklaard dat hij bewon-
derde, dat het geloof in zijn parochies 
steeds krachtig blijft, ondanks zoveel 
geweld. “In de loop van al deze jaren 
heb ik nooit horen spreken over de 
bekering van welke christen dan ook 
tot de Islam, ondanks de veelvuldige 
bedreigingen”, heeft Mgr. Sako ver-
klaard. Daarentegen komen er regel-
matig mohammedanen in zijn kerk 
om zich te laten dopen. “Maar ik heb 
niet het recht ze te dopen. Er is geen 
vrijheid van godsdienst!”

Bronnen: Cathobel / AED / PA

Elke vijf minuten een christen ge-
dood in de wereld

“Elke vijf minuten wordt er in de 
wereld een christen gedood vanwege 
zijn geloof”, heeft de Italiaanse soci-
oloog Massino Introvigne verklaard, 
tijdens zijn toespraak bij de conferen-
tie over de interreligieuze dialoog tus-
sen christenen, joden en islamieten, 
in Gödollö (Budapest). Er worden in 
de wereld ieder jaar 105.000 christe-
nen gedood alleen omreden van het 
geloof dat zij belijden. “Als deze cij-
fers niet de wereld ingeschreeuwd 
worden, als deze slachting niet ge-
stopt wordt, als men niet erkent dat 
de christenvervolging de eerste we-
reldurgentie is op het gebied van ge-
weld en van religieuze discrimina-
tie, dan zal de interreligieuze dialoog 
slechts mooie conferenties voortbren-
gen, maar geen enkel concreet resul-
taat”, heeft hij verklaard.

Bronnen: Cathobel / Zenit / PA

Turkije: Een christelijke advocaat 
gekozen in het Turkse parlement. 

Een Oud-Syrische christen, mr. 
Erol Dora, advocaat van 47 jaar, is in 
het Turkse parlement gekozen bij ge-
legenheid van de verkiezingen van 12 
juni 2011. Hij zal beloven “de stem 
van de christelijke gemeenschap-

pen in Turkije te zijn”, heeft het pers-
agentschap “Fides” gemeld. “De ver-
kiezing van mr. Dora is werkelijk een 
goed teken voor het land”, heeft de 
dominicaan Lorenzo Piretto, gedele-
geerd vicaris van het apostolisch vi-
cariaat van Istanboel uitgelegd. “Als 
advocaat verdedigt Dora dikwijls de 
christenen die in processen gewikkeld 
zijn en is een referentie voor de ver-
dediging van hun rechten. Een chris-
ten in het nationale parlement, dat is 
sinds talrijke decennia niet gezien”, 
heeft hij verklaard. De christelijke ge-
meenschap in Turkije hoopt, een jaar 
na de moord op Mgr. Luigi Pavodese 
“dat deze tragische gebeurtenis gees-
telijke en concrete vruchten draagt op 
het gebied van respect en achting tus-
sen gelovigen van verschillende gods-
diensten”, besloot pater Piretto.

Bronnen: Cathobel/ Apic / Fides

India:  de hindoes tegen de wet 
tot bescherming van 

de minderheden

Groepen radicale hindoes hebben 
een campagne gestart die tot doel heeft 
het wetsvoorstel tegen het geweld tus-
sen de gemeenschappen (“Communal 
Violence Bill”genoemd) zijn legitimi-
teit te ontnemen, met de bedoeling 
het te laten verzanden. Subhas Cou-
han, verantwoordelijke voor de radi-
cale beweging “Bajrang Dal” heeft, 
toen hij zich richtte tot een groep mi-
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litanten, bijeen in Orissa - staat die het 
toneel was van het antichristelijke ge-
weld in 2008 – verklaarde dat “de wet 
gehoorzaamt aan buitenlandse mach-
ten. Hij is het resultaat van een inter-
nationale samenzwering die de gelo-
vige hindoes wil treffen”. Pater Joseph 
Babu Karakombil, woordvoerder van 
de bisschoppenconferentie van India, 
legt aan het persagentschap Fides uit 
dat “de wet de vrucht is van een debat 
dat meerdere jaren heeft geduurd. Het 
is de bedoeling dat hij een afschrik-
middel is tegen de nieuwe massale 
aanvallen tegen minderheden. Het 
gaat om een sterk en doeltreffend in-
strument om het geweld tussen de ge-
meenschappen te voorkomen, waar-
mee de centrale staat verplicht wordt 
te handelen. Als we naar de geschiede-
nis van India in de loop van de laatste 
vijftig jaar kijken, geloven we dat het 
gaat om een rechtvaardige en noodza-
kelijke wet”.

Bron: Fides

Italië: De bisschoppen steunen de 
bouw van moskeeën

Mgr. Mariano Crociata, secretaris 
generaal van de Italiaanse bisschop-
penconferentie, heeft zijn steun roege-
zegd aan de bouw van een grote mos-
kee in Milaan, die kardinaal Dionigi 
Tettamanzi, aartsbisschop van Milaan 
vurig verlangd had. “Het gaat daar-
bij om een fundamenteel recht op de 
godsdienstvrijheid”, heeft de secreta-
ris generaal in de Italiaanse pers van 
25 mei verklaard. In antwoord daar-
op heeft Magdi Cristiano Allam, drie 
jaar geleden bekeerd tot het katholi-
cisme (en gedoopt door Benedictus 
XVI), in het dagblad Il Giornale van 25 
mei, het verbond aan de kaak gesteld 
van de kardinaal met de socialistische 
kandidaat bij de plaatselijke verkie-
zingen, over het project van een enor-
me moskee die zijn koepel en zijn 
minaret in de lucht van Milaan zou 
verheffen. “Hoe kan kardinaal Tetta-
manzi, niet op een discrete manier, 
maar openlijk een kandidaat voor het 
burgemeesterschap steunen die voor 
abortus, euthanasie, homohuwelijk 
en door de staat verstrekte drugs is? 
Geeft hij zich er rekenschap van dat 
de doorgegeven boodschap er een is 
van een christendom dat een woestijn 
is geworden, zonder verankering in 

onze joods-christelijke wortels, in het 
geloof in de verrezen Jezus Christus, 
in de niet bespreekbare waarden, in 
de christelijke identiteit, en bestemd 
om te bezwijken voor de vastberaden-
heid, de arrogantie en het geweld van 
de islamisten?”

Bronnen: Apic / Imedia / Il Gior-
nale / DICI

Nederland: slechts 1 op 9 
katholieke jongeren naar de kerk

Slechts een op zeven jongeren tus-
sen 12 en 25 ging in 2009 nog regel-
matig – eens per maand of meer – naar 
een kerk. Onder katholieke jongeren 
is dat zelfs maar één op negen.

Dat blijkt uit gegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De tendens is volgens het CBS 
nog verder dalend. Ging in 1998 nog 
23 procent van de volwassenen eens 
per maand of vaker naar de kerk, tien 
jaar later was dat minder dan 19 pro-
cent.

Bron: RK Nieuws

Roermond: sluiting van kerken
Volgens het schema van herstruc-

turering van het bisdom lopen talrij-
ke kerken gevaar te verdwijnen of een 
nieuwe bestemming te ondergaan. 
Roermond heeft al 45 kerken moe-
ten sluiten. Nu zouden 300 parochies 
geherstructureerd moeten worden tot 
50 parochies in federatief verband van 
elk zes parochies. Volgens het Lim-
burgse bisdom wordt de herstructu-
rering  nodig door de vergrijzing van 
de bevolking, het teruglopen van het 
kerkbezoek van de gelovigen en het 
gebrek aan financiële middelen. Het 
bisdom telt momenteel 200 priesters, 
maar tussen nu en 2020 zou dit getal 
kunnen dalen tot 120.

Bronnen: Cathobel / Kerknet / Bl

De karmelietessen vertrekken
Nadat zij in 1627 in Luik waren 

gekomen, zijn de karmelietessen in 
1933 verhuisd naar Mehagne. Na 384 
jaar aanwezigheid in het bisdom ver-
trekken de karmelietessen nu bij ge-
brek aan roepingen. “Met z’n zessen 
wonen in een gebouw dat bestemd is 
voor twintig personen, dat is moei-
lijk”, legde de priorin, Mère Marie-Cé-
line uit in de kolommen van “La Meu-
se”. Dit vertrek – met andere woorden 

het sluiten van het klooster en de 
spreiding van de zusters over andere 
Karmels in België (Brussel, Louvain-la 
Neuve, Boussu, Waterloo-Argenteuil), 
terwijl één van haar terug zal keren 
naar haar geboorteland (Madagascar) 
- schijnt Mgr. Jousten, die op pinkste-
ren “het naar de missie zenden” van 
de zusters is komen “vieren”, niet veel 
te doen. 

Bronnen: Cathobel / Bisdom van 
Luik

Québec: Een katholieke 
vereniging verdacht van 

het bevorderen van abortus

De Canadese katholieke vereni-
ging Développement et Paix (Ontwikke-
ling en Vrede) maakt een diepe crisis 
door. Deze organisatie, gefinancierd 
met meerdere miljoenen dollars door 
de collectes in de parochies, zou feite-
lijk gelden leveren aan militante ver-
enigingen in de Derde Wereld voor 
abortus… De Noord-Amerikaanse in-
formatie-site lifesitenews.com verklaart, 
dat in een enquête die voor het eerst 
in 2009 gepubliceerd is en die, sinds-
dien, niet ophoudt turbulentie te ver-
oorzaken in het Canadese episcopaat. 
In het totaal heeft lifesitenews.com een 
lijst opgesteld van 50 verenigingen in 
Mexico, op de Filippijnen, in Latijns 
Amerika en in Afrika, die financieel 
gesteund worden door Développement 
et Paix en die strijden voor abortus, 
anticonceptie, homohuwelijk en zelfs 
prostitutie…

Bronnen: Apic / Radio Ville-Marie 
/ www.terroroismepastoral.blog4ever.com 
/ DICI

Filippijnen : de bisschoppen 
     in actie voor het gezin
Het politiek beleid van president 

Benigno Aquino wordt bepaald door 
economische groepen uit het buiten-
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land, die de politiek van bevolkings-
controle op de Filippijnen ruim gefi-
nancierd hebben” (met ongeveer 900 
miljoen dollars), heeft Z. Exc Mgr. Le-
onardo Legaspi tegen het persagent-
schap Fides verklaard. Het wetsvoor-
stel “Document over het verantwoord 
ouderschap” heeft sinds januari jl. een 
uitvoerig debat veroorzaakt. In de pas-
torale Brief van 15 mei leggen de bis-
schoppen hun “neen” uit, opmerkend 
dat het document “de anticoncep-
tiemiddelen bevordert en legaliseert 
als middelen van bevolkingscontrole 
(anticonceptiepil, voorbehoedmidde-
len, abortieve pillen, sterilisatie me-
thodes)”. Dergelijke middelen “heb-
ben, zoals iedereen weet, een reeks 
gevolgen op de menselijke levens, 
vooral op de moeders, op de moge-
lijke moeders en op de nieuwe levens 
die gevormd worden na de bevruch-
ting”. Bovendien dragen zulke syste-
men “er toe bij een mentaliteit en een 
waardesysteem in stand te houden, 
gebaseerd op de secularisatie, het ma-
terialisme, het hedonisme en het indi-
vidualisme”.

Bron: Fides

België: Draagmoeders voor 
 de homoseksuele paren
In België kunnen homoseksue-

le paren die het wensen een beroep 
doen op een draagmoeder. De ethi-
sche commissie van de universitai-
re kliniek van Gent heeft het groene 
licht gegeven, vermeldt het dagblad 
“De Standaard” van 3 juni 2011. Er 
zijn twee dergelijke dossiers in onder-
zoek. Op homoseksuele en hetero-
seksuele stellen zullen dezelfde crite-
ria toegepast worden. De tussenkomst 
wordt geweigerd als er enige twijfel 
bestaat over de stabiliteit van het stel 
of over de psychische stabiliteit van de 
moeder.

Bronnen: Apic / Kipa / Pem / Amc

Op heterdaad betrapt 
  bij concelebratie
Op de site van La Porte Latine
(http://www.laportelatine.org/forma-

tion/compromissions/rifan110528concele
bration.php), kan men een video zien 
van Mgr. Rifan terwijl hij concelebreert 
met Mgr. Orani op 28 mei 2011 in Rio 
(Brazilië). Vijf jaar geleden ontkende 
eerw. Aulagnier de waarheid van de 

beschuldigingen en was verontwaar-
digd, dat men ook maar zou kunnen 
denken dat Mgr. Rifan - de een of an-
dere dag - had kunnen of kon conce-
lebreren! Maar de feiten liggen er en 
slechts een weinig loslaten van het es-
sentiële - de Mis – leidt onvermijde-
lijk tot het loslaten van heel de rest en 
tenslotte tot het loslaten van de Mis 
zelf! De toenmalige pater. Rifan en 
zijn medebroeders hadden zich toch 
onderscheiden in tempore non suspec-
to door hun 62 goede redenen te publi-
ceren, om niet deel te nemen aan de 
nieuwe Mis…

Bron: La Porte Latine

21 Franse priesters ergeren zich 
aan bisschopsbenoemingen
In de context van de wijding van 

Mgr. Fonlupt (die met name heeft ge-
schreven: “Het lichaam van Christus, 
zijn tegenwoordigheid als Verrezene, 
worden ontvangen via het brood en 
de wijn, maar even werkelijk en dui-
delijk in de bijeenkomst”), heeft een 
groep van 21 Franse priesters (jonger 
dan 50 jaar) een verzoekschrift gericht 
tot kardinaal Ouellet, prefect van de 
Congregatie voor de bisschoppen.

“Sinds drie of vier decennia is in 
ons land is het katholicisme terug-
gelopen en blijft dramatisch minder 
worden (constante keldering van de 
zondagspraktijk, van het aantal pries-
ters, religieuzen, catechisten, roepin-
gen, enz.”. Het is niet onmogelijk dat 
de Heilige Stoel weldra verplicht zal 
zijn sommige Franse bisdommen te 
veranderen in apostolische admini-
straties, als men het onbeduidende 
aantal van hun priesters in actieve 
dienst ziet. Maar het zieke katholicis-
me is niet dood. Veranderd door de 
vreselijke beproeving van de secula-
risatie heeft het nog - voor hoe lang 
nog? -  de mogelijkheid op te leven 

binnen zijn staat van minderheid: 
scouts, werkelijk katholieke scho-
len, bewegingen, bedevaarten, veler-
lei nieuwe communiteiten, jonge en 
levende traditionele communiteiten, 
nieuwe generaties van werkelijk mis-
sionaire priesters, diocesane semina-
risten en talrijke mogelijke roepingen 
van het type “generatie Benedictus 
XVI”, mogelijkheden op gebied van 
liturgie en roeping,  geboden door 
het Motu Proprio Summorum Ponti-
ficum, grote jonge christengezinnen, 
groepen die heel actief zijn in de steun 
voor het leven. (…) In deze context 
lijken de bisschopsbenoemingen ons 
onbegrijpelijk. Heel wat bisschoppen 
in Frankrijk bevinden zich in groeien-
de discrepantie met dit nieuwe katho-
licisme. En het is een enorme teleur-
stelling, te zien dat een deel van hen 
die juist nu, onder paus Benedictus 
XVI zijn benoemd, alsof zij door co-
optatie vermenigvuldigd zijn, nog een 
min of meer herijkte “68 generatie”-
geest hebben, en dat het andere deel, 
vanwege een onvindbare eensgezind-
heid, is gekozen onder mannen van 
een extreme weifeling ten opzichte 
van hervormingen”.

Bron; Osservatore Vaticano

Een analyse 
 van Universae Ecclesiae
De Instructie Universae Ecclesiae 

geeft uitleg over de juridische waarde 
van het motu proprio Summorum Pon-
tificum : het is een algemene wet (nr. 
2 van de inleiding), en geen indult, 
een voorrecht; het is bovendien een 
bijzondere wet die maakt dat de litur-
gie, die hij tot vol recht herstelt (zoals 
in gebruik in 1962) niet getroffen kan 
worden door latere vernieuwingen 
die er niet mee overeenstemmen (nr. 
28), ten minste als zij zuiver liturgisch 
en niet “disciplinair” zijn (de incardi-
natie van de clerici, nr. 30, het eucha-
ristische nuchter blijven en andere, 
nr. 27). Het is een algemeen recht dat 
alle liturgische boeken bestrijkt die in 
gebruik waren vóór de hervormingen 
van Paulus VI (nrs. 32, 35), en alle ei-
gen boeken voor de religieuzen (nr. 34 
– met een voorzichtig zwijgen over de 
niet Romeinse Latijnse riten). Het is 
tenslotte een afdoend recht dat wordt 
erkend, want als de openbare celebra-
tie van de oude liturgie aan bepaalde 
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normen moet beantwoorden, de privé 
celebratie wordt altijd toegestaan voor 
iedere seculiere of religieuze priester, 
zonder dat hij welke toestemming 
dan ook hoeft te vragen (nr. 23).  Er 
wordt geen enkel minimumgetal ver-
langd voor de groep aanvragende ge-
lovigen, die  kunnen bijeenkomen in 
één parochie vanuit verschillende an-
dere parochies, of uit andere bisdom-
men (nr. 15). Deze gelovigen kunnen 
voor zich vragen: het vieren van het 
Paastriduum (nr. 33), of  een inciden-
tele celebratie bij gelegenheid van een 
plechtigheid of bedevaart (nr.16).  De 
Pauselijke Commissie Ecclesia Dei 
formuleert uitdrukkelijk haar eigen 
bevoegdheden: als instelling van de 
Heilige Stoel is zij als “hiërarchische 
overste” over de bisschoppen aange-
steld (de fide! Nr. 10 §1). Zij is met 
een gewone plaatsvervangende macht 
van de paus begiftigd en beslecht in 
laatste instantie de geschillen die kun-
nen ontstaan (nr. 13), omdat haar 
beslissingen (“decreten”) bemidde-
len bij “administratieve” maatrege-
len die slechts in aanmerking komen 
voor beroepszaken en alleen kunnen 
worden aangevochten bij het Hoogste 
Gerechtshof van de Apostolische Sig-
natuur.

Maar nr. 19, dat sprekend lijkt 
op het “nullam partem” van het in-
dult van 1984, geeft duidelijk aan 
dat dit document niet voor de “stou-
te integristen” is. Het onderricht in 
de seminaries, het Latijn, de buiten-
gewone vorm, dàt benadert de Com-
missie heel voorzichtig (nr. 21), op 
het gevaar af slechts vrome wensen 
te formuleren. Maar deze vroomheid 
zullen de seminaristen zich eigen 
kunnen maken. De diocesane pries-
terwijdingen in buitengewone vorm 
werden niet uitdrukkelijk uitgesloten 
door het Motu Proprio. Maar de In-
structie doet hier een stap terug door 
ze voor te behouden aan instituten en 
gemeenschappen die oude liturgische 
boeken gebruiken (nr. 31).

Bron: Présent

Mgr. Pozzo is niet erg 
  mededeelzaam
Mgr. Pozzo, secretaris van de Pau-

selijke commissie Ecclesia Dei heeft 
antwoord gegeven op enkele vragen 
van Nouvelles de France over de In-
structie  Universae Ecclesiae.

Vraag: “De gelovigen die het op-
dragen van de buitengewone vorm 
vragen, mogen nooit ter hulp komen 
van of behoren tot groepen die de gel-
digheid of de wettigheid ontkennen 
van de H. Mis opgedragen, of de sa-
cramenten toegediend, volgens de ge-
wone vorm, of die zich verzetten te-
gen de Paus als Opperherder van de 
Wereldkerk” (Instructie Universae Ec-
clesiae, § 19). Heeft deze opmerking 
de Priesterbroederschap St. Pius X op 
het oog? 

Antwoord; Het artikel in de In-
structie waar u naar verwijst betreft 
bepaalde groepen gelovigen die reke-
ning houden met of uitgaan van een 
tegenstelling tussen het Missaal van 
1962 en dat van Paulus VI, en die den-
ken dat de ritus uitgevaardigd door 
Paulus VI voor het opdragen van het 
H. Misoffer, schadelijk is voor de ge-
lovigen. Ik wil verduidelijken dat men 
helder onderscheid moet maken tus-
sen de ritus en het Missaal als zoda-
nig, opgedragen volgens de regels, en 
een zeker begrip en toepassing van de 
liturgische hervorming dat gekarakte-
riseerd wordt door de dubbelzinnig-
heid, de leerstellige misvormingen, de 
misbruiken en het alledaags maken. 
Dat zijn helaas tamelijk verspreide 
verschijnselen die kardinaal Ratzinger 
ertoe gebracht hebben zonder aarze-
len in een van zijn publicaties te spre-
ken van “ondergang van de liturgie”. 
Het zou onrechtvaardig en verkeerd 
zijn aaan het hervormde Missaal de 
oorzaak van een dergelijke ondergang 
toe te schrijven.

Vraag: Erkent de Priesterbroeder-
schap St. Pius X dit missaal als geldig 
en wettelijk?

Antwoord: Dat moet u aan de 
Priesterbroederschap St. Pius X vra-
gen.

Bron: Nouvelles de France.

Priester- en diakenwijdingen 
in de Priesterbroederschap

Deze zomer zal de Priesterbroeder-
schap St. Pius X 20 priesters en 22 di-

akens meer tellen. Er werden gewijd: 
in Winona, in de Verenigde Staten, op 
17 juni, 4 nieuwe priesters (1 Ameri-
kaan, 1 Canadees, 1 Fransman en 1 
Indiër) en 9 nieuwe diakens (8 Ame-
rikanen en 1 Fransman); in Ecône, op 
29 juni, 12 nieuwe priesters (10 Fran-
sen, 1 Italiaan en 1 Malgassiër) en 11 
nieuwe diakens (10 Fransen en 1 Ier); 
in Zaitzkofen tenslotte, in Duitsland, 
op 2 juli, 4 priesters (1 Oostenrijker, 
1Belg, 1 Pool en 1 Zwitser) en 2 dia-
kens (1 Duitser en 1 Tsjech). In De-
cember zullen er nog enkele wijdin-
gen plaats vinden, voor de seminaries 
op het zuidelijk halfrond (Argentinië 
en Australië).

Bron: Moederhuis (Menzingen)

Hellfest: antikatholieke 
  heiligschennis!

De nieuwe editie 2011 van Hellfest, 
in Frankrijk, presenteert in het oog lo-
pend de schandelijke groep Mayhem 
die verbonden was met de Inner Black 
Circle, heidens-satanische organisatie 
die betrokken is bij het afbranden van 
houten Noorde kerken, alsook bij af-
faires van moord en zelfmoord.

De weerzinwekkende zanger van 
de groep, Attila Csihar, vertoont zich 
in liturgische priesterkleren, met 
toog, albe, bonnet, stool en kazuifel, 
en geeft zich, voor het publiek tijdens 
concerten, over aan een obscene di-
abolische parodie die direct geïnspi-
reerd is door zwarte missen zoals die 
opgedragen worden in de satanische 
geheime genootschappen. En terwijl 
het spektakel geopend wordt met een 
ceremoniële aanroeping van de helse 
troepen, nodigt hij de kijkers uit om 
verfoeilijke woorden te gebruiken te-
gen de meest gewijde elementen van 
de christelijke godsdienst, waarbij hij 
zijn walgelijke prestaties afrondt met 
een schandelijke nabootsing van de 
kruisiging.
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Het Instituut Civitas, geestver-
want van de Priesterbroederschap St. 
Pius X, dat zich al nobel heeft onder-
scheiden door krachtig te protesteren 
tegen de godslastering van Avignon, 
begint opnieuw en nog sterker en no-
digt alle zielen van goede wil uit om 
mails te sturen naar de overheden en 
naar de brouwerij Kronenbourg. Aan 
het eind van de campagne zullen wij 
150.000 elektronische boodschap-
pen verstuurd hebben. Onze militan-
ten gaan ook de telefooncentrales van 
de Kronenbourg brouwerijen over-
stelpen met oproepen. (Kronenbourg 
sponsort officieel het Hellfest festi-
val). “Drink niet meer met de leerlin-
gen van Satan!”

Bron: Het Blog La Question

Spanje: charitatieve 
 activiteiten van de Kerk
De vicevoorzitter, belast met de 

economische zaken van de Spaanse 
bisschoppenconferentie (CEE), Fer-
nando Giménez Barriocanal, heeft 
verklaard dat “ondanks de economi-
sche crisis”, het aantal personen dat 
ondersteund wordt door de katholie-
ke Kerk in Spanje een toename heeft 
gekend van 31,8% in 2009, waardoor 
het een totaal bereikte van meer dan 
3,6 miljoen personen, dat wil zeggen 
881.613 meer dan het jaar daarvoor. 
Door het activiteitenrapport van 2009 
te presenteren, heeft hij aangegeven 
dat de Kerk 4.862 gezondheidscentra 
telt en zo 3.646.332 personen heeft 
geholpen tijdens de periode waarover 
het gaat. “Het is duidelijk dat de men-
sen in geval van crisis niet weten waar 
ze naar toe moeten gaan” heeft Bar-
riocanal eraan toegevoegd toen hij 
sprak met de lokale pers, onderstre-
pend dat “de Kerk zich aanbiedt als 
het eerste netwerk van gezondheids-
zorg in Spanje”. 

Bron: Persagentschap Fides

Engeland: onthoudingsplicht  
     weer ingesteld

De bisschoppenconferentie van 
Engeland en Wales heeft de werk-
zaamheden van zijn plenaire len-
tevergadering voltooid. Een van de 
meest opmerkelijke, en één van de 
meest onverwachte, beslissingen die 
zij heeft genomen, is de discipline van 
de onthouding op alle vrijdagen weer 

in te stellen, een vrome verplichting 
die zo goed als in onbruik is geraakt 
na het Tweede Vaticaans Concilie.

Vanaf 16 september a.s., verjaar-
dag van het apostolische bezoek van 
Benedictus XVI, vorig jaar, aan het 
Verenigd Koninkrijk, worden de ka-
tholieke gelovigen van Engeland en 
Wales uitgenodigd om zich te ont-
houden van vlees. De gelovigen die 
gewoonlijk geen vlees eten (vegetari-
ers, veganisten) wordt gevraagd zich 
enig ander voedsel te ontzeggen. Aan 
allen wordt gevraagd, bij deze onthou-
ding een akte van bijzondere devotie 
te voegen op iedere vrijdag, ter herin-
nering aan de dag waarop Christus is 
gestorven. Het is “belangrijk”, merkt 
de bisschoppenconferentie op, “dat 
alle gelovigen verenigd zijn in een ge-
zamenlijke boetedoening op vrijdag” 
om ook een “duidelijk en apart teken 
van hun katholieke identiteit” te ge-
ven.

Bron: Osservatore Vaticano 

China: De Patriottische Kerk   
              verhardt 

Op 13 mei jl. heeft Anthony Liu 
Bainian, erevoorzitter van het Patri-
ottisch Verbond en van de Conferen-
tie van de “officiële” bisschoppen, 
verklaard dat het Vaticaan zich niet 
mocht bemoeien met het verkiezings- 
en wijdingsproces van de bisschoppen 
van China. Deze verklaringen hebben 
plaats in een context van toenemende 
verharding. Enerzijds treedt de polite 
van het regiem sinds meerdere maan-
den versterkt op. Anderzijds heeft Pe-
king, met de onwettige wijding van de 
bisschop van Chengde, heeft Peking 
zijn wil te kennen gegeven, aan Rome 
niet goedgekeurde bisschoppen op te 
dringen. 

De aanstaande wijding van elf 
kandidaten zou de spanningen nog 
kunnen aan wakkeren. Peking voor-
ziet waarschijnlijk wijdingen, samen 

met andere die de goedkeuring van 
Rome hebben ontvangen en kandida-
ten aan wie het pauselijk mandaat ge-
weigerd is. Een heel moeilijke situatie 
voor de bisschoppen die door Rome 
erkend zijn, als zij uitgenodigd wor-
den om deel te nemen aan de cere-
monies.

Bronnen: Cathobel / Apic / PA

De geallieerden hebben druk 
uitgeoefend op Pius XII 
opdat hij zou zwijgen

Onder de documenten die zijn te-
ruggevonden in de Amerikaanse ar-
chieven door de Fundatie Pave the 
Way, komt de correspondentie voor, 
tussen de Britse vertegenwoordiger bij 
de Heilige Stoel, sir D’ Arcy Osborne, 
en Myron Taylor, vertegenwoordiger 
van de Amerikaanse president Fran-
klin D. Roosevelt bij de Heilige Stoel. 
In de tekst, met de handtekening van 
Franklin C. Gowen, de assistent van 
Myron Taylor, en gedateerd 7 novem-
ber 1944, om 12.45 u., wordt uitge-
legd dat D’Arcy Osborne “opbelde en 
zei dat hij bang was dat de Heilige Va-
der een radio-oproep doet voor de jo-
den van Hongarije en kritiek begint te 
uiten op hetgeen de Russen deden in 
de bezette gebieden”. “Sir D’Arcy zei 
dat we iets moesten doen om invloed 
uit te oefenen op de paus en zo te ma-
ken dat hij zich niet uitspreekt, want 
dat zou zeer ernstige politieke gevol-
gen gehad hebben”, voegt de Ameri-
kaanse diplomaat eraan toe.

Overigens informeerde de “Jewish 
Chronicle” uit Londen van 9 septem-
ber 1942 dat Joseph Goebbels, minis-
ter van Propaganda van nazi Duits-
land, tien miljoen geschriftjes had 
gedrukt in verschillende talen, die 
verspreid werden in Europa en in La-
tijns Amerika, die Pius XII veroordeel-
den om zijn positie ten gunste van de 
joden.

Bron: Zenit / www.PTWF.org
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De argumenten die het bisdom 
Rotterdam aanvoert, om het verzoek 
van de Priesterbroederschap St. Pius X 
tot verwerving van de kerk Maria Ten-
hemelopneming te Voorburg af te wij-
zen, laten duidelijk zien dat de zake-
lijke afwikkeling van deze transactie 
wordt vermengd met religieuze en po-
litieke opwerpingen die een discrimi-
nerende bijsmaak achterlaten. Want 
ondanks de beginselen van gods-
dienstvrijheid en oecumenisme die 
sinds de hervorming van het Twee-
de Vaticaans Concilie het stempel 
hebben gedrukt op het godsdiensti-
ge leven in de kerk van Rome, is deze 
nieuwe oriëntatie, waardoor de religi-
euze dialoog welwillend wordt aan-
gegaan met de verschillende geloofs-
gemeenschappen zonder te letten op 
hun uiteenlopende tegenstrijdigheden, 
blijkbaar niet van toepassing op de 
Priesterbroederschap St. Pius X, om-
dat zij deze conciliaire verworvenhe-
den niet aanvaardt. Wanneer de uit 
het Tweede Vaticaans Concilie voort-
gekomen godsdienstige revolutie de-
genen royeert die het niet eens zijn 
met haar, negeert zij vandaar haar ei-
gen principes. Zo zit de zaak ook bij 
het bisdom Rotterdam, dat over zich-
zelf het oordeel van ongeloofwaardig-
heid spreekt, omdat het geen religieu-
ze tegenspraak tolereert ten opzichte 
van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Want het bisdom Rotterdam verwijt 
immers aan de Priesterbroederschap 
St. Pius X het feit dat zij belangrijke 
besluiten ervan verwerpt. Als protes-
tant zou je wel kritiek mogen opperen 
tegenover de katholieke Kerk zonder 
afbraak te doen aan de religieuze dia-
loog met haar godsdienstige “zaken-
vriend”. Als traditionalist moet je op 
je hoede zijn voor kritiek tegenover 
het conciliaire superdogma, als je een 

zakelijke dialoog met de voorstanders 
ervan wil aangaan.

De discriminatie van de Priester-
broederschap St. Pius X door het bis-
dom Rotterdam kan worden verge-
leken met de houding van degenen 
die met verwijzing naar de vrijheid 
de Franse Revolutie op gang gebracht 
hebben, maar die, zodra zij de macht 
in hun handen hielden, weigerden de 
vrijheid aan hun tegenstanders toe te 
staan. “Geen vrijheid voor de vijan-
den van de vrijheid”; met deze leus 
werd de vrijheid van de katholieke 
Kerk geboeid, werden haar priesters, 

die de eed op de door Paus Pius VI 
veroordeelde goddeloze Constitutie 
van de Republiek niet zwoeren, mee-
dogenloos om het leven gebracht, 
werden de gelovigen door de “colon-
nes infernales” (de helse legercolon-
nes) afgemaakt. 

De Priesterbroederschap St. Pius X 
wordt nochtans niet met wapens af-
gemaakt, maar het bisdom Rotterdam 
houdt zich gedeisd voor de doodslag-
woorden die de massamedia gebrui-
ken om een onwelgevallig strijder 
voor de publieke opinie onaanneem-
baar te maken. De “kwestie Willi-
amson” is het geschikte voorwendsel 
om met verwijzing naar de publieke 

opinie de rechtvaardiging te vinden, 
afstand te doen van een organisa-
tie die vanwege de onvoorzichtige en 
ongeplaatste uitspraken van een van 
haar leden over een historische vraag, 
die helemaal geen betrekking heeft op 
zijn bisschoppelijke taak, als melaatse 
wordt behandeld.

Wij beweren toch ook niet dat 
alle Nederlanders xenofoob zijn met 
betrekking tot de mohammedanen, 
omdat Geert Wilders een tegenstan-
der van de islamitische immigratie is. 
Maar in de ogen van het bisdom Rot-
terdam is Mgr. Richard Williamson 
de kwaadachtige smeerlap, die de ka-
tholieken de kerk buiten jaagt, zoals 
voor de Nederlandse regering de lei-
der van de PVV de duivelse oorzaak is, 
die het land naar de maatschappelij-
ke afgrond stuurt. Waarom de Pries-
terbroederschap St. Pius X niet ook 
beschuldigen van de duivelse oor-
zaak, die de katholieke Kerk naar de 
religieuze afgrond stuurt? Waarom de 
Priesterbroederschap St. Pius X niet 
ook ervan beschuldigen, de gelovigen 
door haar verzet tegen de dwalingen 
van het Tweede Vaticaans Concilie tot 
kerkverlating aan te zetten? 

Terwijl het bisdom Rotterdam de 
leeggelopen kerken moet dichtdoen, 
komt bij de Priesterbroederschap St. 
Pius X een voldoende hoeveelheid 
overtuigde gelovigen om een kerk te 
kunnen opendoen en onderhouden. 
Maar misschien ducht het bisdom 
Rotterdam de concurrentie van de 
Priesterbroederschap St. Pius X, die 
de rooms-katholieken in plaats van 
de mislukte conciliaire hervorming, 
met alle bijhorende pastorale en litur-
gische buitensporigheden, het juiste 
geneesmiddel aanbiedt: de Traditie.

Commentaar op de beslissing 
van het bisdom Rotterdam

Eerwaarde D. Fringeli, prior van Gerwen
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Kroniek van het district
april - mei 2011

14 – 17 april
Er is een Paasminikamp voor de 

jongens van de Eucharistische Kruis-
tocht. Deze keer hebben we in de 
omgeving van Dendermonde een 
‘achtervolgingstocht’ gedaan. Het 
hoogtepunt was echter het verzorgen 
van de ceremonie in de Hemelstraat 
te Antwerpen op de laatste dag, Palm-
zondag. 

Donderdag 20 april
Witte Donderdag. Zoals de voor-

gaande jaren waren wij bij de gezon-
gen Metten in de St. Jozefkerk in Brus-
sel. Nadien hebben de zusters aan de 
priesters een ‘Witte-Donderdag-maal-
tijd’ aangeboden.

Zaterdag 23 april
Tijdens de paaswake heeft de ge-

meenschap van de St. Jozefkerk in 
Brussel de vreugde, een nieuw lid, een 
jonge man te ontvangen, die gedoopt 
wordt en zijn eerste H. Communie 
doet. Een ander, die om beroepsrede-
nen in het buitenland werd opgehou-
den, wordt drie dagen later gedoopt.

Paasmaandag 25 april
Op de kerkboot in Den Haag wordt 

een pasgeboren mensje door het wa-
ter van het H. Doopsel een kind van 
God. De Traditie in Nederland blijft 
vruchtbaar…

Woensdag 27 april
De paters van Gerwen doen een 

uitstap naar Lede (B), om voor een 
stenen altaar, dat ze daar hebben ver-
worven, de beste vervoermogelijkheid 
te regelen. Zij maken van de gelegen-
heid gebruik hun confrater eerw. K. 
Huysegems, bij zijn moeder thuis op 
verlof, te bezoeken. 

Zondag 1 mei (Beloken Pasen)
In St-Michel-en-Brenne (F), het 

moederhuis van de zusters van de 
Priesterbroederschap, legt zuster Ma-

rie-Dismas (die van 1996 tot 1999 in 
Brussel was) haar eeuwige geloften 
af.

Op dit tweede feest van St. Jozef 
legt broeder Jan Maria bij de domini-
canen in Avrillé zijn eeuwige geloften 
af. Een kleine afvaardiging van Ant-
werpen was er getuige van.

Zowel in Den Haag als in Gerwen 
wordt de octaafdag van Pasen opge-
luisterd door een eerste H. Commu-
nie. De Mariabedevaart van de He-
melstraat vond plaats in Bierbeek. 
Van het monument van de zalige Wal-
ter van Bierbeek gingen wij in proces-
sie naar de Maranatha kapel.

10-19 mei
Eerw. Verlinden bezoekt Père Louis 

(Bochkoltz) in Gabon en gaat met 
hem op missietocht in de voetsporen 
van Mgr. Lefebvre. Men leze het ver-
slag in de Monstrans, het parochie-
blad van de priorij in Antwerpen!

Zondag 15 mei
Eerw. B. Wailliez, overste van het 

district Benelux, vervangt in Gerwen 
eerw. D. Fringeli, die voor vakantie in 
Zwitserland vertoeft. 

De kinderen van de Eucharistische 
Kruistocht bezoeken tijdens hun sa-
menkomst in Den Haag  het Open-
baar Vervoermuseum, dat vlak bij 
de kapel gelegen is, en krijgen de ge-
legenheid om in een oude tram een 
rondritje door de stad te maken.

Vrijdag 20 mei
Mgr. Fellay, onze Algemeen Over-

ste, de avond tevoren uit Zwitser-

land aangekomen, begint zijn pasto-
rale tournee door het district. Voor 
deze vrijdag staat op het programma: 
Quiévrain, Bierbeek en Namen. In de 
Karmel geeft Monseigneur een gees-
telijke lezing voor de zusters. Na het 
middagmaal, waarbij ook tegenwoor-
dig zijn: de districtsoverste, de rector 
en eerw. Dubroeucq, die juist op be-
zoek is. Monseigneur gaat het kapelle-
tje van Bierbeek bezoeken, in Vlaams 
Brabant (en de mooie tentoonstelling 
over de heilige lijkwade, samengesteld 
door dhr. M. Tuts). Vervolgens komt 
hij aan het eind van de middag aan 
in Namen: het is de eerste keer dat de 
St. Albanuskapel een bisschop ont-
vangt binnen zijn muren. Na de ver-
schillende ruimten bezocht te heb-
ben, draagt Mgr. Fellay een stille Mis 
op; deze wordt gevolgd door een ge-
zellige receptie op de binnenplaats 
van de kapel.

Zaterdag 21 mei
Na een lezing voor de zusters en 

enkele privégesprekken met de pries-
ters geeft Mgr. Fellay aan het eind van 
de middag, in de St. Jozefkerk, een 
zeer leerzame lezing. De lezing wordt 
gevolgd door een pontificale stille 
Mis, bijgewoond door een flink aan-
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tal gelovigen die weinig gewend zijn 
aan deze ceremonie, gediend door 
twee kapelaans en twee acolieten. Een 
receptie geeft daarna de gelovigen de 
gelegenheid op een eenvoudige ma-
nier in contact te komen met Mon-
seigneur.

Op dezelfde dag gaat een groepje 
gelovigen, onder leiding van broeder 
René-Maria uit Antwerpen, naar Parijs 
voor een voetbaltoermooi. Ze spelen 
goed, maar niet goed genoeg om de 
beker mee naar huis te brengen.

Zondag 22 mei
Mgr. Fellay draagt een plechti-

ge pontificale Mis op in de St. Jozef-
kerk. In de namiddag vertrek naar Ne-
derland: Monseigneur gaat naar Den 
Haag om de avondmaaltijd te gebrui-
ken op de kapelboot met de dappe-
re gelovigen van de “werkgroep”, die 
zich inspannen om een nieuwe kerk 
te verkrijgen, ondanks de moeilijke 
houding van het bisdom. 

Op dezelfde dag voegen de gelovi-
gen van de Karmel van Quiévrain zich 
bij een groep gelovigen van de priorij 
van Croix (F) voor de jaarlijkse bede-
vaart naar OLV van de Heilige Gordel, 
in Valenciennes (F). (In het jaar 1008 
verloste OLV de stad van de pest; en 
sinds meer dan 1000 jaar voldoen de 
burgers van Valenciennes nog altijd 
aan de belofte van de overheid van 
de stad, de Maagd te gaan bedanken 
voor haar bescherming).

De gelovigen liepen de 17 km, on-
der de geestelijke leiding van de eerw. 
Lamerand, bij wie zich tegen de mid-
dag eerw. De Vriendt en Roy voegden, 
en een tweede “contingent” pelgrims. 
Aangekomen in de kerk St. Géry, ont-
ving het grote en heel mooie beeld 
van OLV van de Heilige Gordel de 
groep die deze mooie bedevaart be-
sloot met het gebed van toewijding 
aan Onze Lieve Vrouw, en andere ge-
beden en gezangen.

Maandag 23 mei
Monseigneur brengt de dag door in 

de priorij van Antwerpen: dat geeft hem 
de gelegenheid, zich persoonlijk bezig te 
houden met de priesters en de broeders 
van het district, en hun een geestelijke 
lezing te geven. Vervolgens verzamelden 
allen zich rond de tafel, aangelokt door 
de spijzen, met meesterhand bereid 
door de heren Filip Willems en Dirk De 
Ruyck van het “Torenhuyze”.

Aan het eind van de dag draagt Mgr. 
Fellay een pontificale stille Mis op voor 
de Antwerpse gelovigen tot wie hij enke-
le bemoedigende woorden richt. Daar-
na verenigt de onvermijdelijke maaltijd 
de gelovigen en de prelaat in de tuin 
van de priorij als mooie afsluiting van 
dit pastoraal bezoek.

Woensdag 25 mei
Eerw.  D. Fringeli treft in Kerkrade 

zijn medebroeders uit Essen (D). Na een 
gezellig middageten gaan zij naar Maas-
tricht, waar zij de Sint Servaas- en Onze 
Lieve Vrouwebasiliek bezichtigen.

Zaterdag 28 mei
Eerw. E.. Jacqmin houdt een Karme-

litaanse bezinningsdag in Antwerpen. 
Er waren bijna 25 deelnemers, zowel 
van Nederland als van Vlaanderen. Na-
dien bezochten zij het Karmelietessen-
klooster aan de Rosier, waar een zuster 
hun de relikwieën van de  zalige Anna 
van St. Bartholomeus (de rechterhand 
van de H. Theresia van Avila) toonde en 
ieder van hen haar kap mocht aandoen 
om haar bescherming en gunst te vra-
gen. 

Zondag 29 mei

Voorbereiding voor de strijd voor 
de St. Jozefkerk: het is vandaag kermis! 
Een heel mooie dag, waarop de gelovi-
gen van alle leeftijden elkaar ontmoe-
ten in een heel gezellige sfeer. De zus-
ters winnen de taarten-wedstrijd. De 
jonge meisjes van Adjuvat presenteren 
een marionettentheater over “Het ge-
heim van het geluk”, zeer goed in elkaar 
gezet. De kinderen vermaakten zich op 
de trampoline of met het kijken naar 
goocheltrucs.

Maandag 30 mei
Zoals ieder jaar sinds meer dan 20 

jaar brengt de processie van de Kruisda-
gen een veertigtal gelovigen van de ka-
pel van Namen bijeen in de velden van 
de Condroz. God beloonde hun gebe-
den door de regen te zenden vanaf de 
volgende nacht!

Woensdag 1 juni
Het bisdom Rotterdam neemt schrif-

telijk stelling met betrekking tot de wei-
gering van het kapittel, de kerk Maria 
Tenhemelopneming te Voorburg aan de 
Stichting St. Jozef te verkopen. De rede-
nen ervoor zijn de niet volle gemeen-
schap van de Priesterbroederschap St. 
Pius X met Rome en de kwestie Willi-
amson. De zaak wordt vervolgd…

Zondag 5 juni
In Brussel doen zeven kinderen hun 

eerste H. Communie en drie andere 
hun plechtige Communie. Dat is altijd 
een groot moment.

Tegelijkertijd hebben er zes eerste H. 
Communies plaats in Namen. Een heel 
mooi getal.

Op dezelfde dag brengen de kin-
deren van de Eucharistische Kruistocht 
van Gerwen een leerzaam bezoek aan 
het weverijmuseum in het buurdorp 
Geldrop.
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Aankondigingen
     
 
 
 BELGIË EN NEDERLAND
                   

   
zondag   24 juli t/m donderdag 4 aug. E.K. kamp voor meisjes

maandag    8 t/m zaterdag 13 aug.  Geestelijke Oefeningen (gemengd) 
        in Antwerpen

zaterdag    27 en zondag 28 aug.  Bedevaart Gorcum-Brielle 

zaterdag    3 september   Sportdag in Mechelen
 

Eerste HH. Missen
 

E.H. Matthias De Clercq:

  zaterdag 16 juli  17.00 uur  Bierbeek

  zondag   17 juli  10.30 uur  Namen

  zaterdag 23 juli    9.00 uur  Den Haag
 

  zondag   24 juli  10.30 uur  Gerwen

  zaterdag 30 juli    8.00 uur  Quiévrain

 
  zondag   31 juli  10.00 uur  Brussel   

  zondag   15 aug.10.00 uur  Antwerpen
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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 
Zon- en feestdagen: 18.30 uur
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 heilige van Paray, 

 
€   4,75

€   2,49

€   3,40

€   2,50

€   5,65

€   4,50

€   6,50

€ 13,65

€   4,50

€   9,00

€   6,00

€   1,40

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

Open brief aan de radeloze 
katholieken
door aartsbisschop Marcel Lefebvre                                                                         

De aartsbisschop zegt in dit boek: 
“De volgende bladzijden willen ant-
woord geven op de vragen, die u 
zichzelf stelt”. Hij geeft een nuchtere, 
zakelijke uiteenzetting over de 
huidige godsdienstige, theologische 
en kerkelijke situatie.

€ 9,--
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EDITORIAL
“We moeten heldhaftig durven 
zijn.”

MGR. LEFEBVRE
De plaats van het offer in het 
christelijk leven

LEER VAN DE KERK
De katholieke Kerk

ENKELE GEDACHTEN
Trekvogels
Abbé Yves le Roux

SPIRITUALITEIT
Retraite met de H. Johannes
P. Jean-Dominique o.p.

CRISIS IN DE KERK
Kan men zich verzetten tegen de 
actuele leer van de Kerk?

LITURGIE
Processie en intredezang (1)
Alain de Beaugrain

GETUIGENIS
De fi etstoer rond de wereld voor 
het weeshuis

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

HOMILIE
De Hemelvaart van de Maagd  
Maria
H. Amadeus van Lausanne
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