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EDITORIAL

“Laat ons 
zorgen dat 

onze 
gezinnen de 

naam 
katholiek 

waardig zijn”.

De crisis van de Kerk is niet begonnen met Vaticanum II. Het is duidelijk dat de scho-
lastieke filosofie en de Romeinse theologie al waren aangetast in seminaries en noviciaten 
en dat het Heilig Officie heel wat voor de boeg had. (Zonder nog te spreken van de meest 
fantastische liturgische experimenten, in de abdijen en jeugdkampen). Vandaar de ency-
cliek Humani generis van een waakzame en ongeruste Pius XII, geschreven ongeveer 12 jaar 
voor het Concilie, en weldra tevergeefs geworden.

Maar wat deed Mgr. Lefebvre op dat moment? In de jaren 50 was hij apostolisch dele-
gaat van de paus voor zeer veel streken van Afrika en hij werkte ook als aartsbisschop van 
Dakar. Onder Johannes XXIII werd hij naar Europa teruggeroepen, maar werd benoemd 
tot lid van de voorbereidende commissie voor het Concilie. Hij nam deel aan het Conci-
lie (1962-1965), als algemeen overste van de Paters van de H. Geest, en hij intervenieerde 
heel wat keren om zo goed en zo kwaad als het ging de liberale tendensen en de meest 
nadelige schema’s van deze revolutionaire vergadering te verhinderen. En ondanks het 
rampzalige pontificaat van Paulus VI bleef Mgr. Lefebvre in de Kerk werken, en was van 
harte bezig om de Priesterbroederschap St. Pius X canoniek te laten goedkeuren: dat was 
een teken van katholiciteit waar hij veel waarde aan hechtte. Hij weigerde de destructieve 
veranderingen (de nieuwe liturgie, de neo-modernistische leer, het afvallige oecumenisme, 
enz.), en bleef in de officiële schoot van de Kerk tot aan de onwettige onderdrukking van 
de Priesterbroederschap en de eerste canonieke sancties (1975-1976).

Iemand als Mgr. Nestor Adam had het Concilie onderweg verlaten, geërgerd en ont-
moedigd door de “oktoberrevolutie” die de paus goedkeurde of min of meer liet gebeu-
ren.

Als goede “soldaat van Christus”, die wist dat hij eens rekenschap zou moeten afleggen 
aan God over zijn episcopaat, heeft Mgr. Lefebvre “de goede strijd” van Christus voortge-
zet. Men heeft hem verjaagd als een boosdoener? Hij is blijven doorgaan, omdat hij heel 
goed wist dat hij in de Kerk was. Hij hoopte wel dat Rome hem eens die canonieke status 
zou teruggeven, waarvan men hem ten onrechte had beroofd, maar niet ten koste van het 
geloof, noch van de volledige en vrije verkondiging ervan.

Hij die, te midden van de conciliaire ontreddering, gedurende een tiental jaren de offi-
ciële zegen van de Kerk had genoten, zou “zonder enige bitterheid” en zonder enig schip-
peren met zijn geweten, een canonieke erkenning aanvaard hebben, zelfs van een autori-
teit die nog sterk getint is door moderne dwalingen, maar verlangt, het grote schip van de 
Kerk “dat van alle kanten water maakt” weer de goede koers te doen varen.

Dit nummer van ons tijdschrift gaat over “Het katholieke gezin”. Laat ons trouw het 
“geestelijk testament” van Mgr. Lefebvre (waarvan hier, achtereenvolgens, enkele fragmen-
ten):  “Wij moeten een kruistocht doen, gesteund op het H. Misoffer, om de christenheid 
te herscheppen.

Kruistocht van de jongeren die het echte ideaal weer moeten zoeken!

Christelijke gezinnen, moge Onze Heer heersen in uw huizen!

Kies voor grote gezinnen, het kroostrijke gezin is de glorie van de katholieke Kerk.

Dat uw kinderen, goede kinderen zijn, kinderen die hun heilige godsdienst beminnen, 
die graag bidden en graag werken, en die houden van de natuur die God heeft gemaakt.

Gezinshoofden, u bent daar verantwoordelijk voor, voor uw kinderen, voor de genera-
ties die komen, opdat uw vaderland weer katholiek wordt”.

Laat ons zorgen dat onze gezinnen de naam katholiek waardig zijn, door doeltreffend 
ons bijdrage te leveren aan het werk voor het heil van de zielen en voor het herstel van de 
katholieke maatschappij. 
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MGR. LEFEBVREDe verklaring van 21 november 1974

« Wij zijn met heel ons hart, met 
heel onze ziel gehecht aan het katho-
lieke Rome, behoedster van het ka-
tholieke geloof en van de tradities die 
noodzakelijk zijn voor het behoud 
van dit geloof, aan het eeuwige Rome, 
meesteres van wijsheid en van waar-
heid.

Daarentegen weigeren wij en heb-
ben altijd geweigerd het Rome te vol-
gen van de neo-modernistische en 
neo-protestantse tendens die zich 
duidelijk heeft geopenbaard in het 
Tweede Vaticaans Concilie en na het 
Concilie in alle hervormingen die er 
uit zijn voortgekomen. Al deze her-
vormingen hebben immers bijgedra-
gen en dragen nog bij tot de afbraak 
van de Kerk, tot de ondergang van het 
priesterschap, tot de vernietiging van 
het offer en van de sacramenten, tot 
de verdwijning van het religieuze le-
ven, tot een naturalistisch en teilhar-
disch onderwijs in de universiteiten 
en de seminaries en in de catechese, 
onderwijs dat is voortgekomen uit het 
liberalisme en het protestantisme en 
reeds ettelijke keren door het hoogste 
leergezag van de Kerk plechtig veroor-
deeld is.

Geen enkele autoriteit, zelfs niet 
de hoogste in de hiërarchie, kan ons 
dwingen ons katholieke geloof, zoals 
het gedurende negentien eeuwen dui-
delijk tot uitdrukking is gebracht en 
verkondigd door het leergezag van de 
Kerk, op te geven of te verminderen.

“Als het zou gebeuren”, zegt St. 
Paulus, “dat wijzelf of een engel uit de 
hemel u iets anders leert dan dat ik u 
heb onderwezen, hij zij veroordeeld” 
(Gal. 1, 8). 

De verklaring 
van 21 november 1974

Mgr. Marcel Lefebvre

Herhaalt de Heilige Vader ons 
dat vandaag niet? En als er een zeke-
re tegenspraak tot uiting komt in zijn 
woorden en daden evenals in de da-
den van de Romeinse Curie, dan kie-
zen wij dat wat altijd is geleerd en 
houden wij ons doof voor de afbre-
kende nieuwigheden van de Kerk.

Men kan de “lex orandi” (van de 
liturgie) niet grondig wijzigen, zonder 
daarmee de “lex credendi” te veran-
deren. Bij nieuwe mis behoort nieu-
we catechismus, nieuw priesterschap, 
nieuwe seminaries, nieuwe universi-
teiten, charismatische, pinksterbewe-
ging-Kerk, alle dingen die tegenover-
gesteld zijn aan de orthodoxie en aan 
het leergezag van altijd.

Deze hervorming, voortgekomen 
uit het liberalisme en het modernis-
me, is geheel vergiftigd. Zij gaat uit 
van de ketterij en leidt tot de ketterij, 

zelfs als niet al haar daden formeel 
ketters zijn. Het is dus voor elke be-
wuste en trouwe katholiek onmoge-
lijk deze hervorming te aanvaarden 
en zich op welke wijze dan ook eraan 
te onderwerpen.

Tot ons heil is de enige houding 
van trouw aan de Kerk en aan de ka-
tholieke leer, de categorische weige-
ring van de hervorming.

Daarom zetten wij zonder enige 
rebellie, bitterheid, of wrok ons werk 
van priesteropleiding voort onder het 
gesternte van het leergezag van altijd, 
ervan overtuigd dat wij geen grotere 
dienst kunnen bewijzen aan de Hei-
lige Katholieke Kerk, aan onze Heilige 
Vader de paus en aan alle toekomstige 
generaties.

Daarom houden wij vast aan al-
les wat in het geloof, de zeden, de ere-
dienst, het catechismusonderricht, de 
priesteropleiding, de kerkelijke instel-
lingen, door de Kerk van altijd geloofd 
en gepraktiseerd is en gecodificeerd in 
de boeken die zijn verschenen voor 
de modernistische invloed van het 
Concilie. Zo verwachten wij dat het 
ware licht van de traditie het donker 
verjaagt dat de hemel van het eeuwige 
Rome verduistert.

Wij zijn overtuigd door dit te 
doen, met Gods genade, de hulp van 
de Maagd Maria, de H. Jozef, de H. 
Pius X, trouw te blijven aan de Rooms 
Katholieke Kerk, aan alle opvolgers 
van Petrus, en zo de “fideles dispen-
satores mysteriorum Domini Nostri 
Jesu Christi in Spiritu Sancto” te zijn. 
Amen.»
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De echo van het testament van Onze HeerMGR. LEFEBVRE

Zeker, ik wist, door de studies 
die we gedaan hadden, wat dat groot 
mysterie van ons geloof was, maar 
ik had er nog niet de gehele waarde 
van begrepen, haar daadwerkelijk-
heid, geheel haar diepgang. Dat heb 
ik beleefd dag na dag, jaar na jaar, in 
dat Afrika en heel in het bijzonder in 
Gabon waar ik dertien jaar van mijn 
missieleven heb doorgebracht, eerst 
in het seminarie en later in de brous-
se midden onder de Afrikanen, bij de 
inboorlingen.

(…) Ik heb heidense dorpen zich 
zien omvormen tot christelijke dor-
pen. Niet alleen geestelijk en boven-
natuurlijk, maar ook fysisch, sociaal, 
economisch en politiek. En dit omdat, 
heidens als zij waren, zij de noodzaak 
hebben ingezien hun plichten van 
staat te vervullen, én ondanks de be-
proevingen én ondanks de offers, dat 
zij hun verbintenissen moesten hou-
den en dan bijzonder de verbintenis 
van het huwelijk. En geleidelijk aan 
heeft het dorp zich omgevormd on-
der invloed van de genade, onder in-
vloed van het heilig Sacrificie van de 
Mis. En al die dorpen wilden hun ei-
gen kapel hebben, al die dorpen wil-
den het bezoek van de pater hebben. 
Het bezoek van de missionaris! Het 
werd afgewacht met veel geduld om 
de H. Mis te kunnen bijwonen, om te 
kunnen biechten en nadien te kun-
nen communiceren.

Sommigen hebben zich aan God 
toegewijd. Religieuzen, zusters en 
priesters hebben zich aan God gege-
ven. Ziedaar de vruchten van de H. 
Mis.

(…)  Wij hebben allemaal beproe-
vingen, wij hebben allemaal moeilijk-
heden in ons leven, in ons bestaan. 
En wij hebben allemaal behoefte te 

De echo van het testament 
van Onze Heer1

Mgr. Marcel Lefebvre

weten waarom wij lijden, waarom al 
die beproevingen, waarom al dat lij-
den, waarom al die pijnen, waarom 
al die katholieken, waarom al die per-
sonen op een ziekbed, waarom al die 
ziekenhuizen vol zieken, waarom?

Waarom?
De christen antwoordt: om mijn 

lijden te verenigen met het lijden van 
Onze Heer Jezus Christus op het hei-
lig Altaar. Ze te verenigen op het altaar 
en zo deel te nemen aan het verlos-
singswerk van Onze Heer Jezus Chris-
tus, de hemel te verdienen voor me-
zelf en voor de andere zielen.

Het werk van het Concilie
Welnu, op het Concilie zijn de vij-

anden van de Kerk binnengedrongen, 
en hun eerste doelwit was op een of 
andere wijze de Mis te vernietigen, af 
te breken.

U kunt de boeken lezen van de 
heer Michael Davies, Engelse katho-
liek, die mooie boeken geschreven 
heeft om te bewijzen hoe de liturgi-
sche hervorming van Vaticanum II 
juist hetzelfde gelijkt op deze van de 
tijd van Cranmer, met de opkomst 
van het Engelse protestantisme.

Als men de geschiedenis van de li-
turgische verandering leest, zoals het 
is gebeurd door Luther, dan bemerkt 
men dat men juist dezelfde handel-
wijze gevolgd heeft. Een gelijkaardig 
verloop, wel iets trager, uitwendig nog 
schijnbaar goed, nog schijnbaar ka-
tholiek. Men heeft juist van de Mis 
haar offerkarakter weggenomen, haar 
eigenheid van de verlossing van de 
zonde door het Bloed van Onze Heer 
Jezus Christus, door het slachtoffer 
dat Onze Heer Jezus Christus zelf is. 
Men heeft bijvoorbeeld van de Mis 
een gewone bijeenkomst gemaakt, 
voorgegaan door de priester. Dat is de 
Mis niet.

Dan is het ook niet te verwonde-
ren dat het Kruis niet meer zegeviert, 
want het offer zegeviert niet meer. En 
de mensen denken nog maar aan één 
ding, nl. hun materiële welstand te 
verhogen, geld te vergaren, rijkdom 
op te stapelen, te genieten, meer com-
fort, al wat gemakkelijk is en zij verlie-
zen de zin van het offer.

Het christendom herscheppen
Wat moeten wij dan doen, mijn 

dierbaren, na ons zo verdiept te heb-
ben in dat groot mysterie van de Mis? 
Wel, ik denk te kunnen zeggen dat 
we een kruistocht moeten doen, ge-
steund op het Heilig Misoffer, op het 
Bloed van Onze Heer Jezus Christus, 
gesteund op deze onoverwinnelijke 
rots en op deze onuitputtelijke bron 
van genade, die het H. Misoffer is.

(…)

Wij moeten een kruistocht onder-
nemen. Een kruistocht gesteund op 
die begrippen van altijd, van het offer 
om de christenheid te herscheppen, 
om de christenheid te hermaken zo-
als de Kerk dat wil, het altijd gedaan 
heeft, met dezelfde grondbeginselen, 
met hetzelfde Misoffer, dezelfde sa-
cramenten, dezelfde catechismus, de-
zelfde H. Schrift.

Wij moeten deze christenheid her-
scheppen. En dat bent u, mijn dier-
baren, u bent het zout van de aarde. 
U bent het licht van de wereld, u tot 
wie Onze Heer gezegd heeft: “verspeel 
de vruchten van mijn Bloed niet, ver-
waarloos mijn Calvarië niet, verlaat 
mijn Offer niet”. En de Allerheiligste 
Maagd, die nauw met het Kruis ver-
bonden is, zegt u hetzelfde. Zij heeft 
het hart doorboord, vol van lijden 
en pijnen, maar ook vol van vreugde 
zich te kunnen verenigen met het Of-
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De echo van het testament van Onze Heer MGR. LEFEBVRE

fer van haar goddelijke Zoon, zij zegt 
het u ook: “Laten we christen zijn, la-
ten we katholiek zijn”.

Laten we ons niet meesleuren 
door die wereldse gedachten, door al 
die stromingen die in de wereld zijn 
en die ons naar de zonde, naar de hel 
voeren. Als wij naar de hemel willen 
gaan, dan moeten wij Onze Heer Je-
zus Christus volgen, ons kruis dragen. 
Onze Heer volgen, is Hem navolgen 
op zijn Kruis, in zijn Lijden, in zijn 
Offer.

Oproep tot een ware 
         kruistocht
Aan de jongeren die hier in de 

zaal zijn, vraag ik dat zij hun priesters 
zouden vragen hun al die mooie en 
grote dingen uit te leggen, opdat zij er 
rekening mee zouden houden in de 
keuze van hun roeping, welke roeping 
zij ook mogen volgen, hetzij priester, 
religieus, religieuze of gehuwde. Dat 
zij die het sacrament van het huwelijk 
ontvangen, begrijpen dat zij trouwen 
onder het Kruis van Christus, in het 
Bloed van Jezus Christus, door de ge-
nade van Onze Heer Jezus Christus, 
dat zij de grootheid van het huwelijk 
begrijpen en dat zij er zich waardig 
op voorbereiden door de zuiverheid, 
de kuisheid, door gebed en overwe-
ging. Dat zij zich niet laten meesleu-
ren door al die passies die de wereld 
door elkaar schudden. Een kruistocht 
van de jongeren die naar het echte 
ideaal zoeken.

Maar ook een kruistocht van de 
christelijke families. Christelijke fa-
milies die hier aanwezig bent, wijdt 
uw families toe aan het Hart van Je-
zus, aan het Eucharistisch Hart van Je-
zus, aan het Onbevlekt Hart van Ma-
ria. Bid in de familie! O, ik weet dat 
velen onder u dat doen. Maar dat al-
tijd meer en meer families het doen 
met groter vurigheid doen. Dat Onze 
Heer heerst in uw huisgezinnen!

Verwijder, ik smeek het u, elk mid-
del dat u kan verhinderen kinderen te 
krijgen. Er is geen mooier geschenk 
dat de goede God aan uw familie 
kan geven dan veel kinderen te heb-
ben. Heb kroostrijke gezinnen. Het 
is de glorie van de katholieke Kerk. 
Het was haar glorie in Canada, in Ne-
derland, in Zwitserland, in Frankrijk. 
Overal waren de kroostrijke gezinnen 

de vreugde en de voorspoed van de 
Kerk. Het zijn zoveel uitverkorenen 
voor de hemel. Wel dan, beperk de 
gaven van God niet, ik smeek u erom, 
luister niet naar die verfoeilijke slo-
gans die de families vernietigen, de 
gezondheid verwoesten, de huishou-
dens ten gronde richten en echtschei-
dingen veroorzaken.

En ik verlang, ziet u, in deze be-
narde tijden, in deze ongezonde sfeer 
waarin we in de steden leven, dat u 
weer de aarde zou gaan bewerken. De 
aarde is zuiver, de aarde leert ons God 
kennen, de aarde brengt ons dichter 
bij God. Zij brengt evenwicht in de ge-
moedsgesteltenissen, in de karakters. 
Zij leert de kinderen werken. 

En als het nodig is, wel, dan geeft 
u zelf les aan de kinderen. Als de 
scholen uw kinderen bederven, wat 
gaat u dan doen? Hen onder de hoe-
de plaatsen van diegenen die hen be-
derven? Hen toevertrouwen aan die-
genen die die afschuwelijke seksuele 
voorlichting en praktijk onderwijzen 
in de scholen?

(…) Tenslotte een kruistocht van 
de gezinshoofden. U die gezinshoofd 
zijt, u hebt een grote verantwoorde-
lijkheid in uw land. U hebt niet het 
recht uw land te laten inpalmen door 
het socialisme of communisme. U 
hebt niet dat recht of u bent niet meer 
katholiek. Met de verkiezingen moet 
u ervoor strijden dat u katholieke bur-
gemeesters hebt, katholieke afgevaar-
digden, opdat Frankrijk opnieuw ka-
tholiek wordt. Dat is niet aan politiek 
doen; dat is aan goede politiek doen!

De heerschappij van 
 Onze Heer Jezus Christus
Ja, zulke politiek willen wij. Wij 

willen dat Onze Heer heerse! U hebt 
het daarnet gezongen: “Christus vin-
cit, Christus regnat, Christus impe-
rat”. Zijn dat alleen maar woorden? 
Neen! Het moet een realiteit zijn. Ge-
zinshoofden, u bent verantwoordelijk 
voor al die dingen, voor uw kinderen, 
voor de generaties die komen. Welnu, 
u moet zich organiseren, u verenigen, 
de handen ineen slaan, opdat Frank-
rijk opnieuw christelijk wordt, op-
nieuw katholiek. Het is niet onmoge-
lijk, of anders moeten wij zeggen dat 
de genade van het H. Misoffer niet 

meer de genade is, dat God God niet 
meer is, dat Onze Heer Jezus Christus 
Onze Heer Jezus Christus niet meer 
is. We moeten vertrouwen hebben in 
de genade van Onze Heer Jezus Chris-
tus, Hij is almachtig. Ik heb die gena-
de aan het werk gezien in Afrika. Er is 
geen reden dat zij hier in onze landen 
minder werkzaam zou zijn.

U, dierbare priesters, die naar mij 
luistert, verenig u onderling om deze 
kruistocht te verspreiden. Om deze 
kruistocht te bezielen, opdat Jezus 
heerst, opdat Onze Heer heerst. En 
daarom moet u heilig zijn, de heilig-
heid betrachten. Die heiligheid tonen, 
die genade die werkzaam is in uw ziel 
en in uw hart. Die genade die u ont-
vangt door het sacrament van de Eu-
charistie en dankzij de Mis die u op-
draagt. U alleen kunt die opdragen.

En ik wil besluiten, mijn dier-
baren, met wat ik mijn testament 
zal noemen. Testament is een groot 
woord, want ik wil dat het de echo is 
van het testament van Onze Heer, novi 
et aeterni testamenti.

“Novi et aeterni testamenti”, het 
is de priester die deze woorden uit-
spreekt tijdens de Consecratie van 
het Kostbaar Bloed. “Hic est calix san-
guinis mei, novi et aeterni testamen-
ti”, het erfdeel dat Jezus Christus ons 
heeft gegeven. Het is Zijn Offer, Zijn 
Bloed, Zijn Kruis. En dat is de gist van 
geheel de christelijke beschaving en 
van alles wat ons naar de hemel moet 
voeren.

Daarom zeg ik u: 
     - giliehrellA ed nav eirolg ed rooV

ste Drie-eenheid, 
uit liefde tot Onze Heer Jezus 

Christus, 
ter verering van de Allerheiligste 

Maagd Maria, 
uit liefde voor de Kerk, 
uit liefde tot de paus, 
uit liefde tot de bisschoppen, 

priesters, alle gelovigen, 
voor het heil van de wereld, 
voor de redding van de zielen, 
behoud dat Testament van Onze 

Heer Jezus Christus!

Behoud het Offer van Onze Heer 
Jezus Christus! 

Behoud de Mis van altijd! (…)”
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Donoso CortèsENKELE GEDACHTEN

Donoso Cortès, afkomstig uit Zuid-
Spanje, studeert in Sevilla, waar men 
hem onderwijst… Voltaire en Rousseau. 
Hij gaat de politiek in (1832) en wordt 
in 1834 getroffen door het spektakel van 
de rellen, kerkbranden en moordpartij-
en op priesters. Toch blijft hij liberaal 
en rationalist. Maar vanaf 1847 wordt 
hij ronduit antirevolutionair en voor 
“honderd procent” katholiek. In 1849 
wordt hij tot buitengewoon ambassa-
deur benoemd in Berlijn. Donoso Cor-
tès zal de grootste mensen van de tijd 
kennen van de koning van Pruisen Wil-
lem IV, Metternich, tot Veuillot2, Mon-
talembert, Ranke, Schelling, enz. Hij zal 
heel serieus genomen worden door de 
Europese diplomatieke kringen. Hij zal 
de achting van Bismarck krijgen. In ver-
schillende kanselarijen zal men hem 
vaak naar zijn mening vragen over de 
Europese situatie.

Onder zijn werken zijn te noemen: 
“Discurso sobre la dictatura” (Toespraak 
over de dictatuur) (1849), “Discurso so-
bre Europa” (Toespraak over Europa) 
(1850), “Essayo sobre el catolocismo, el 
liberalismo y el socialismo “ (Essay over 
het katholicisme, het liberalisme en het 
socialisme) (1851), « Carta al eminen-
tisimo señor Cardenal Fornari sobre el 
príncipio generador de los mas gravas 
errores de nuestros dias” (Brief aan kar-
dinaal Fornari over de dwalingen van 
onze tijd) (1852). Zonder nog te spre-
ken over een enorme correspondentie, 
met de hertog van Broglia, Montalem-
bert, enz…

De gedachte die hij heeft over de 
mens is niet bijzonder optimistisch: on-
getwijfeld is het menselijk schepsel goed 
uit de handen van God gekomen, maar 
het heeft voor het kwaad gekozen (erf-
zonde), en, ondanks de Verlossing, blijft 
het erg gewond. Als er schrijvers zijn die 
“vertrouwen stellen op het menselij-
ke” dan behoort Donoso niet tot hen, 

Donoso Cortès 
(1809 – 1853)1

De Spaanse schrijvers van de politieke filosofie van de 19de eeuw staan dichtbij ons door de problemen 

die zij tegenkomen, en zijn van een verwonderlijke helderheid over de politieke geschiedenis van onze tijd.

Louis Jugnet (1913-1973)

en zijn beschrijvingen van de concrete 
mens komen, met hun Spaanse scherp-
heid, veel overeen met die van Bonald. 
Ook raakt voor hem de zogenaamde 
“moderne” beschaving absoluut op een 
dwaalspoor – of het nu gaat over het po-
litieke liberalisme, het collectivisme, of 
de aanbidding van de wetenschap, zij is 
noodlottig en naar de dwaling gekeerd, 
dynamo van catastrofen. 

Men heeft Donoso Cortès vergele-
ken met de profeet Jeremias, zonder te 
denken aan het feit dat, op godsdienstig 
gebied, deze gedachte verder gaat dan 
men zou willen3. Hij gelooft ook niet in 
de wederopbouw van Europa. Toch zou 
men ongelijk hebben, hem van “pessi-
misme” of “wanhoop” te beschuldigen, 
want, ten eerste is de vaststelling van 
een droevige werkelijkheid noch pessi-
mistisch noch optimistisch, maar waar 
en objectief… Vervolgens, hij gelooft in 
de Voorzienigheids en, ten minste uit-
eindelijke, tussenkomst van God, om 
de schijnbaar verloren situatie te her-
stellen (“Ik verkondig de natuurlijke tri-
omf van het kwaad over het goed, en de 
bovennatuurlijke triomf van God over 
het kwaad”). Tenslotte, hij spoort aan 
tot militante actie: verspreiding van de 
ware ideeën, voortdurende strijd tegen 
de wrede leerstellige dwalingen (“Na de 
sofismen komen de revoluties, en na de 
sofisten komen de beulen…”), al was 
het, als laatste redmiddel, door de ge-
wapende strijd, als ieder ander middel 
onmogelijk blijkt4.

(…) Door de klassieke begrippen 
van godsdienst, vaderland, gezag en of-
fer te verwerpen heeft Europa praktisch 
gesproken zelfmoord gepleegd. Do-
noso voorspelt ons de ondergang van 
de militaire en religieuze geest (waar-
van de symbiose de westerse orde ge-
red had), de opkomst van de moraal 
van het gemak en het plezier, de vernie-
tiging van de kwalitatieve elites en hi-

erarchieën, kortweg de saamhorige en 
totalitaire versnippering van de maat-
schappij, nieuwe vorm van de Barbarij. 
Hij geeft aan Spanje een rol op de voor-
grond als katalysator op de weerstand 
tegen dit doodsproces, waarbij hij gaat 
tot het vergelijken met Israël bij zijn 
strijd voor God (Heeft het niet de Is-
lam gestopt en daarna tegengehouden? 
Heeft het de uitbreiding van de Refor-
matie niet gestopt en ingedijkt? Heeft 
het niet een genadeslag toegebracht aan 
de revolutionaire ideeën die uit Frank-
rijk zijn gekomen?) Men moet dus niet 
ontmoedigd raken… Dat is de laatste 
boodschap van Donoso Cortès.

1 Uittreksels uit Doctrines philosophi-
ques et systèmes politiques (Samenvat-
ting van de cursus gegeven aan l’I.E.P. van 
Toulouse, in 1965).
2 Hoewel man van voorname familie 
(markies van Valdegamas), leefde Donoso 
in een zodanige onbaatzuchtigheid, dat hij 
letterlijk alles wat van hem was, weggaf. 
Toen zij op het punt stonden, naar een of-
ficiële plechtigheid te gaan, maakte Veuillot 
hem er opmerkzaam op, dat zijn overhemd 
gescheurd was. Hij antwoordde heel verle-
gen : « Ik heb niets anders ».  
3 De tegenstanders van Jeremias deden 
niet anders dan overwinning en voorspoed 
aankondigen en wilden niet anders dan de 
profeet definitief tot zwijgen te brengen. 
Zoals een journalist onlangs zei: « Men 
wordt meer verafschuwd als men ongeluk-
ken aankondigt, die werkelijk gebeuren, dan 
wanneer men zegeningen voorspelt die 
nooit gebeuren…”. 
4Als men daartin ik weet niet welke trek 
van « Spaans fanatisme » ziet, laat men 
dan goed lezen wat de model Kerkleraar 
de H. Thomas van Aquino zegt : wie de 
dood doorstaat voor het algemeen welzijn 
zonder verhouding tot Christus, verdient  
de (martelaars) kroon niet, maar als hij 
het opdraagt aan Christus, zal hij de kroon 
verdienen en martelaar zijn, als hij de Staat 
verdedigt tegen de aanval van vijanden 
die het geloof in Christus proberen te 
ondermijnen, en dat zij de dood ondergaan 
bij een dergelijke verdediging “ (Summa 
Theolog. Suppl. q 96 art. 6, art. 11). 
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Catechismus van de H. Pius X

De geboden van God

Het 1ste gebod

“Ik ben de Heer uw God. U 
zult geen andere God hebben 
dan Mij”.

Wat beveelt ons het eerste 
gebod: Ik ben de Heer uw God. U 

zult geen andere God hebben 
dan Mij

Het eerste gebod: Ik ben de Heer 
uw God. U zult geen andere God heb-
ben dan Mij, beveelt ons godsdienstig te 
zijn, dat wil zeggen te geloven in God 
en Hem te beminnen, Hem te aan-
bidden en Hem te dienen als de enig 
ware God, Schepper en Heer van alle 
dingen.

Wat verbiedt het eerste 
       gebod ons?
Het eerste gebod verbiedt ons de 

goddeloosheid, het bijgeloof, de on-
godsdienstigheid, de afvalligheid, 
de ketterij, de vrijwillige twijfel en 
de schuldige onwetendheid over de 
waarheden van het Geloof.

Wat is de goddeloosheid?
De goddeloosheid is iedere dienst 

aan God te weigeren.

Wat is het bijgeloof?
Het bijgeloof is de goddelijke ere-

dienst of aanbidding gebracht aan een 
wezen dat niet God is, of ook aan God 
zelf, maar op een manier die niet pas-
send is.

Dit zijn:
• de afgodendienst, dienst aan 

valse godheden en aan schepselen;
• de toevlucht tot de duivel, tot de 

geesten en tot ieder verdacht middel 
om menselijk onmogelijke dingen te 
verkrijgen;

• het gebruik van ongepaste, ijde-
le of door de Kerk verboden riten.

Wat is ongodsdienstigheid?
Ongodsdienstigheid is de oneer-

biedigheid tegenover God en de god-
delijke dingen, zoals:

• de beproeving van God;
• de heiligschennis of profanatie 

van gewijde personen of zaken;
• de simonie, koop of verkoop van 

geestelijke zaken of dingen die er mee 
verbonden zijn.

Als de dienst aan de schepselen 
een bijgeloof is, waarom is de 

katholieke dienst aan de engelen 
en de heiligen geen bijgeloof?

De katholieke dienst aan de enge-
len en de heiligen is geen bijgeloof, 
omdat dit geen Goddelijke eredienst is 
of aanbidding die aan God alleen ver-
schuldigd is.

Wij aanbidden hen niet als God, 
maar wij vereren hen als de vrienden 
van God, voor de gaven die zij van 
Hem ontvangen hebben, dus, om de 
eer van God zelf die wonderen be-
werkt bij de engelen en de heiligen.

Wat zijn de heiligen?
De heiligen zijn zij die, door held-

haftig de deugden te beoefenen vol-
gens de lessen en de voorbeelden van 
Jezus Christus, een bijzondere eer 
hebben verdiend in de hemel en zelfs 
op de aarde, of, door het gezag van de 
Kerk, worden zij openlijk geëerd en 
aangeroepen.

Waarom vereren wij ook het 
         lichaam van de heiligen?
Wij vereren ook het lichaam van 

de heiligen omdat het hun heeft ge-
diend om heldhaftige deugden te be-
oefenen, omdat het op een bepaalde 
manier de tempel van de H. Geest is 
geweest, en omdat het glorieus zal 
verrijzen tot het eeuwig leven.

Waarom vereren wij zelfs de 
kleinste relikwieën en de beelden 
van de heiligen?

Wij vereren zelfs de kleinste reli-
kwieën en de beelden van de heiligen 
tot hun gedachtenis en tot hun eer, 
om aan de heiligen zelf alle verering 
te brengen, in tegenstelling tot de af-
godendienaars, die aan de beelden of 
afgoden een goddelijke eredienst bren-
gen.

Heeft God, in het Oude 
Testament, niet de beelden 

streng verboden?
God heeft, in het Oude Testament, 

streng verboden de beelden te aanbid-
den, en zelfs bijna alle beelden, want 
zij waren een naaste gelegenheid tot 
afgodendienst voor de Hebreeën, die 
leefden te midden van de afgodendie-
naars en heel geneigd waren tot het 
bijgeloof.
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Retraite met 
de H. Johannes – 
De bruiloft van Kana (1)

P. Jean-Dominique o.p.

Het vierde evangelie antwoordt in 
het begin al: Daarvoor heeft hij een 
moeder nodig, de H. Maagd Maria. 
Vanaf zijn tweede hoofdstuk stelt de 
H. Johannes de Moeder van de Ver-
losser en de moeder van de Kerk voor. 
Dat is de bruiloft van Kana.

De Moeder van de Bruidegom
“En op de derde dag had er een brui-

loft plaats te Kana in Galilea; en de moe-
der van Jezus was er. Ook Jezus was geno-
digd op de bruiloft, met zijn leerlingen”(v. 
1-2).

De omstan-
digheden van het 
eerste wonder van 
Jezus zijn niet toe-
vallig. Het gaat er 
immers voor de 
Verlosser om, zijn 
macht te tonen, 
om bij zijn jonge 
leerlingen het ge-
loof in zijn god-
heid te wekken. 
Maar, wat is het 
geloof, verbon-
den aan de boven-
natuurlijke liefde? 
Dat is een vereni-
ging met God.

De ziel die in 
het bezit is van de goddelijke deug-
den is werkelijk verenigd met God 
op een manier die lijkt op een huwe-
lijk; zij is dus, op een bepaalde ma-

Het christelijk leven is niet een blik op zichzelf, noch een gave aan zichzelf, maar wel 

een blik op God en een gave van zichzelf aan God. Dus doet zich een vraag voor aan 

de geest: Waar gaat men deze vereniging met God en de eenvoud die haar karakteri-

seert putten? Hoe kan de christen een zo verheven levenspeil bereiken?

nier, de Bruid van Christus. Men her-
innert zich de H. Johannes de Doper 
die, in zijn eenvoud, Onze Heer Je-
zus Christus vergeleek met de brui-
degom die de bruid heeft (Joh. 3, 28-
29). Deze laatste is de Kerk en de ziel 
van de gelovigen. Daarom was het ka-
der van een bruiloft helemaal aange-
wezen om de leerlingen in te wijden 
in dit geheim.

Men ziet het goed als men het eer-
ste en het laatste vers van het verhaal 
van de H. Johannes vergelijkt. “Er had 

een bruiloft plaats in Kana” (v.1). 
Waarom dan? “En zijn leerlingen ge-
loofden in Hem” (v. 11). De bruiloft 
van Kana paste heel goed bij het eer-

ste wonder van Jezus, omdat hij de 
plaats was van de eerste trouwerij van 
de Verlosser met zijn Kerk. De H. Tho-
mas van Aquino zegt: “De mystieke 
betekenis van de bruiloft is de vereni-
ging van Christus en de Kerk, volgens 
wat de H. Paulus zegt: “Dit sacrament 
is groot, ik zeg het in samenhang met 
Christus en de Kerk” (Ef. 5, 32). (…) 
Dit huwelijk werd bekend gemaakt 
toen de Kerk met Hem werd verenigd 
door het geloof, volgens de profeet 
Osée: “Ik zal je huwen in het geloof” 
(Os. 2, 20)”1.

“Toen er ge-
brek kwam aan 
wijn zei de moeder 
van Jezus tegen 
Hem: ‘Zij hebben 
geen wijn meer’” 
(v. 3).

Bij de brui-
loft van Chris-
tus met zijn Kerk 
en, door haar, 
met zijn leerlin-
gen, gaat de H. 
Maagd Maria een 
bepalende rol 
spelen. In tegen-
stelling tot wat 
de protestanten 
voorwenden en 
zij die hen op dit 

leerpunt volgen, zal de H. Johannes 
hier de beslissende invloed van de H. 
Moeder van God in de geschiedenis 
van de Kerk en van alle tijden, onder-
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strepen. Het past dus, zijn verhaal met 
een bijzondere aandacht te lezen.

De manier waarop Onze Lie-
ve Vrouw tussenbeide komt is al een 
grote les. Haar heel eenvoudige ver-
klaring: “Zij hebben geen wijn meer” 
toont het medelijden van het hart van 
Maria. Zij wordt immers ontroerd 
door de ontreddering van haar gast-
heren, en zij zoekt het middel om ze 
te troosten. Wat zeker het feit is bij de 
barmhartige die “een hart heeft dat 
meelijdt met het lijden van de ande-
ren”2. Anderzijds toont Onze Lieve 
Vrouw haar grote eenvoud. Liever dan 
een lang verhaal te houden, gaat zij 
dadelijk naar het doel, “zij legt heel 
eenvoudig het lijden van de anderen 
uit (…). Want het komt ons niet toe, 
te proberen te weten hoe God ons zal 
troosten”3. De H. Johannes van het 
Kruis ziet hierin het uitnemende voor-
beeld van het gebed, want “hij die be-
mint met discretie, doet geen moeite 
te vragen wat hem ontbreekt, of wat 
hij wenst, maar hij stelt zich ermee 
tevreden, zijn behoefte aan te geven, 
opdat de beminde doet wat hij zal 
willen”4. Hij weet te rekenen op het 
hart van Jezus, die “alleen zijn heil, 
zijn vreugde en zijn leven is”. Bidden 
is dus voor God staan en tegen Hem 
zeggen: “Zij hebben geen wijn meer, 
ik heb geen wijn meer, deze wijn van 
de vereniging met God, van de wijs-
heid, van de kracht …”.

Niettemin, nog meer dan de ma-
nier waarop, is het feit zelf van de tus-
senkomst van de H. Maagd Maria ver-
wonderlijk. Behoort een genodigde 
zich te mengen in de dingen van de 
tafel? Is het niet een onbeleefdheid, zo 
het gebrek aan voorzorg of de armoe-
de van de gastheren te onderstrepen? 
Het initiatief van Onze Lieve Vrouw is 
des te verwonderlijker, omdat wij we-
ten dat zij nederig, bescheiden en te-
ruggetrokken is. Haar temperament 
en haar deugd brachten er haar zeker 
niet toe, zich te mengen in de zaken 
van anderen.

Wel, daar hebben we een eerste 
aanduiding voor de rol van de moe-
der van Jezus bij deze bruiloft en bij 
alles wat zal volgen. Als de H. Maagd 
Maria een dergelijk initiatief neemt, is 

dat niet alleen als genodigde, en zelfs 
niet als vriendin van de familie. Zij 
handelt werkelijk als een moeder. Als 
zij in werkelijkheid slechts de moe-
der van Jezus is, en van een maagde-
lijk moederschap, zij weet dat zij op 
een bepaalde manier de moeder van 
de gehuwden en van alle aanwezigen 
is. Zij reageert echt als een moeder die 
in zich het lijden en de behoeften van 
haar kinderen draagt. Zij aarzelt dus 
geen moment. Ondanks haar smaak 
voor de stilte en voor het verborgen 
leven, neemt zij het initiatief en gaat 
naar Jezus.

Maar, het verzoek van Maria heeft 
een veel grotere draagwijdte dan al-
leen de nood van de het jonge bruids-
paar. Zij vertegenwoordigt een be-
langrijk keerpunt in het leven van 
de Verlosser en in het heilswerk. Het 
is, immers, duidelijk dat Onze Lieve 
Vrouw, door heel eenvoudig te verkla-
ren “zij hebben geen wijn meer”, haar 
Zoon aanspoorde om tussenbeide te 
komen door een wonder te doen. On-
der de bedekte woorden die Hij alleen 
kon begrijpen, verordende zij Jezus, 
zijn openbaar leven te beginnen en 
zijn godheid te tonen. De H. Maagd 
in Kana is de moeder die de deur van 
het huis van de familie opent en tegen 
haar zoon zegt: “Het uur is gekomen, 
voor jou, om te vertrekken; het is tijd 
om het huis te verlaten en je zending 
te vervullen”. Het is mooi de groot-
heid van ziel van Maria te zien die, ver 
van haar kind voor zichzelf te hou-
den, hem loslaat in zijn verlossend 
werk door een gebaar van zelfverloo-
chening en van edelmoedigheid. Zij 
toont zich hier werkelijk als de moe-
der van de Verlosser, niet alleen om-
dat zij, dertig jaar geleden, Hem die 
de wereld moest verlossen wonder-
baarlijk heeft gebaard, maar ook om-
dat zij Hem nu baart voor het werk 
van het Heil.

De H. Thomas gebruikt een heel 
mooie uitdrukking om dit mysterie 
kort samen te vatten. Hij zegt van de 
H. Maagd dat zij “nuptiarum consilia-
trix”5 is, de organisatrice, de raadgeef-
ster van de huwelijken.

Zeker, Jezus had zijn eerste leerlin-
gen al verzameld, maar deze hadden 

slechts een embryonaal en verward 
geloof. Zij moesten in het vervolg bin-
nengaan in het grote mysterie van de 
godheid van Christus en zich zo met 
Hem verenigen door het geloof en 
door de liefde. Ieder van hen, en voor-
al hun georganiseerde gezelschap, 
moest de Bruid van Christus worden. 
Wel, het viel aan Maria ten deel deze 
geestelijke huwelijken te organise-
ren. Zij moest Jezus naar zijn mystie-
ke Bruid leiden en deze, de Kerk, naar 
haar Bruidegom. Onze Lieve Vrouw 
begon wat de predikanten van alle tij-
den gingen doen onder de beweging 
van de H. Geest, “als paranimfen, op 
een bepaalde manier de Kerk met 
Christus verenigend”6. Wat Paulus te 
kennen gaf aan de Corinthiërs: “Ik 
heb u verloofd aan een enige bruide-
gom, om u tot Christus te brengen als 
een zuivere maagd” (2 Cor. 11, 2).

Verre van vreemd te zijn aan de 
heilsgeschiedenis, heeft de H. Maagd 
Maria dus een actief aandeel in het le-
ven van de Kerk. Zij bevindt zich er 
werkelijk in als een moeder die aan ie-
dereen leert om naar haar goddelijke 
Zoon te kijken en zich uit liefde aan 
Hem te geven. De devotie tot Maria is 
de bron van een vurig en contempla-
tief christelijk leven.

1 H.Thomas van Aquino, Commentaar 
over de H. Johannes, Marietti, n. 338. 

“Is het verwonderlijk, vraagt de H. 
Augustinus, dat Hij, die in de wereld 
kwam als naar een bruiloft, in dit huis 
komt waar de bruiloft plaatsvindt?” (H. 
Augustinus, commentaar over de H. 
Johannes, tract. 8).  

2 « Quasi miserum habens cor super mis-
eria alterum » (H. Thomas van Aquino, 
ibid.).

3 H. Thomas  van Aquino, ibid.

4 H. Johannes van het Kruis, Geestelijke 
zang, eind van de tweede strofe, Seuil, 
blz.. 701.

5 H. Thomas van Aquino, Commentaar 
over de H. Johannes, Marietti, n. 343.

6 “Ut paranymphi, quasi coniungentes Ec-
clesiam Christo” (H. Thomas, ibid.).
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De godsdienstige revolutieCRISIS IN DE KERK

Het 2e Vaticaanse Concilie heeft in 
de katholieke Kerk godsdienstige om-
wentelingen voortgebracht, die met 
de politieke omverwerping van het 
maatschappelijk bestel door de Fran-
se Revolutie kunnen worden vergele-
ken. 

Door het stiekeme woelen van de 
geheime genootschappen (waaron-
der op de eerste plaats de vrijmetse-
larij te noemen is) werden in 1789 te 
Parijs immers gewelddadige verande-
ringen op gang gebracht, waardoor de 
oude orde van het koninklijk en ker-
kelijk bestuur (het Ancien Régime van 
Troon en Altaar) werd omgehaald, 
om de dwingelandij van het republi-
canisme in te stellen; de burgers, die 
het niet eens waren met het nieuwe 
bewind of zijn rechtmatigheid bestre-
den, bekochten het met bloedige ver-
volging of ballingschap. 

Op soortgelijke manier maakten 
zich in 1962 te Rome de opperbest 
georganiseerde liberale bisschoppen 
van de landen, die langs de Rijn lig-
gen, meester van het Concilie, om de 
sociale heerschappij van Christus Ko-
ning over de volken en naties te ont-
binden, en de kerkelijke scepter aan 
zijn door Hem gesticht Heilsinstituut 
te ontnemen – tot schade van de zie-
len; de gelovigen, die deze onttroning 
van de goddelijke Zaligmaker alsme-
de de desacralisering van zijn heilige 
zetel op de altaren tegenhielden, wer-
den als misdadigers behandeld, die 
de nieuwe conciliaire liefdeskerk zon-
der dralen verschopte. 

De machtsovername van het Con-
cilie door de zo genoemde Rijnallian-
tie, die de godsdienstige revolutie in 
de katholieke Kerk achter de scher-
men voorbereidde, werd uitstekend 
gedocumenteerd door eerw. Ralph 
Wiltgen in zijn boek “De Rijn stroomt 
in de Tiber”. 

Onder de bisschoppen van de 
Rijnalliantie bevond zich ook Kardi-
naal Leo Jozef Suenens, aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel (1961-1979), 
die niet voor niets het 2e Vaticaanse 
Concilie het 1789 van de Kerk noem-
de, aangezien de uit deze kerkverga-
dering voortgekomen hervorming 
aan de gelovigen de nieuwe religieuze 
orde oplegde, die zich richtte naar de 
verworvenheden van de Franse Revo-
lutie volgens haar befaamde leus van 
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap 
(Liberté, Égalité, Fraternité). 

Vervolgens zal ik aan de hand van 
deze leus de nauwe verhouding en 
geestelijke verwantschap van het ge-
dachtegoed toelichten, waarop de re-
volutionaire beginsels van 1789 en 
1962 berusten: namelijk liberalisme, 
democratisme, humanitarisme, de lei-
dende ideeën van de hedendaagse 
politiek, die het theologische den-
ken van de conciliaire Kerk hebben 
besmet door de toepassing ervan op 
religieus gebied in de vorm van gods-
dienstvrijheid, collegialiteit en oecume-
nisme. 

Alvorens het nadere onderzoek 
van deze drie onderwerpen te begin-
nen, stel ik de bijdrage van Br. Jean-
Michel Potin O.P., historicus en ar-
chivaris van de Franse Provincie van 
de Dominicanen, voorop, die in de 
recente verzamelbundel “Het zwart-
boek van de Franse Revolutie”1 over 
de sombere zijden van deze zo vaak 
ten onrechte verheerlijkte gebeurtenis, 
een uitstekend betoog met betrekking 
tot haar vervelend devies heeft gege-
ven. Daarin wijst hij op de christelij-
ke gesteldheid van de begrippen “vrij-
heid” (in Joh. 8,32: “De waarheid zal 
u bevrijden.”), “gelijkheid” (in Gal. 
3,28: “Thans is er geen jood meer of 
heiden, geen slaaf en geen vrije, geen 
man en geen vrouw; want allen bent 
u één in Christus Jezus.”) en “broeder-

Vaticanum II – de godsdienstige 
revolutie in de katholieke Kerk

Eerwaarde D. Fringeli

schap” (in Marc. 3,35: “Wie de wil van 
God volbrengt, hij is mijn broeder en 
zuster en moeder.”); om die reden 
ontlokten deze parolen in 1789 bij 
niet weinige geestelijken aanvankelijk 
enthousiaste opgetogenheid, alvo-
rens de goddeloze geest te begrijpen, 
die de dode letters tot een levendige 
krijgsmachinerie tegen het politiek en 
religieus bestel van het katholieke le-
ven maakte. 

Nog jaren na het herstel van de 
door de Franse Revolutie omverge-
worpen orde in Europa door de Res-
tauratie van het Congres van Wenen 
in 1815 verdedigde echter de ver-
maarde dominicaan Henri Lacordai-
re de blijkbare overeenkomst van het 
revolutionaire devies “Vrijheid, Ge-
lijkheid, Broederschap” met het ka-
tholiek geloof, totdat hij het geper-
verteerde gebruik van die christelijke 
begrippen door het republicanisme 
besefte. Zo herinnerde deze heraut 
van de liberale katholieken (de gees-
telijke, die de Kerk met de wereld 
trachtte te verzoenen) de voorstan-
ders van het liberalisme in 1848 dat 
tussen de sterke en de zwakke, tussen 
de rijke en de arme, tussen de mees-
ter en de slaaf, de (wereldlijke) vrij-
heid tot verdrukking van de onmach-
tige door de machtige voert, terwijl de 
(christelijke liefdes)wet van deze on-
broederlijke ongelijkheid bevrijdt2. 

Wat Br. Jean-Michel Potin O.P. 
heeft gezegd over het geperverteerde 
gebruik van christelijke begrippen, 
wier traditioneel inhoud een dubbel-
zinnige betekenis krijgt door de uitleg 
in de revolutionaire zin, is tevens toe-
passelijk op de teksten van het 2e Vati-
caanse Concilie. 

Inderdaad lijken revolutionaire 
opstandelingen de duivelse vader van 
de leugenachtigheid bij voorkeur na 
te bootsen door een onvoldoende uit-
drukkingswijze aan te wenden, die je 
op een dwaalspoor brengt of de ware 

IB260.indd   10 9-5-2012   9:59:27



Informatieblad   Nr. 260  mei - juni  2012  11

De godsdienstige revolutie CRISIS IN DE KERK

intentie verduistert. Zo vindt u bij-
voorbeeld in de vrijmetselarij een rij-
ke christelijke symboliek, die het doel 
van dit geheime genootschap (de ver-
nietiging van de katholieke Kerk) ca-
moufl eert. In het geval van het 2e 
Vaticaanse Concilie maskeert het 
voorkomen van dubbelzinnige tek-
sten, die ten gevolge van hun ondui-
delijkheid tot misleiding aanleiding 
geven, de vijand van de waarheid. 

In zijn boek “Iota Unum” heeft 
Romano Amerio op de onduidelijk-
heden gewezen, die, bij gebrek aan 
authentieke verklaringen van de 
conciliaire documenten door 
het kerkelijke leergezag, de deu-
ren wijd openzetten voor menig-
vuldige interpretaties3. Met be-
trekking tot de beginselen van 
1789, die in de conciliaire Kerk 
zijn binnengedrongen, wijst hij 
naar de dubbelzinnigheid van 
de revolutionaire formule met 
haar drie begrippen “vrijheid”, 
“gelijkheid”, “broederschap”, als ze 
wordt losgemaakt van de oorspronke-
lijke betekenis om ze daarna aan de 
tegengestelde godsdienstige beginse-
len te koppelen: “De Franse Revolutie 
geeft ons daarom het typisch voorbeeld 
van het tot stand komen van formules 
die verwaterd en dubbelzinnig geworden 
zijn, omdat zij losgemaakt werden van de 
oorspronkelijke beginselen.”4 

Johannes Dörmann heeft in zijn 
onderzoek over de theologische op-
vattingen, die de weg van Paus Johan-
nes-Paulus II naar de interreligieuze 
gebedsdag te Assisië in 1986 slecht-
ten, de rol van de pastorale taal bena-
drukt, waardoor in de teksten van het 
2e Vaticaanse Concilie de hermeneuti-
sche pluriformiteit binnendrong. Vol-
gens hem sloop door de fl essenhals 
van de pastorale taal de verkeerde 
conciliaire geest onmerkbaar de do-
cumenten in, al was de misleidende 
interpretatiemogelijkheid slechts op-
pervlakkig aangelegd, om pas later de 
door de vernieuwers bedoelde uitleg 
te verkrijgen5.

Na deze korte uitweiding betref-
fende de mentale versluieringtactiek 
door het gebruik van een dubbelzin-
nige taal, zal ik nu aan de christelij-
ke betekenis van vrijheid, gelijkheid 
en broederschap hun door de Franse 
Revolutie verworden zin toetsen, die 

dankzij het 2e Vaticaanse Concilie de 
overgeleverde leer van de katholieke 
Kerk zo veranderde dat men er niet 
meer onderuit kan van een ingrijpen-
de breuk met haar verleden traditie te 
spreken. In zijn oproep tot de verhan-
deling over het 2e Vaticaanse Concilie 
durfde Brunero Gherardini zelfs zeg-
gen dat met deze kerkvergadering een 
nieuwe Kerk begint (blz. 17), die haar 
Copernicaanse wending tot stand 
heeft gebracht (blz. 22)6. 

Mgr. Marcel Lefebvre, de stichter 
van de Priesterbroederschap St. Pius 

X, oordeelde er niet anders over. Naar 
aanleiding van een voordracht ge-
houden te Rennes (F) in 1972 – toen 
was hij nog niet het mikpunt van het 
modernistische Rome – was hij niet 
zuinig met duidelijke woorden: “Dit 
Concilie was geen kerkvergadering zoals 
de vroegere. (…) Wij hebben geen recht 
te zeggen dat de (geloofs)crisis, die wij 
ondervinden, niets te doen heeft met het 
Concilie; dat zij slechts voortkomt uit een 
slechte interpretatie van het Concilie.” 
En hij somde de oorzaken op voor 
de ramp, die door de conciliaire her-
vorming werd voortgebracht: “Onder 
het Concilie werden tijdbommen gelegd; 
volgens mij waren er drie: de godsdienst-
vrijheid, de collegialiteit en het oecume-
nisme.”7 Deze tijdbommen bracht de 
Aartsbisschop uitdrukkelijk in ver-
band met de leus van de Franse Re-
volutie. Gaan wij ze met hem onder-
zoeken.

1.Vrijheid en 
         godsdienstvrijheid
“De godsdienstvrijheid komt over-

een met het parool ‘Vrijheid’ in de Franse 
Revolutie; een onduidelijke uitdrukking, 
waarvan de duivel zich met voorliefde be-
dient.

Deze uitdrukking is nooit begrepen in 
de betekenis die het Concilie haar gege-
ven heeft. Alle vroegere documenten van 

de Kerk, die van godsdienstvrijheid spre-
ken, verstaan daaronder de vrijheid van 
de [katholieke] Godsdienst en nooit de 
vrijheid van de godsdiensten. Wanneer de 
Kerk over deze vrijheid gesproken heeft, 
dan heeft zij steeds gesproken van de vrij-
heid van de [katholieke] Godsdienst en 
het gedogen van andere godsdiensten. 
Men gedoogt de dwaling. Haar de vrij-
heid geven, betekent, haar een recht ver-
lenen: zij heeft echter geen recht. Alleen 
de waarheid heeft rechten. De vrijheid 
van de godsdiensten erkennen betekent, 
aan de waarheid hetzelfde recht toeken-

nen als aan de dwaling. Dat is on-
mogelijk. Nooit kan de Kerk iets 
dergelijks zeggen. Naar mijn me-
ning is het een godslastering, zulk 
een bewering te wagen. Dat is ge-
richt tegen de eer van God – God is 
de Waarheid. Jezus Christus is de 
Waarheid. Jezus Christus op het-
zelfde niveau te stellen als een Mo-
hammed, een Luther, is niets an-
ders dan een godslastering. Als wij 

het geloof hebben, dan hebben wij geen 
recht, dat toe te laten; dat is de dwaling 
van het algemeen recht, die door Pius IX 
en alle pausen veroordeeld is.

Met de godsdienstvrijheid is het be-
grip van de vrijheid in de betekenis van 
de Franse Revolutie in het concilie bin-
nengedrongen.”8

Mgr. Marcel Lefebvre beroept zich 
hierbij op het leergezag van de pau-
sen van voor het 2e Vaticaanse Conci-
lie. Nemen wij allereerst de verklarin-
gen van Pius IX, die in zijn encycliek 
“Quanta Cura” van 8 december 1864 
het burgerlijke recht op godsdienst-
vrijheid als waanzin heeft geken-
merkt; in de eraan toegevoegde Sylla-
bus werd deze dwaling veroordeeld9. 
Vervolgens kunnen wij de uitspraken 
van Leo XIII in zijn encycliek “Liber-
tas praestantissimum” van 20 juni 
1888 aanhalen, waarin hij de vrijheid 
van eredienst (libertas cultus), die in 
volkomen strijd is met de deugd van 
godsdienstigheid, afwijst. Volgens zijn 
rondschrijven steunt namelijk deze 
vrijheid op de verkeerde gedachte, 
dat het iedereen vrijstaat, iedere gods-
dienst die hij verkiest te belijden10.

Deze pausen gingen ervan uit dat 
de niet-katholieke godsdiensten een 
kwaad zijn, aangezien er daarin dwa-

“Onder het Concilie wer-
den tijdbommen gelegd: 

de godsdienstvrijheid, 
de collegialiteit en 

het oecumenisme.” 
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lingen zijn die voor het zielenheil ver-
derfelijk zijn. “Welke dood voor de 
ziel is erger dan de vrijheid om de 
dwaling te verkiezen”, zei de H. Kerk-
leraar Augustinus11. Daarom heeft de 
voorconciliaire Kerk aan de religieuze 
dwaalleren nooit een bestaansrecht 
toegekend. Integendeel werden zij be-
vochten, om ze uit te roeien. Waar dat 
niet lukte of niet mogelijk was, werd 
het beginsel van tolerantie toegepast, 
om een groter kwaad te verhinderen. 
Maar een dwaling gedogen betekent 
niet, haar bestaansvrijheid te aanvaar-
den. 

Daarentegen beschouwt het Twee-
de Vaticaans Concilie met zijn verkla-
ring “Dignitatis humanae” de aanwe-
zigheid van de dwaling, die de zielen 
tot de afwijking van de waarheid kan 
verleiden, blijkbaar als een goed. In 
zijn onderzoek over de uitspraken 
van “Dignitas humanae” komt Bru-
nero Gherardini tot deze conclu-
sie12. Hij zegt dat het conciliaire do-
cument de gelijktijdige aanwezigheid 
van de waarheid en de dwaling niet 
meer als een kwaad opvat, dat men 
desnoods moet tolereren, maar als 
een goed, dat men in ieder geval moet 
beschermen vanwege het in de men-
selijke persoonswaarde gefundeerde 
zelfbestemmingrecht, waaruit tevens 
het recht op godsdienstvrijheid zou 
voortkomen. 

Het lijkt dat het Tweede Vati-
caans Concilie bij zijn verklaring 
over de godsdienstvrijheid het ave-
rechtse evolutionistische denkbeeld 
van de onomkeerbare morele voor-
uitgang van de mensheid veronder-
stelt, die zich uit zichzelf altijd meer 
tot volmaaktheid ontwikkelt13. Al de 
door de filosofische verlichting mis-
leide opstandelingen van de Franse 
Revolutie waren onderhevig aan deze 
zwaarwegende vergissing. Want door 
de instelling van een politiek beleid 
van burgerlijke vrijheden in de open-
baarheid wilden zij de utopie van 
vrijheid zonder perken verwezenlij-
ken, die de automatische humanise-
ring van de samenleving zou moeten 
bewerkstelligen. Als je de mensheid 
van alle dwang bevrijdt, zal zij vanzelf 
naar het ware en goede streven. Door 
deze bewering van Jean-Jacques Rous-

seau (1712-1778), die in geboden of 
wetten slechts een maatschappelijke 
overeenkomst (“Contrat Social”) zag, 
werd de vrijheid losgescheurd van 
God, die haar aan het menselijk indi-
vidu heeft gegeven om door de kennis 
van Hem en door de gehoorzaamheid 
aan Hem de eeuwige zaligheid te ver-
werven. Hij is vergeten dat de vrijheid 
een persoonlijke hoedanigheid is die 
op de toewijding van de menselijke 
wil aan de goddelijke genade berust. 
Zonder dit goddelijk geschenk zou de 
met een redelijk verstand en een vrije 
wil begaafde mens in de kennis van 
de waarheid en in het streven naar het 
goede verdwalen. Onze menselijke na-
tuur, die namelijk werd gekwetst door 
de erfzonde, heeft de (helpende) ge-
nade van God zelfs nodig om de wils-
vrijheid in het doen van het natuur-
lijk goede te bevestigen14. De mens is 
daarom niet “van nature” goed, maar 
heeft de goddelijke genade nodig om 
natuurlijk en bovennatuurlijk goed te 
zijn en het ook te blijven. 

Dus achter het idee van de burger-
lijke bevrijding van Troon en Altaar, 
die de Franse Revolutie wilde teweeg-
brengen, verschuilt zich de ontken-
ning van de mogelijkheid tot kwaad 
uit vrije wil – een kwaad dat de mo-
rele achteruitgang tot gevolg heeft. De 
persoonlijke wilsvrijheid van de af-
zonderlijke mens werd vereenzelvigd 
met de maatschappelijke vrijheden 
van de gezamenlijke mensheid. Dat 
heeft Br. Jean-Michel Potin O.P. heel 
goed uitgewerkt in zijn onderzoek. Hij 
zegt terecht dat de vrijheden, die door 
het democratisch bewind van de mo-
derne staten worden gegarandeerd, 
een bedrieglijk lokaas zijn waardoor 
de ware vrijheid van het kind van God 
(de mens in staat van heiligmakende 
genade) – van God, die de mens door 
zijn genade bevrijdt – wordt vernie-
tigd15. 

Want het revolutionaire leidmo-
tief van vrijheid legt het onderdanig 
zijn van het menselijk individu in de 
burgerlijke en religieuze maatschap-
pij eenzijdig als verdrukking uit. Maar 
onderdanig zijn betekent toch ook 
zijn bestaansvrijheid danken aan een 
andere op grond van de welwillend-
heid van deze16. Of zegen we het met 
de woorden van de H. Apostel Paulus: 

“Door de genade Gods ben ik wat ik 
ben” (1 Kor. 15,10). 

De mensen genieten de ware vrij-
heid (in het enkelvoud) dankzij de 
genade van God, die hen zalig maakt, 
terwijl de vrijheden (in het meer-
voud), die door de moderne mensen-
rechten zouden worden gewaarborgd, 
hen tot slaven van de zonde maken, 
omdat daardoor het kwaad dat men 
ontkent daadwerkelijk wordt ontke-
tent.

Laten wij dit inzicht toepassen op 
de godsdienstvrijheid, op de vrijheid 
van de godsdiensten in tegenstelling 
met de vrijheid van de [katholieke] 
Godsdienst, zoals Mgr. Marcel Lefebvre 
het heeft uitgelegd. De godsdienstvrij-
heid van alle religies [meervoud] ver-
nielt inderdaad de godsdienstvrijheid 
van de katholieke geloofsbelijdenis 
[enkelvoud]. Door het recht op gods-
dienstvrijheid aan alle religies te ver-
lenen heeft het 2e Vaticaanse Concilie 
aan de katholieke Kerk de godsdienst-
vrijheid ontnomen. Daardoor volgde 
het de Franse Revolutie, die door de 
vrijheden [meervoud] van de mense-
lijke natuur voor het kwaad, de vrij-
heid [enkelvoud] van de goddelijke 
genade voor het goede heeft geboeid. 
Het lijkt dus dat de conciliaire verkla-
ring “Dignitas humanae” de zedelijke 
vervolmaking van het menselijk indi-
vidu door Gods heiligmakende gena-
de negeert om voor de hersenschim 
van de progressieve humanisering van 
de mensheid, die al begenadigd zou 
zijn, plaats te maken. In deze optiek 
vat men de niet-katholieke godsdien-
sten ook niet meer als een kwaad op, 
dat men moet tegenhouden, maar als 
een kans die de religieuze vooruitgang 
van de mensheid versnelt. Vinden wij 
in deze stelling niet de dwaling van 
Karl Rahner terug, die met betrekking 
tot ongelovigen van “anonieme chris-
tenen” spreekt?

In de volgende tekst van Br. Jean-
Michel Potin O.P.17, die de politieke 
dwaling van de Franse Revolutie door 
de instelling van een beleid van pu-
blieke vrijheden toont, heb ik enkele 
woorden vervangen, zodat u de ver-
wantschap tussen de omwentelingen 
van 1789 en de kerkelijke gebeurtenis 
van 1962 zal kunnen vaststellen:
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Het recht van alle religies op gods-
dienstvrijheid houdt dus de looche-
ning van het goddelijke genadebestel, 
waardoor de zonde wordt verwijderd 
en de ziel geheiligd, in. Daarom moe-
ten zich de “anonieme christenen” 
ook niet meer bekeren, want zij zou-
den krachtens hun (religieuze) vrijhe-
den vanzelf menselijker worden om 
de progressieve humanisering van de 
mensheid te verwezenlijken.

1 Le livre noir de la Révolution Française, 
sous la direction de Renaud Escande, Les 
Éditions du Cerf, Paris 2008, blz. 415-429.
2 Ibidem, blz. 415: «Entre le fort et le 
faible, entre le riche et le pauvre, entre 
le maître et l’esclave, c’est la liberté qui 
opprime et c’est la loi qui libère» (52e 
Conférence de carême à Notre-Dame de 
Paris en 1848) 
3 Romano Amerio, Iota Unum, Studie 
over varianten in de katholieke Kerk in 
de 20e eeuw, Nederlandse tekst door A.J. 
Dens, uitgegeven door het Thomas More 
Genootschap, Leuven, 1991, blz. 46-47.
4 Ibidem, blz. 240 (De beginselen van 
1789 en de Kerk, nr. 225).
5 Prof. Dr. Johannes Dörmann, Johannes-
Paul II. – Sein theologischer Weg zum 
Weltgebetstag der Religionen in Assisi, 
Sarto Verlag, Stuttgart, 2011, blz. 53: 
„Durch das Nadelöhr der pastoralen 
Konzilssprache konnte der Konzils-Un-
geist unmerklich auch in die Dokumen-
te eindringen, sei es auch nur mit der 
Methode von Ansätzen und späterer 
Interpretation.“ 

6 Brunero Gherardini, Le Concile Œcu-
ménique Vatican II – Un débat à ouvrir, 
traduit par Odile de Prigny, Casa Mariana 
Editrice, Frigento, 2009.
7 Mgr. Marcel Lefebvre, Ein Bischof 
spricht, Schriften und Ansprachen 1963-
1974, Übersetzung von Heribert Gillin-
ger und Marion Zaczek, Kreuz-Verlag, 
Wien, 1976, blz. 207.
8 Ibidem, blz. 207-208.
9 Denz. 2978: “Daarom verdient het lof, dat in 
sommige katholieke streken aan allen, die zich 
daar vestigen, wettelijk vrijheid is gewaarborgd, om 
openlijk hun eigen eredienst, welke die dan ook is, 
uit te oefenen.” Denz. 2978: “Het is immers niet 
waar, dat de door de staat erkende godsdienstvrij-
heid, alsook de aan allen toegekende volledige be-
voegdheid om zonder uitzondering alle meningen 
en denkbeelden openlijk en publiek te verkondigen, 
leidt tot gemakkelijker bederf van de zeden en van 
de mentaliteit van de volken en tot het verbreiden 
van de pest van het indifferentisme.” 
10 Ecclesia Docens, Uitgeverij Gooi & 
Sticht, Hilversum, 1938, blz. 38.
11 Ep. 105,2,10; PL 33,400: “Quae peior mors 
animae quam libertas erroris.”
12 Brunero Gherardini, Le Concile Œcu-
ménique Vatican II – Un débat à ouvrir, 
traduit par Odile de Prigny, Casa Mariana 
Editrice, Frigento, 2009, blz. 186: “Tandis 
que la tolérance essaie par elle-même d’éviter des 
maux pires et ouvre les portes pour le bien de la 
paix à une coexistence (autrement impossible) 
entre la vérité et l’erreur, la liberté religieuse de 
la déclaration conciliaire voit dans cette présence 
simultanée non pas un mal à tolérer, ou un simple 
expédiant pour éviter des maux pires, mais un bien 
à affirmer, protéger et défendre, pour la sauve-
garde du droit intersubjectif à l’autodétermination.”
13 Men kent de stelling van Teilhard de 
Chardin, die van de menselijke ontwik-

Het idee van een staatsbeleid, dat door burgerlijke vrijhe-
den wordt beheerst, verbergt de voorstelling van een ethische 
vooruitgang van de mensheid – een voorstelling die de mo-
gelijkheid van kwaad ontkent, omdat in de democratische vi-
sie van de mensheid het kwaad een tekortkoming is die men 
uit de weg kan ruimen door de wetenschap [van de mensen-
rechten].18 (…) Deze miskenning van het kwaad, deze wei-
gering in te zien dat iedere man en iedere vrouw tot aan 
het einde van de tijden tegen hetzelfde kwaad moet vechten, 
dat hun voorouders ondergingen, leidt de bevrijde mens-
heid naar de hel. 

Het idee van een kerkbeleid, dat door religieuze vrijhe-
den wordt beheerst, verbergt de voorstelling van een zede-
lijke vooruitgang van de mensheid – een voorstelling die 
de mogelijkheid van zonde ontkent, omdat in de concili-
aire visie van de mensheid de zonde een tekortkoming is 
die men uit de weg kan ruimen door de openbaring [van 
de mensenrechten].18 (…) Deze miskenning van de zonde, 
deze weigering in te zien dat iedere man en iedere vrouw 
tot aan het einde van de tijden tegen dezelfde zonden moet 
vechten, die hun voorouders ondergingen, leidt de bevrij-
de mensheid naar de hel.

keling tot het punt omega spreekt, dat 
Christus symboliseert. 
14 Homo lapsus moraliter non potest 
sine auxilio gratiae diu servare totam 
legem naturalem et graves tentationes 
superare (A. Tanquerey, Brevior Synopsis 
Theologiae Dogmaticae, Desclée, Paris, 
71931, nr. 914, blz. 532).
15 L’idée selon laquelle un régime de 
libertés publiques protège la liberté 
individuelle est un leurre, il ne peut éven-
tuellement que garantir des contrats qui 
lient les hommes entre eux. (…) Préten-
dre protéger la liberté individuelle, c’est 
l’annihiler (Le livre noir de la Révolution 
Française, sous la direction de Renaud 
Escande, Les Éditions du Cerf, Paris 2008, 
blz. 422-423).
16 “Sujet” ne signifie pas seulement “sou-
mis” mais signifie aussi “exister grâce à 
et par un autre”. Exister par grâce, c’est 
exister par don (ibidem, blz. 423).
17 Il y a derrière cette idée de régime de 
libertés publiques l’idée du progrès mo-
ral de l’humanité et donc la négation de 
la possibilité du mal. Tout mal n’est qu’un 
défaut que l’on va pouvoir éradiquer par 
l’éducation ou la science (…). Cette mé-
connaissance du mal, ce refus de voir que 
chaque homme et chaque femme aura 
jusqu’à la fin des temps à se battre con-
tre les mêmes maux que leurs ancêtres a 
conduit cette humanité libérée à l’enfer 
(ibidem, blz. 423).
18 Het idee van een vooruitgang van de 
mensheid door de wetenschappelijke 
openbaringen, die het moderne vrijheids-
beleid van democratische en religieuze 
inrichtingen heeft mogelijk gemaakt, is 
geworteld in de gnostische en esoteri-
sche leer van New Age.

Detail van de bronzen poort van de St. Pietersbasiliek, geplaatst ter herinnering aan het Tweede Vaticaans Concilie
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  Steun van de huisgezinnen1 
   

Het gezin is het voornaamste en 
onmisbare onderdeel van de natuur-
lijke samenleving. Het gezin, een va-
der en een moeder, zijn essentieel voor 
de geboorte, de opvoeding van de kin-
deren en van de toekomstige genera-
ties. Het gezin is het middel om aan 
hen die na ons komen, door te geven 
wat wij hebben ontvangen, zowel op 
materieel, educatief en maatschappe-
lijk als op geestelijk gebied. Daardoor, 
door een verenigd, evenwichtig gezin, 
wordt de beschaving, het culturele erf-
goed, de opvoeding en de gewoonten, 
kortom de erfenis doorgegeven!

Maar wij weten het, de wereld, de 
wetten proberen deze uiterst belangrij-
ke cel te vervormen, en ik zal niet het 
aantal aanvallen opnoemen, dat de ge-
zinscel van alle kanten ondergaat.

Dat is niet alles, het gezin is een 
breekbare samenleving, die grote in-
spanningen eist van al haar leden. De 
zwakheid van de een, het egoïsme van 
de ander, de ontmoediging, het onge-
duld kunnen immers het gezin laten 
omvallen, uit het evenwicht doen ra-

Eerwaarde Nicolas Challan Belval

ken en rampzalige gevolgen voor allen 
hebben.

Wij hebben dus de zorg, de plicht 
het gezin te beschermen.

Beminde gelovigen, als de H. Jo-
zef de steun van de huisgezinnen is, 
moeten wij hem aanroepen, navolgen 
en ons onder zijn heilige bescherming 
stellen.

Al is Onze Heer immers niet gebo-
ren uit de vereniging van de H. Jozef en 
de allerheiligste Maagd Maria om zijn 
goddelijk kindschap, God heeft zijn 
goddelijke Zoon niet anders kunnen 
laten komen dan in een echt gezin.

In de H. Evangelies wordt de H. Jo-
zef werkelijk beschouwd als de echtge-
noot van de allerheiligste Maagd Ma-
ria: “Neem Maria, uw echtgenote met 
u mee”.

Sint Jozef heeft dus ten eerste de rol 
gekregen, de allerheiligste Maagd Ma-
ria te beschermen, haar deugdzaam-
heid te beschermen door de trouw, 
haar reputatie te beschermen door 
haar als echtgenote aan te nemen.

Sint Jozef heeft het vaderlijk gezag 
over het Kind Jezus gekregen. “U moet 
hem de naam Jezus geven”, had de en-
gel gezegd.

Sint Jozef had als taak, het leven 
van het goddelijk Kind moedig te ver-
dedigen tegen de wreedheid van de 
burgerlijke macht, in handen van He-
rodus, door de vlucht naar Egypte.

Sint Jozef heeft de heilige familie 
moeten steunen door zijn dagelijks 
werk, om haar te onderhouden, maar 
ook geduldig de beproeving van de ar-
moede moeten verdragen.

Ten slotte waakte Sint Jozef oplet-
tend over de opvoeding van Jezus en 
het evangelie vertelt ons inderdaad: 
“Hij was hun onderdanig en het kind 
nam toe in leeftijd, wijsheid en gena-
de”.

Beminde gelovigen, wij zijn alle-
maal de broers en zussen van Onze 
Heer en kinderen van Maria. Sint Jo-
zef heeft het heilige gezin van Naza-
reth beschermd en gesteund op de 
weg van de heiligheid in de trouw aan 
de wil van God; (…) waarom kan hij 
de christelijke gezinnen niet steunen, 
waarin men probeert uitverkorenen te 
schenken aan God, broers en zussen 
van Jezus Christus, kinderen van de 
Maagd Maria?

Waarom zal hij de moeders ont-
moedigd laten worden door de om-
vang van hun taak en de zwaarte van 
de opvoeding?

Dus, beminde gelovigen, hebben 
wij de plicht om Sint Jozef te smeken, 
na te volgen en aan te roepen. (…) Hij 
verwacht onze gebeden omdat hij voor 
ons grootste goed en ons heil, de steun 
van de gezinnen wil worden, weer wor-
den, en blijven. Amen.

1 Preek over de H. Jozef “steun van de 
huisgezinnen” “beschermer van de H. 
Kerk”, gehouden in Brussel op 19 maart 

2012. 
Gezien het onderwerp van dit nummer 
van het tijdschrift, publiceren wij alleen 
uittreksels die betrekking hebben op de 
H. Jozef “Familiarum columen – steun 
van de huisgezinnen”. 
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Als de twee echtelieden deze regel 
toepassen, wordt het gemeenschappe-
lijk leven aangenamer. Deze houding 
stelt het gezag van de echtgenoot in 
het huishouden niet opnieuw ter dis-
cussie, noch zijn weigering het op een 
akkoordje te gooien met het kwaad, 
wat dat ook mag zijn. Maar er zijn ze-
ker domeinen waar de standpunten 
verschillend kunnen zijn en waar een 
gebied van wederzijds begrip mogelijk 
is. Deze capaciteit tot aanpassing is op 
het intellectueel gebied een teken van 
redelijkheid en op het punt van gees-
telijk inzicht een uiting van de deugd 
van naastenliefde. Zo veronderstelt de 
samenwerking een zekere zelfverloo-
chening, zij veronderstelt de offergeest 
en de zorg om het gemeenschappelijk 
welzijn.

1. De plichten van 
        de huwelijkse staat
De huwelijkse staat is de levens-

staat die als zending heeft, aan de bur-
gerlijke samenleving en aan de Kerk de 
leden te verschaffen, die zij nodig heb-
ben. Hij omvat dus ernstige plichten, 
en vooral die van niet te weigeren, kin-
deren te hebben. Daarom, als de ou-
ders de wet van de huwelijksdaad zeer 
goed in acht nemen door zo te hande-
len dat deze daad open blijft voor het 
leven, dan hebben zij toch geen vrij-
brief tegenover God. Als zij bijvoor-
beeld uit egoïsme of uit gebrek aan 
vertrouwen op de Voorzienigheid, het 
aantal van hun kinderen vrijwillig be-
perken tot één of twee, dan zondigen 
zij tegen de plicht van staat  van het 
huwelijk, want zij ontnemen dan de 
twee maatschappijen, de burgerlijke 
en de kerkelijke, van leden die nodig 
zijn voor hun evenwicht, en zij zijn er 
tegenover God verantwoordelijk voor. 
Daarom streven de katholieke echtge-

noten, bewust van hun plicht, ernaar 
God alle kinderen te geven die Hij tot 
het bestaan wenst te roepen door hun 
huwelijksvereniging. “Alle kinderen” 
betekent natuurlijk niet “alle mogelij-
ke kinderen”. Het huwelijk is niet een 
“wedloop naar het kind”. God spreekt 
door zijn wet, maar ook door de ge-
beurtenissen. De gezondheidstoe-
stand van de moeder, de inkomsten 
van de vader, het evenwicht van de 
echtgenoten en de kinderen zijn ook 
parameters waarmee rekening gehou-
den moet worden. Bij deze overweging 
moet men proberen met beleid de toe-
komst te voorzien, de last die de komst 
van een nieuw kind gaat meebrengen 
op het gebied van de opvoeding. Het 
is belangrijk dat geen van deze door 
de Schepper gewenste kinderen te kort 
schiet tegenover de oproep van God, 
door de fout van de echtgenoten.

2. De rol van de opvoeders
De ouders hebben niet als enige 

rol, de kinderen ter wereld te brengen; 
zij zijn de voornaamste opvoeders van 
hun kinderen.1 Paus Pius XII legde dit 
duidelijk uit in een toespraak aan de 
jonge gehuwden.

“Christelijke echtgenoten, u hebt 
in de Kerk niet de eenvoudige zen-
ding om kinderen voort te brengen 
om ze aan te bieden voor het pries-
terwerk. (…) Naast het natuurlijk le-
ven hebt u de plicht  in de kinderen 
die God u zal geven, het geestelijk le-
ven dat zij ontvangen bij het doopsel, 
te bewaren en bij te dragen aan de ont-
wikkeling ervan. (…) In de christelijke 
vorming van de zieltjes die God u zal 
toevertrouwen, is een deel voor u ge-
reserveerd waarin niemand u volledig 
zal kunnen vervangen. (…) Volgens de 
gewone beschikkingen van de godde-
lijke Voorzienigheid kunnen de zie-

len niet tot een christelijk leven en tot 
de zaligheid komen buiten de Kerk en 
zonder de leiding van de priester. Maar 
vergeet nooit dat de kinderen gewoon-
lijk slechts groot kunnen worden in 
het christelijk leven, in een huisgezin 
waar de ouders, verenigd en gezegend 
door het sacrament van het huwelijk, 
de functie vervullen die hun eigen is”.2

Besluit
Het geluk van een gezin hangt gro-

tendeels af van de atmosfeer die men 
er inademt. Het is noodzakelijk dat ie-
dereen er zich goed in voelt. Daarom 
moet ieder gezinslid het zijne ertoe 
bijdragen. Het leven bestaat uit kleine 
dingen. Laat iedereen dus waakzaam 
strijden tegen zijn egoïsme, dan zal de 
liefde heel snel bloeien in het gezin. 
Kijken wat verenigt, het goede humeur 
ontwikkelen, niet klagen, zijn woord 
ten dienste stellen van de naastenlief-
de, vergeven, zijn evenveel kleine mid-
delen die bijdragen om het gezinsleven 
aangenaam en gemakkelijk te maken 
te midden van de wederwaardigheden 
van dit ballingsoord.

In een dergelijke omgeving zijn de 
kinderen klaar om, op het ogenblik 
dat door God wordt uitgekozen, zich 
definitief in het leven te werpen door 
de prachtige stem van de klooster- of 
priesterroeping aan te nemen, of de ge-
zamenlijke weg van het huwelijk of het 
celibaat met als doel, op hun beurt aan 
de toekomstige generaties deze prach-
tige deugden over te dragen, waarmee 
zij bekleed zijn en die de meest over-
tuigende verdediging van de waarheid 
van de katholieke godsdienst zijn.

1 Kerkelijk wetboek van 1917, can. 1013, § 
1; kerkelijk wetboek van 1983, can. 793, § 1.
2 Toespraak tot de jonge gehuwden.

Het katholieke gezin
De echtgenoten hebben een aanvullende zending en hebben specifieke gaven ontvangen om samen 

te lopen op de weg van het heil. Men moet niet proberen tot elke prijs zijn manier van zien 

of van doen op te leggen, maar het is belangrijk te proberen de ander te begrijpen en hem te nemen 

zoals hij is, door rekening te houden met zijn smaken, zijn wensen en zijn behoeften.

Eerwaarde Patrick Troadec
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De voetgebeden (III)
Alain de Beaugrain

Omdat hij  « hulp in de naam des 
Heren die hemel en aarde gemaakt 
heeft » verwacht, mag de priester, zo-
als hij daarnet zei, « naderen tot het 
altaar van God die [zijn] jeugd ver-
blijdt ». Aldus « erkent 
de priester oprecht dat 
zijn vertrouwen niet uit 
zijn eigen verdiensten 
voortvloeit, maar wel op 
Gods hulp berust… en 
hij maakt tegelijkertijd 
het kruisteken omdat 
men die hulp door de 
verdiensten van Chris-
tus’ kruis verwachten 
mag »1. 

Wij hebben het we-
zenlijk karakter van het 
kruisteken bij het be-
gin van de heilige Mis 
besproken 1: bij het 
begin van het Introïtus 
en bij het begin van de 
gebeden aan de voet van 
het altaar. Wij komen 
hierop andermaal terug. 
De eeuwenoude praktijk 
van de Kerk weerlegt aldus volkomen 
de auteurs van het moderne Romeins 
missaal, die het kruisteken bij het 
begin van de Mis poogden weg te 
laten 2. 

De Kerk is “mater et magistra”: 
zij is ervaren in opvoedkunde en 
is er zich dan ook van bewust dat 
de herhaling een onvervangbare 
methode is om gedachten in het hart 

Na de psalm Judica me en diens antifoon Introibo, beginnen de priester en zijn dienaars met 

het tweede gedeelte van de gebeden aan de voet van het altaar. 

Het centrale element daarin is het Confiteor. 

V./ Adjutorium nostrum in nomine Domini, aldus vangt de priester aan.

R./ Qui fecit caelum et terram, antwoorden de dienaars.

Daarna buigt de priester diep voorover en zegt hij het Confiteor op, alvorens door 

de diaken, de subdiaken en de akolieten nagevolgd te worden.

van haar kinderen te prenten. Op 
zuiver historisch vlak kan worden 
gesteld dat het teken van het kruis nog 
net vóór het Confiteor wordt gemaakt 
omdat tot in de lage Middeleeuwen 

de gebeden aan de voet van het altaar 
hier begonnen. Het gebruik van de 
psalm Judica me en van diens antifoon 
Introibo is van recentere datum in de 
Romeinse Mis. De mystieke uitleg door 
Lebrun verschaft wordt daardoor niet 
verzwakt, maar door deze historische 
beschouwing integendeel versterkt 3 
aangezien het begin van de Mis, 
vanuit om het even welke invalshoek 

bekeken, door het kruisteken gemerkt 
is. Eigenlijk is dit vanzelfsprekend 
feit slechts een struikelblok voor wie 
weigert in de Mis wat meer dan een 
broederlijke maaltijd te zien.

We komen even 
terug op het verset 
Adjutorium  nostrum in 
nomine Domini : Qui 
fecit caelum et terram. 
Oorspronkelijk is deze 
zin het achtste verset 
van psalm 123, maar 
dit is wellicht nooit 
opgevallen omdat het 
in de Romeinse liturgie 
ingebouwd is. Zij 
gebruikt het veelvuldig 
“vooral in het Ritueel”, 
namelijk het boek van 
de sacramenten, “waar 
het vaak een functie 
opent” 4.

Bij de toediening 
van sacramenten en 
sacramentaliën gaan 

deze woorden gepaard met het 
kruisteken. Indien de vereenzelviging 
van de Mis met het Kruis vaststaat, is 
het gegrond zich bij elke gelegenheid 
op de verdiensten van Christus’ 
dood te beroepen om zijn hulp in 
te roepen. Dit eenvoudig voorbeeld 
wijst op de rijkdom van de geestelijke 
betekenisvelden in verschillende 
omstandigheden.
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De band tussen het kruisteken 
en dit verset wordt nog meer belicht 
indien men denkt aan deze woorden 
van de profeet Joël: “Al wie de naam 
des Heren zal inroepen, zal worden 
gered” (Joël III, 5). Men kent het 
belang van de naam bij de Joden. Het 
Oude Testament staat vol episoden 
die aantonen dat zijn naam bekend 
maken gelijk staat met zichzelf 
openbaren, zich intiem blootstellen. 
Om die reden ook vermeden de 
Hebreeën de naam van Yahweh uit 
te spreken: zij beperkten er zich toe, 
hem op te roepen met omschrijvingen 
zoals “de Eeuwige” of “de Almachtige”. 
Enkel de hogepriester mocht eens per 
jaar het Heilige der Heiligen van de 
tempel betreden en er met vrees de 
naam van God uitspreken : Yahweh. 
Indien de naam des Heren met een 
dusdanige eerbied dient omgeven 
te worden, dan is dit wegens de 
gebondenheid aan Gods macht : het 
is derhalve helemaal natuurlijk dat 
“onze hulp  in de naam des Heren 
is”. In het Nieuwe Testament werden 
deze woorden van Joël overgenomen 
door Sint Paulus, in zijn epistel aan 
de Romeinen (X, 13) 5.

Evenals de profeten en de 
aartsvaders destijds zijn komst 
hadden aangekondigd en voorbereid, 
is het Oude Testament immers een 
voorloper van het Nieuwe, dat het tot 
volledige ontwikkeling laat komen. 
Daarin bestaat precies de allegorische 
zingeving, één van de drie geestelijke 
betekenissen van de Heilige Schrift en 
van de liturgie “waardoor het Oude 
Testament het Nieuwe aankondigt” 6.

Er is dus niets verwonderlijks aan 
het feit dat heel wat tekstgedeelten van 
het Nieuwe Testament uitdrukkelijk 
de volle betekenis van deze of gene 
passus uit het Oude bezorgen. Wat 
betreft de aanroeping van de naam des 
Heren die redding brengt, geeft Jezus 
zelf ons de allegorische betekenis van 
de episode met de koperen slang: 
“Evenals Mozes de slang in de woestijn 
verhief, zo ook moet de Mensenzoon 
[op het kruis] verheven worden, opdat 
ieder die in Hem gelooft niet verloren 
zou gaan, maar het eeuwige leven 
moge bezitten” 7.

Deze gedachte komt volkomen 
overeen met het verset Adjutorium 
nostrum in nomine Domini bij het 

begin van de Mis, die de hernieuwing 
van het Kruisoffer is en onze verlossing 
bewerkstelligt. Doch in plaats van dit 
verset Adjutorium... te begrijpen in 
functie van wat voorafgaat (ik ga met 
vreugde Gods altaar bestijgen omdat 
mijn hulp berust in zijn naam, die ik 
met vertrouwen aanroep), heeft de 
leermeester van de Franse spiritualiteit 
van de XVIIde eeuw, met name M. 
Olier, dit integendeel gezien in functie 
van wat volgt (mijn God, help mij, ik 
bid U, boete te doen) 8.

Zo wordt het Confiteor dan 
ingeleid. Beide interpretaties zijn 
mogelijk. De Kerk laat eenieder vrij - 
met inachtneming van het leerstellig 
geloofsgoed - de best passende vorm 
van spiritualiteit te kiezen om God te 
benaderen.

Het Confiteor maakt deel uit van 
de gebeden die generaties hebben 
gemerkt en waarvan het ritme, 
de klanken en gebaren aan allen 
vertrouwd zijn. Deze gevoelsmatige 
band met een “oude vriend” dient 
niet misprezen te worden. Sommigen 
bestempelen dat weliswaar als 
gevoelerigheid of als een hechting van 
heimwee aan jeugdherinneringen. In 
feite gaat het gewoon om de fysische 
band door elk menselijk wezen met 
zijn omgeving onderhouden: men 
bindt zich aan personen en dingen 
met dewelke men omgaat. Het is een 
aspect van het menselijk bestaan. 
Dit loochenen ware het menselijk 
wezen met een engel verwarren. 
Om dus te antwoorden op vaak 
geuite opwerpingen: het behouden 
van de traditionele Romeinse ritus 
beantwoordt tegelijk aan de leer en 
aan het gevoelen. Wij zijn wezens van 
vlees en bloed, met een gevoelswereld 
(in tegenstelling tot de engelen, die 
louter een denkwereld hebben met 
rechtstreeks inzicht). Het behoort dus 
tot onze menselijke natuur gehecht te 
zijn met ons gevoelen aan wat wij met 
ons verstand en ons geloof gehecht 
zijn. Daarom juist voedt de Kerk ons, 
als een goede moeder, niet alleen 
met het catechetische of homiletisch 
onderricht, maar evenzeer met tekens 
en symbolen die onze zintuigen 
aanspreken.

  Wat stelt het Confiteor waaraan 
wij zo gewoon zijn eigenlijk voor? 
Het is een belijdenis om zich een 

laatste maal te zuiveren alvorens het 
altaar te betreden. Deze heilige plaats 
is immers eigen aan de priester. Het is 
dan ook niet toevallig dat het Confiteor 
eerst door de priester alleen en slechts 
vervolgens door de dienaars wordt 
opgezegd: “opeenvolgend belijden 
de priester en zijn dienaars hun 
fouten, vragen er vergiffenis om, en 
vragen aan elkaar de hulp van hun 
wederzijdse gebeden” 9.

“Het Confiteor heeft een zeer 
dramatische duiding”10 : “men kan 
er opeenvolgend een oordeelstafereel 
vinden, waarin de zondaar zichzelf 
in de aanwezigheid van God en zijn 
grootste heiligen beschuldigt, en 
nadien een bemiddelingstafereel, 
waarin hij een beroep doet op 
hun voorspraak”11. Deze twee 
symmetrische luiken zijn opgesteld 
rond het drievoudige mea culpa, 
dat “het hoogste punt, of eerder 
het diepste”12 van heel het Confiteor 
vormt, en tevens zijn scharnier. 
Het drievoudige mea culpa – en 
het gebaar dat ermee gepaard gaat 
– zijn zo vertrouwd geworden aan 
tientallen generaties, dat ontelbare 
talen uitdrukkingen hebben gesmeed 
zoals “zich op de borst slaan” of  “zijn 
mea culpa doen”. Dit wijst eens te 
meer uit wat de vertrouwde omgang 
met de goddelijke eredienst met 
zich meebrengt. Een ritus bestaat 
weliswaar uit een aantal praktijken 
in bepaalde regels vastgezet, maar 
het is heel wat meer dan dat : dit 
geheel aan gemeenschappelijk 
begrepen verwijzingen schept een 
verbondenheid en een gevoel van 
samenhorigheid.

Dit is ook één van de redenen 
waarom het illusies baart, tegelijk een 
permanente liturgische creativiteit te 
beogen en een actieve deelname van 
de menigte te verhopen. De deelname 
kan pas tot stand komen op basis van 
een door allen gedeelde verwijzing, 
wat onmogelijk is met een “on-
ritus” die onderhevig is aan gedurige 
veranderingen.

Om nog even terug te komen op 
het mea culpa: het is sprekend dat er 
in het Westen hoe langer hoe meer 
jongeren geen zinnen meer begrijpen 
als “Betrokken in een schandaal heeft 
dat gekende personage rechtstreeks 
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vóór de camera’s zijn mea culpa 
gedaan”.

De band, die ontelbare generaties 
met de Romeinse Mis verbond, werd 
verbroken. Hij werd uitgerekt in de 
laatste decennia van de 
XXste eeuw onder de 
samengaande druk van 
de verwereldlijking van 
de maatschappij en het 
uit het tweede Vaticaans 
concilie voortvloeiende 
aggiornamento. Al bij al 
heeft de gemeenschap, 
die van het christendom 
was doordrongen, 
en waarbinnen de 
dagelijkse godsdienstige 
verwijzingen waren 
begrepen en door allen – 
ook door niet-christenen 
– waren gebruikt, thans 
opgehouden met zich in 
deze verwijzingen terug 
te vinden.

Er was steeds een 
wisselwerking geweest: 
bijvoorbeeld, de Kerk 
benutte technieken en 
kunststromingen voor 
het totstandkomen 
van ontelbare sacrale 
werken en aan de 
andere kant was de 
profane gemeenschap 
tot in haar dagdagelijkse 
bezigheden voorzien 
van uitdrukkingen zoals 
“het is een woord uit het 
Evangelie”, “men zou 
hem de Heer zonder biecht toedienen” 
of nog “Pasen vóór Palmenzondag 
vieren”. Door zich open te stellen 
voor een moderne wereld die 
opgehouden had met christelijk te 
zijn, of eenvoudigweg transcendent, 
heeft de katholieke Kerk de wending 
gemist die zij zich nochtans had 
toegewezen door Vaticanum II: in 
plaats van een toenadering tussen 
de Kerk en de wereld, kwam er een 
breuk in de gewenste symbiose 
tot stand. Deze toestand heeft 
enerzijds de ontkerstening van de 
gemeenschap versneld en anderzijds 
het ongenoegen in de Kerk. In die 
zin dient begrepen te worden dat 
elke ware liturgie fundamenteel 

antimodern is. De traditionele liturgie 
is dus een struikelblok, zowel binnen 
als buiten de Kerk. Zij is een teken 
van tegenspraak, naar deze breuk 
verwijzend.

1    Informatieblad nr. 258 
     (januari-februari 2012).

2    Idem.

3    Op gevaar af hiermee in herhaling 
te vallen: herinneren wij ons de gouden 
regel voor de interpretatie van de Hei-
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8 oktober 1951 werd de meest on-
vergetelijke dag van mijn leven. Bij-
na alle kranten van China plaatsten 
dit nieuws in grote letters op hun 
eerst pagina: “Het Legioen van Ma-
ria is een contrarevolutionaire orga-
nisatie. Alle leden moesten naar het 
Veiligheidskantoor gaan om geregi-
streerd te worden”. In de straten, op 
de buitenmuur van ieder bijkantoor 
van het Veiligheidskantoor was een 
groot aanplakbiljet aangeplakt met de 
woorden: “Registratiekantoor” voor 
de leden van het Legioen. De regering 
begon een grootscheepse propagan-
dacampagne, maar met weinig suc-
ces. In deze tijd werden vele katholie-
ke gezinnen uit Shanghai verdreven 
naar de afgelegen en onderontwik-
kelde provincies zoals Xin Jiang of 
Mongolië. Maar slechts twee jaar la-
ter sloot de communistische regering 
alle katholieke kerken en arresteerde 
in Shanghai bijna alle priesters en en-
kele religieuzen.

Onder controle van de CCP leer-
den wij wat men de “beweging” 
noemde kennen. Het leek erop dat ie-
der oneven jaar heel streng was en dat 
wij ieder even jaar een beetje konden 
herademen. 1953 was het “anti-impe-
rialistische” jaar. Na 1953 namen er 
steeds meer kinderen deel aan de ca-
techismuslessen. Dat toonde eenvou-
dig, dat hoe meer zij ons aanvielen, 
onze Kerk meer groeide. Het jaar 1954 
was een soort pauze. In feite waren zij 
bezig hun lange lijn uit te werpen om 
de grote vis te vangen. Zij waren druk 
in de weer met het verzamelen van in-
lichtingen om in 1955 klaar te zijn 

De Vreugde in het Lijden (II)

Van 1949 tot 1951 bereidde de Chinese Communistische Partij (CCP) zich voor om de 

katholieke Kerk aan te vallen. Er was toen een beroemde uitdrukking die zei dat “heel het 

land naar Shanghai keek, en Shanghai keek naar (de meisjesschool) Aurora”, gegeven het 

feit dat de meeste katholieken van Aurora leden van het Legioen van Maria waren.

Rose Hu

voor een meer serieuze aanval tegen 
de katholieke Kerk.

De eerste arrestatie
Aan de voet van mijn bed stond 

een klein pakje kleren, zonder te we-
ten wanneer het gebruikt zou worden. 
Het was daar meer dan drie jaar geble-
ven. Op 20 augustus 1955, een war-
me dag, maakte ik een siësta toen twee 
schoolvriendinnen onverwacht bij me 
kwamen. Zij drongen er bij mij op 
aan, kleren te pakken en onmiddellijk 
naar de school terug te keren, omdat 
de directeur van de school en de secre-
taris van de communistische partij mij 
moesten zien. Volgens de inlichtingen 
die zij hadden, was ik schuldig aan 
ernstige antirevolutionaire misdaden. 
Zij dachten dat ik te jong was, en dat ik 
eenvoudig sterk geïndoctrineerd was. 
Zij eisten dat ik bewijs van tact lever-
de en dat ik hun zo spoedig mogelijk 
de imperialisten en de antirevolutio-
naire leden in de katholieke Kerk aan-
wees. Ik herinner me goed hun laatste 
woorden: “Hu Meiyu, je zou een groot 
aantal dongeren en leden van de Kerk 
helemaal kunnen beïnvloeden, en de 
meeste gewone mensen er toe kunnen 
brengen, zich te bekeren tot het com-
munisme”.

De volgende morgen begon de 
“conferentie van kritieken” om acht 
uur ’s morgens. De klassenafgevaar-
digde zei met een schelle stem: “Deze 
antirevolutionaire, Hu Meiju, die zich 
onder ons verbergt, vertrek van hier!” 
Door twee kameraden voortgetrokken 
en meegenomen met schoppen, werd 
ik ruw voor de klas geduwd. Meerdere 

keren duwden zij krachtig mijn hoofd 
naar beneden met hun handen, maar 
ik probeerde het telkens weer op te 
heffen. Mijn schoolkameraadjes wa-
ren helemaal gek geworden. Iede-
re dag zeurden dergelijke conferen-
ties en gesprekken meer dan tien uur 
aan mijn hoofd. De communisten 
herhaalden zonder ophouden: “Wij 
bemoeien ons er niet mee, wij ma-
ken geen bezwaren tegen uw geloof 
in God”. En toch wisselden zij drei-
gementen en beloften af, om me te 
dwingen God los te laten.

Op 8 september 1955, tegen tien 
uur ’s avonds, toen ik al in bed lag, 
kwam mijn klasgenootje plotseling en 
dwong me op te staan. Zij zei me, dat 
onze directeur, de heer Liu, me wilde 
spreken. Me spreken op dit late uur 
van de avond? Ik wist dat dit het einde 
was. Ik liep naar het gebouw van het 
kantoor van de directeur en zag dat er 
al een politiewagen wachtte. Op het-
zelfde ogenblik maakte ik een kruiste-
ken en zei: “Fiat” (zoals U wilt Heer). 
De politieagent kwam naar me toe en 
vroeg me, mijn handtekening te zet-
ten op het arrestatiebericht, daarna 
deden zij me de handboeien aan. Al-
vorens te vertrekken, vroegen zij aan 
mijn klasgenootjes, enkele kleren te 
pakken, zeep, een handdoek en ande-
re eerste levensbehoeften, en legden 
ze in de politiewagen.

In de gevangenis
8 september was de dag van het 

feest van de Geboorte van de Allerhei-
ligste Maagd Maria. God had gekozen 
dat wij op die dag gevangen genomen 
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werden, omdat Hij wilde dat wij in 
de gevangenis geboren zouden wor-
den met de Maagd Maria. Ik ontmoet-
te veel parochianen in de gevangenis. 
Onder deze gevangenen was een reli-
gieuze. Zij was in het zwart gekleed en 
droeg een heel mooi kleed. Zij zweeg 
dikwijls. Ik wist werkelijk niet hoe ik 
met God moest spreken. Daarvoor gaf 
Moeder Chen het beste antwoord. Zij 
leerde me langzamerhand. Zij om-
wikkelde haar vingers met draad om 
een rozenkrans voor me te maken en 
vroeg me om iedere dag minsten vijf-
tien tientjes te bidden. Daarna maak-
te zij een dagbesteding: ochtendmis, 
geestelijke communie, kruisweg, en 
meditatie.

De cel was propvol en stinkend. 
Men maakte bekend dat, om te ver-
mijden dat de gevangenen zelfmoord 
zouden plegen, brillen en riemen ver-
boden waren in de gevangenis. Ik 
was dus gedwongen afscheid te 
nemen van mijn dikke brillengla-
zen. Een ander probleem was het 
beperkte gebruik van de toiletten. 
Er ware slechts twee maaltijden 
per dag. Zij gaven ons gekook-
te rijst met bedorven groente en 
pompoenschillen die ze op een 
deeg deden lijken. Ik gaf na iede-
re maaltijd over. In onze cel, die 
slechts vijftig vierkante meter groot 
was, waren wij met ongeveer twintig 
gevangenen. Als wij ’s nachts sliepen, 
lagen we als sardines in een blikje. Als 
we ons wilden bewegen, moesten we 
tegelijk “een, twee, drie” zeggen en 
ons omkeren, of we konden ons niet 
bewegen.

Tijdens mijn eerste gevangschap 
ben ik zelfs honderd en twintig keer 
verhoord. Ik begreep niet waarom ik 
het Departement van Publieke Veilig-
heid zo interesseerde. Waarom veroor-
deelden zij me niet eenvoudigweg, in 
plaats van me dag en nacht martelin-
gen te doen ondergaan? Tijdens deze 
verhoren deed ik altijd mijn mond 
dicht en zweeg. Bovendien toonde ik 
geen enkele uitdrukking op mijn ge-
zicht. Later realiseerde ik me dat zij, 
omdat ik pas zes jaar katholiek was, 
geloofden dat zij me zouden kunnen 
dwingen, me bij hen aan te sluiten. 
Zij wilden juist van mij hun onder-

danige strooplikker en hun lakei ma-
ken. Voor dit doel vonden zij allerlei 
methodes en probeerden ze allemaal 
herhaaldelijk, om mijn weerstand te 
breken.

De laatste troef van de commu-
nisten was mijn dierbare moeder, die 
toen al over de zestig was. Maanden 
waren verlopen sinds 3 september, de 
dag waartop ik mijn moeder voor het 
laatst gezien had in de Universiteit 
Hwa Dong. Deze korte scheiding leek 
een eeuwigheid. Mijn moeder zag er 
vreselijk verwilderd uit, haar ogen wa-
ren rood, en zij was zó sterk verma-
gerd dat zij zich nauwelijks staande 
kon houden. Ik was mishandeld tij-
dens mijn gevangenschap. Er was een 
groot verschil in mijn uiterlijk. Mijn 
dikke brillenglazen waren verdwenen, 
mijn hele lichaam was gezwollen en 
mijn gezicht was bleek. Toen zij me 

zag, riep mijn moeder uit: “Waarom is 
mijn lieve meisje zó geworden?” Mijn 
oude voedster zei snel: “Kijk eens, 
je geliefde brood met varkensvlees”. 
Mijn moeder ging door: “Ze hebben 
ons vandaag een buitengewone gunst 
verleend. Ze hebben ons toegestaan 
een paar lekkere dingen voor je te ko-
pen, en we hebben ook een boter-
koek met noten voor je meegebracht”. 
Ik had zo’n honger dat ik ongeduldig 
was om ze te gaan eten. Ik nam dade-
lijk het warme en sappige brood met 
varkensvlees. O, het rook zo lekker! 
Ik was tijdens mijn gevangenschap zo 
lang ondervoed geweest. Toen ik mijn 
geliefde gerecht in de hand had, wil-
de ik dadelijk gaan eten. Maar, zodra 
ik mijn eerste hap ging nemen, stopte 
ik. Laat je niet pakken door de duivel. 
Herinner je hoe Onze Heer veertig da-
gen lang heeft gevast in de woestijn en 
verleid werd door de duivel. Jezus had 
streng gezegd: “De mens leeft niet van 
brood alleen” (Matt. 4, 4). Waarom 

hadden de communisten mijn moe-
der toegestaan, eten te kopen voor 
mij, terwijl de families van de ande-
re gevangenen het niet konden? Dat 
was omdat zij een openlijk doel had-
den. Als ik vandaag dit brood met var-
kensvlees at, en morgen andere, dan 
zou ik na verloop van tijd niet meer 
in staat zijn de beproeving van de ont-
bering te verdragen, die lange tijd kon 
voortduren. Dan zou ik er in toestem-
men, afstand te doen van mijn geloof. 
Nee, ik kon dit brood, of de noten-
koek, niet eten. Ik moest deze kant 
van de menselijke natuur onder con-
trole houden, zelfs als het water in mij 
in mond liep, en zelfs als ik uitgehon-
gerd moest worden. Ik dank God, dat 
Hij me de genade heeft gegeven, weer-
stand te bieden aan de verleiding … 
maar ik brak het hart van mijn moe-
der door te weigeren om te eten. Zij 
huilde toen zij de cel verliet. Alles wat 

ik kon doen, was naar haar ten-
gere rug en haar witte haren kij-
ken toen zij wegging.

Weer thuis
Dat was in Shanghai, in de 

gevangenis van het district Zi-
Jia-Wei, in juni 1957. Op dat 
ogenblik had het departement 
van politie het merendeel van 
de gevangenen vrijgelaten, 

maar een seminarist en ik werden nog 
altijd vastgehouden. De politiek van 
de communisten werd minder streng, 
en het voedsel was beter dan ervoor. 
Onze familie had toestemming om 
elke veertien dagen voedsel te sturen, 
de cel waarin ik verbleef was lichter en 
groter dan voorheen; ik was tevreden 
met alles. Ik verwachtte niet dat ze 
me vrijlieten. Ik ging door in de ver-
wezenlijking dat God mij alleen voor 
Hem geschapen had. Het was zijn wil 
dat ik in deze cel bleef. Ik kon Hem 
dag en nacht loven en aanbidden. De 
gevangeniscel was als mijn paradijs. 
Naar welke andere plaats zou ik wel 
willen gaan? Maar op 3 juni 1957, te-
gen negen uur ’s morgens, was ik heel 
verbaasd toen een bewaker me mee-
nam naar het ondervragingskantoor. 
Ik was sinds lang niet geroepen. Gin-
gen zij nieuwe tactieken gebruiken? 
Zodra ik het kantoor binnenkwam, 
zei de offi cier heel kort tegen me: 
“Hu Meiyu, we gaan je vandaag vrij-

“De laatste troef van de 
communisten was mijn 

dierbare moeder, die toen 
al over de zestig was.” 

IB260.indd   20 9-5-2012   9:59:29



Informatieblad   Nr. 260  mei - juni  2012  21

GETUIGENISDe vreugde van het lijden

laten”. Dat was helemaal nieuw voor 
me. Sinds ik gearresteerd werd, had 
ik meer dan honderd keer gehoord: 
“Je zult een strenge straf krijgen”, of 
“Je zult heel je leven gevangen gehou-
den worden”. Hoe kon ik zulke woor-
den geloven? Ik zei hem zonder op te 
letten: “U maakt grapjes, nietwaar? 
U weet heel goed dat mijn katholie-
ke geloof nu hetzelfde is als toen ik 
gearresteerd werd. Vandaag is het om 
een lossere politiek dat u me vrijlaat. 
Misschien zal de situatie volgend jaar 
strenger zijn. Dan zult u mij weer in 
de gevangenis zetten. Stuur me alstu-
blieft nu niet naar huis. Ik zou echt lie-
ver blijven”. Nadat hij mijn woorden 
gehoord had, was de officier stomver-
baasd. Hij bleef een minuut stil. Daar-
na zei hij: “Ik heb nog nooit iemand 

ontmoet die zo gek is, die niet naar 
huis wil”.

(…) Toen ik het huis van detentie 
verliet, wachtte mijn moeder al in de 
driewieler. Zij was zo opgewonden, 
dat zij niet wist wat zij moest zeggen. 
Ik was gelukkig mamma terug te zien, 
en het was heerlijk zoveel familiele-
den te zien. Maar ik was bang dat ik 
een tweede keer gearresteerd zou wor-
den. Ik besloot God boven alles te 
dienen, wat me ook zou overkomen! 
Ik bad ijverig en verwachtte onophou-
delijk en iedere dag mijn tweede ar-
restatie.

15 jaar gevangenis
In 1958 begon er een andere golf 

van de zogenaamde Culturele Revolu-
tie. Een arrestatie was onvermijdelijk. 

Ten slotte kwam de politieman op 12 
september 1958 om drie uur ’s mid-
dags bij ons. Ik werd naar de regio van 
Zi-Jia-Wei gestuurd. Er was geen pro-
ces. Ik werd veroordeeld tot 15 jaar 
gevangenis. Ik verwachtte een levens-
lange gevangenschap. De duur van de 
twee veroordelingen leken beide even 
lang. Ik was er in ieder geval niet zeker 
van 15 jaar te kunnen overleven met 
mijn hartproblemen. Ik realiseerde 
me, dat ik 15 jaar lang van de rest van 
de wereld gescheiden zou zijn, terwijl 
ik begin twintig was. Ik zou gek ge-
worden zijn als ik niet vertrouwd had 
op Onze Heer.

(Wordt vervolgd).

Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Is Mgr. Bonny katholiek?

De gehuwde priesters kunnen 
een verrijking zijn voor de pastora-
le dienst, verklaart de Antwerpse bis-
schop Johan Bonny. De wijding van 
vrouwen echter is complexer. “Wel of 
niet gehuwde mannen wijden is een 
kwestie van canoniek recht. De wij-
ding van de vrouw is een zaak van 
theologische betrekkingen. Dat raakt 
aan de interpretatie zowel van de bij-
bel als van de traditie. In ons land 
zou de wijding van vrouwen geac-
cepteerd worden. Maar op mondiale 

schaal gaat het om een moeilijk pro-
bleem”. In zijn boodschap van Witte 
Donderdag, slechts enkele dagen voor 
dit interview van Mgr. Bonny met de 
Standaard, had de paus evenwel de 
katholieke leer expliciet herhaald: het 
is onmogelijk voor de Kerk om vrou-
wen te wijden, want zij heeft er geen 
opdracht voor gekregen van de Heer. 
Punt uit.

Bron: BELGA

Ierse “katholieken”

De Irish Independent meldt, dat de 
meerderheid van de Ierse katholie-

ken gehuwde priesters en vrouwelij-
ke priesters wil. “Wat ik niet begrijp,” 
zegt pater Longenecker, “is waarom 
zij de grens niet passeren en anglica-
nen worden. Al hun wensen zouden 
onmiddellijk verhoord worden. Er 
zouden ook andere voordelen zijn: 
zij zouden niet iedere zondag naar de 
Mis hoeven te gaan; zij zouden niet 
tegen de anticonceptie en de abortus 
hoeven te zijn; zij zouden een homo-
huwelijk kunnen hebben. Als zij een 
kerk willen hebben die zich aanpast 
aan de wereld, is de anglicaanse kerk 
helemaal uitgelezen”.

Bron: Fr. Dwight Longenecker

Heiligschennende t-shirts 
      voor de homo lobby
De vereniging Arc-en-Ciel Wallonië 

en de Fédération wallonne des associati-
ons LGBT (lesbiennes, homo’s, bi- en 
transseksuelen) start een nieuwe cam-
pagne die gebaseerd is op een collec-
tie van 33 t-shirts. Onder vooral ver-
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schillende obscene boodschappen, 
brengen drie modellen de antichriste-
lijke belediging naar voren: “Ook Je-
zus had twee vaders”., “Maria de eer-
ste draagmoeder” en “GOD heeft me 
homo gemaakt”. Natuurlijk heeft de 
homo lobby het lef te doen alsof daar 
“niets oneerbiedigs” in zit. En het is 
ongetwijfeld een zuiver toeval dat de 
krant “Le Soir” in de weekendeditie 
van Pasen er een artikel aan wijdt on-
der de schandalige titel “Ook Jezus 
had twee vaders”. Natuurlijk profite-
ren de betrokken homoseksuele ver-
enigingen van rijkelijke overheidssub-
sidies.

Bron: B&C

Didier Reynders in het Vaticaan

De Belgische minister van buiten-
landse zaken, Didier Reynders, op be-
zoek in het Vaticaan op donderdag 
12 april, heeft kardinaal Bertone ont-
moet. Het gesprek met de kardinaal 
staatssecretaris, numero twee van het 
Vaticaan, is gegaan over de seksuele 
misbruiken in de Kerk van België, en 
de houding van Vaticanum II ten op-
zichte van homoseksuelen. Naar aan-
leiding hiervan heeft de minister het 
“gevoel dat de katholieke Kerk moei-
lijkheden ondervindt met bepaalde 
minderheden en zelfs gezien wordt 
als vijandig tegenover homoseksue-

kening ingericht op de esplanade van 
het Trocadéro, in Parijs, met behulp 
van 700 deelnemers. Op een groot 
spandoek kon men lezen: Nee tegen 
het onbeperkt voortzetten van een 
medische behandeling – Nee tegen de 
abortus – Ja tegen de palliatieve zorg.

Doctor Xavier Mirabel, voorzit-
ter van de Alliantie VITA en zijn al-
gemeen afgevaardigde, Tugdual Der-
ville, schrijver van De Strijd van de 
euthanasie (Salvator, 2012), hebben 
het woord genomen voor de came-
ra’s om de betekenis uit te leggen van 
deze poging die aan alle kandidaten 
van de presidentsverkiezing vraagt, de 
wet levenseinde te steunen, waarvoor 
met grote eenstemmigheid gestemd is 
in 2005, en de omslag naar een eutha-
nasiemaatschappij te weigeren.

Bron: www.franceinfo.fr

Een pionierster van 
     de palliatieve zorg

Zr. Leontine – in de wereld, Jozefa 
de Buyscher – pionierster van de pal-
liatieve zorg, is zondag 19 februari in 
Brussel overleden op de leeftijd van 
88 jaar, meldt de Brusselse kliniek 

St. Jan, waarvan zij 25 jaar direc-
trice is geweest. In 1990, benadruk-
ken de Belgische bisschoppen, heeft 
zij immers de eerste structuur geïn-
stalleerd die de zieken in staat stelt 
“in waardigheid te sterven”, “omringd 
door hun familie”. “De palliatieve 
zorg, onderstreept het communiqué, 
houdt rekening met de medische, fy-
sieke, menselijke, en geestelijke toe-
stand van de zieken en begeleidt hem 
tot aan het eind van zijn leven door 
de pijn zoveel mogelijk te verlichten”.

Bron: ZENIT.org

Angst van de Syrische 
         christenen
De angst van de christenen voor 

de verandering van regiem in Damas-

len”. Het volstaat heel eenvoudig het 
eerste hoofdstuk van de brief aan de 
Romeinen te lezen…

Bron: Cathobel

Een gesuspendeerde priester

Een katholieke priester van het 
aartsbisdom Washington is gesus-
pendeerd omdat hij geweigerd heeft 
de communie te geven aan een ho-
moseksuele vrouw en aan haar part-
ner tijdens de begrafenis van haar 
moeder. De hulpbisschop, Mgr. Barry 
Knestout, heeft deze sanctie gerecht-
vaardigd door een intimiderend ge-
drag tegen het personeel van de pa-
rochie en de anderen ter sprake te 
brengen, dat niet in overeenstemming 
is met het priesterambt.

Bron: Apic

Actie tegen euthanasie

Op 24 maart jl. heeft de Alliantie 
VITA een spectaculaire perspectiefte-
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cus is gerechtvaardigd, verklaart pater 
Samir Khalil Samir. De ballingschap 
van de christenen zou catastrofaal 
zijn voor heel het Midden-Oosten: 
in Palestina komen de christenen die 
vertrokken zijn niet meer terug; in 
Irak is dat hetzelfde; in Jordanië zijn 
er heel weinig christenen … “Maar de 
Egyptische jezuïet heeft op de zender 
van Radio Vaticana verklaard dat de 
christenen voor zover president Ba-
char al-Assad niet steunen. “Zij vrezen 
heel eenvoudig de oplegging van een 
nieuw systeem, en van twee kwaden 
geven zij de voorkeur aan dat wat zij 
kennen”, benadrukt hij. En de Groot 
Moefti van Saoedi Arabië, sheik Ab-
dul Aziz bin Abdullah heeft onlangs 
verklaard, dat het “noodzakelijk is 
alle kerken van de regio te verwoes-
ten”. De Arabische lente blijkt winters 
te zijn…

Bronnen: apic/rv/be

Welke opvolger voor 
  Chenouda III?

De debatten en stemmingen om 
een opvolger voor de orthodoxe pa-
triarch van de kopten, Chenouda III 
zijn pas begonnen. Deze keus zal ge-
maakt worden tussen drie koptische 
kandidaten die ten minste veertig 
jaar moeten zijn, waarvan vijftien jaar 
doorgebracht in een klooster. Deze 
drie kandidaten zullen op hun beurt 
gekozen worden door een college 
van 1500 personen: de bisschoppen, 
priesters, prominenten uit de kopti-
sche wereld en een twaalftal leken per 

bisdom. Dat kan tijd kosten. In 1971 
was Chenouda III benoemd na ze-
ven maanden. Zal het deze keer meer 
zijn? Of in tegendeel sneller, met het 
oog op de urgentie die de huidige po-
litieke situatie oplegt?

Bron: Cathobel

De katholieken van 
   Bosnië-Herzegowina 

Kardinaal Tarcisio Bertone, staats-
secretaris van de Heilige Stoel, heeft 
namens Benedictus XVI een brief ge-
richt tot de leden van de bisschoppen-
conferenties van Bosnië-Herzegowina 
en van Kroatië, op 30 en 31 januari 
jl. bijeen in Sarajewo (hoofdstad van 
Bosnië), en gedeeltelijk gepubliceerd 
door de Osservatore Romano van 28 
februari 2012. “De katholieke tegen-
woordigheid in dit land vermindert 
dagelijks”, heeft het dagblad van het 
Vaticaan verklaard, “zij zou in enkele 
decennia helemaal kunnen verdwij-
nen als men er niet in slaagt dit pro-
ces te stoppen”. Deze teruggang wordt 
verklaard door het feit dat “vele per-
sonen die uit het land gevlucht zijn 
tijdens de conflicten van 1990 nooit 
zijn teruggekeerd”, door het vertrek 
van vele jonge mensen, die ertoe ge-
bracht werden hun land te verlaten 
door gebrek aan werk, alsook door 
het lage geboortecijfer. Men telt van-
daag niet meer dan 440.000 katho-
lieken in Bosnië-Herzegowina tegen 
820.000 in 1991 vóór het uiteenval-
len van Yoegoslavië.

Bronnen: Apic/imedia/OR/DICI

De geherformuleerde wet 
    van de Scouts
Op 2 maart is de (Belgische) fede-

rale vergadering van de Scouts gehou-
den. Er is een nieuwe tekst gekozen 
voor de Belofte, en ook een herfor-
mulering van de tekst van de Wet: “Ik 

wens, in mijn ziel en geweten, me aan 
te sluiten bij de wereld-padvinders-
broederschap, de wereld verbeteren 
en deelnemen aan de opbouw van 
de vrede. Ik verbind me, via mijn per-
soonlijke, maatschappelijke en geeste-
lijke ontplooiing, iedere dag zo goed 
mogelijk de waarden van de Wet van 
de scouts na te leven”. Deze tekst van 
de Belofte alsook die van artikel 4 van 
de Wet maakten gewag van God, die 
niet meer voorkomt in de nieuwe ver-
sie.

Bron: www.rtbf.be

De paus op Cuba

Tijdens de drie dagen die hij door-
gebracht zal hebben op het eiland 
Cuba zal de paus verschillende ke-
ren de gelegenheid genomen hebben 
om de veranderingen uit te drukken 
die hij gerealiseerd wenst te zien in 
dit communistische land, vooral op 
het gebied van godsdienstvrijheid. De 
basisvrijheden moeten gegarandeerd 
worden, heeft de paus in herinnering 
gebracht, waarbij hij de kwestie van 
de politieke gevangenen ter sprake 
bracht. Benedictus XVI heeft ook het 
economische embargo dat aan het 
land is opgelegd, aan de kaak gesteld. 
Hij heeft ook gevraagd dat Goede Vrij-
dag een feestdag kan zijn. In 1998, na 
het bezoek van Johannes Paulus II, 
was Kerstmis weer een feestdag gewor-
den, 30 jaar na haar afschaffing.

Bronnen: BL/apic/imedia
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Reactie van behoudende   
  Duitse priesters

Na de progressieve priesters is het 
de beurt aan de behoudende pries-
ters om het risico van verdeeldheid 
in de Kerk van de Germaanse landen 
aan het licht te brengen. In een ver-
klaring die op 19 februari in Koblenz 
gepubliceerd is, verwijt de “Organisa-
tie van katholieke priesters” ook aan 
de bisschoppen, dat zij niet gehoor-
zaam genoeg zijn aan het Vaticaan. 
De organisatie stelt vooral het gebrek 
aan tegenstand aan de kaak tegen de 
zogenaamde partij “priesterinitiatief” 
van Oostenrijk, die openlijk tot on-
gehoorzaamheid oproept. Dit initia-
tief is “een nieuw symptoom van het 
praktische schisma dat zich al lange 
tijd afspeelt onder de ogen van de bis-
schoppen in de Duitstalige landen”, 
vermeldt de verklaring.

Bron: Apic

De traditionele manier 
       van communiceren

De site van het aartsbisdom Co-
lomba op Sri Lanka kondigt aan, dat 
kardinaal Ranjith de traditionele ma-
nier om de heilige communie te ont-
vangen weer in ere hersteld heeft. 
Geknield en op de tong. Tijdens een 
bijeenkomst met zijn priesters heeft 
hij ook aangedrongen op het belang 
van de eerbied door de liturgische kle-
ding tijdens de Mis.

Bron: Riposte Catholique

Nieuwe priorij in Nigeria

In antwoord op het verzoek van 
vele gelovigen en zelfs van enkele Ni-
geriaanse priesters gaat de Priester-
broederschap St. Pius X, die Nigeria 
bezoekt sinds 1992, eindelijk dit jaar 
een nieuwe priorij vestigen in Enugu, 
in het oosten van het land. De offi-
ciële opening van de Priorij St. Mi-
chael zal plaats hebben op zondag 
26 augustus, in tegenwoordigheid 
van eerwaarde Alain-Marc Nély, twee-
de Algemeen Assistent van de Pries-
terbroederschap. Van nu af bereiden 
drie priesters zich voor op dit nieuwe 
apostolaat: eerwaarde Gregory Obih, 
die zich al ter plaatse bevindt, eer-
waarde Arnold Trauner en eerwaarde 
Nicolas Bély (toekomstige prior), die 
er verschillende reizen maken vanuit 
Zuid-Afrika. Er worden retraites ge-
preekt, de H. Mis wordt opgedragen, 
niet alleen in Enugu, maar ook in 
Owerri, Aba, Asaba, Otukpo, Lagos, 
en zelfs in Accra in Ghana, en Coto-
nou in Benin.

Bron: LPL

Vormsels op Corsica
Mgr. Bonfils is het sacrament van 

het Vormsel komen toedienen in de 
kapel van de Priesterbroederschap St. 
Pius X, op Corsica, waarschijnlijk om 
de reactie van de gelovigen en van de 
oversten te testen. Tijdens een tele-
foongesprek met eerwaarde de Cac-
queray, districtsoverste van Frankrijk, 
had de conciliaire bisschop hem ge-
zegd, dat de Priesterbroederschap in 
zijn ogen niet bestond en dat hij geen 
andere gesprekspartners had dan de 
gelovigen die zich tot hem richtten. 
In een interview met l’Homme nou-
veau had hij ook zijn bedoelingen ver-
klaard, die erin bestaan de Corsicaan-
se traditionele gemeenschap los te 
maken van de Priesterbroederschap. 
“Als plaatselijke bisschop zou ik liever 
hebben dat Mgr. Fellay niet komt”.

Eerwaarde de Cacqueray heeft ge-
reageerd door te verklaren: “onze 
acceptatie van de komst van deze 
bisschop, met als enige reden een ce-
lebratie in de traditionele liturgie, zou 
betekenen, dat als de traditionele ri-
tus wordt gecelebreerd voor een gele-
genheid, de Priesterbroederschap zich 
niet meer kan beroepen op de noodsi-
tuatie die is ontstaan door de actuele 
kerkcrisis. De leer die door deze her-
der wordt verkondigd zou er dus wei-
nig toe doen. Het zou voortaan vol-
staan dat de liturgie in de traditionele 
ritus wordt gecelebreerd om onze rol 
in deze noodsituatie te annuleren. 
Een dergelijke visie is een ernstige ver-
gissing”.

Bron: LPL

Een Australische theoloog 
verdedigt de Priesterbroederschap 

St. Pius X
John R.T. Lamont heeft een licen-

tie in filosofie gehaald in Oxford en 
een in theologie in Ottawa; hij doceert 
in Sydney aan het Katholiek Instituut 
en de Universiteit van OLV, met cano-
nieke volmacht van het bisdom voor 
het theologieonderwijs.

In een artikel, gepubliceerd door 
Sandro Magister, maakt de theoloog 
de volgende analyse: “In een ant-
woord op een studie van Fernando 
Ocáriz over het leerstellig gezag van 
het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
eerwaarde Jean-Michel Gleize van de 
Priesterbroederschap St. Pius X een 
lijst van elementen van dit concilie 
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opgesteld, die beschouwd worden als 
onaanvaardbaar door de Priesterbroe-
derschap St. Pius X.

“Op minstens vier punten zijn de 
leerstellingen van het Tweede Vati-
caans Concilie zozeer in logische te-
genspraak met de verklaringen van 
het vroegere traditionele leergezag, 
dat het onmogelijk is ze te interpre-
teren in de lijn van andere leerstellin-
gen die al zijn opgenomen in de vroe-
gere documenten van het kerkelijk 
leergezag. Vaticanum II heeft dus de 
eenheid van het leergezag gebroken, 
in de mate waarin het gebroken heeft 
met de eenheid van zijn onderwerp 

Deze vier punten zijn de volgen-
de:

De leer van de godsdienstvrijheid, 
zoals zij tot uitdrukking komt in nr. 
2 van de verklaring ‘Dignitatis hu-
manæ’, is in tegenspraak met de le-
ring van Gregorius XVI in ‘Mirari vos’ 
en van Pius IX in ‘Quanta cura’, als-
ook van Leo XIII in ‘Immortale Dei’ 
en die van Pius XI in ‘Quas primas’.

De leer van de Kerk, zoals zij tot 
uitdrukking wordt gebracht in nr. 8 
van de constitutie ‘Lumen gentium’ is 
in tegenspraak met de lering van Pius 
XII in ‘Mystici corporis’ en in ‘Huma-
ni generis’.

De leer met betrekking tot het oe-
cumenisme, zoals deze tot uitdrukking 
komt in nr. 8 van ‘Lumen gentium’ en 
in nr. 3 van het decreet ‘Unitatis redin-

tegratio’, is in tegenspraak met de le-
ring van Pius IX in de stellingen 16 en 
17 van de ‘Syllabus’, die van Leo XIII 
in ‘Satis cognitum’ en die van Pius XI 
in ‘Mortalium animos’.

De leer van de collegialiteit, zo-
als deze staat in nr. 22 van de consti-
tutie ‘Lumen gentium’, met inbegrip 
van nr. 3 van de ‘Nota prævia’, is in te-
genspraak met de lering van het Eerste 
Vaticaans Concilie over het unieke ka-
rakter van de persoon met het hoog-
ste gezag in de Kerk en met de consti-
tutie ‘Pater æternus’”.

(…) De Priesterbroederschap St. 
Pius X verwerpt Vaticanum II niet in 
zijn geheel: in tegendeel juist, Mgr. 
Fellay heeft verklaard dat 95% van de 
lering daarvan aanvaard wordt door 
de Priesterbroederschap. Wat wil zeg-
gen dat de Priesterbroederschap St. 
Pius X trouwer is aan de lering van 
Vaticanum II dan een groot deel van 
de geestelijkheid en van de hiërarchie 
van de katholieke Kerk.

(John Lamon laat hier verschillen-
de verklaringen van het Concilie de 
revue passeren, waarvan hierbij een 
welsprekend voorbeeld.)

“Dei Verbum” 19: “De vier evan-
gelies, waarvan de Kerk zonder twij-
fel verklaart dat zij historisch zijn, ge-
ven trouw weer wat Jezus, de Zoon 
van God, tijdens zijn leven onder de 

mensen, werkelijk heeft gedaan en ge-
leerd tot hun eeuwig heil, tot aan de 
dag waarop Hij ten hemel werd gehe-
ven (vgl. Hand. 1, 1 – 2)”.

“Lumen gentium” 3: “Telkens als 
het kruisoffer waardoor Christus, ons 
paaslam, is geslacht, op het altaar 
wordt opgedragen, komt het werk van 
onze Verlossing tot stand” (…).

“Gaudium et spes” 48: “Door haar 
natuur zelf zijn het huwelijk en de 
echtelijke liefde gericht op de voort-
planting en op de opvoeding die, als 
een toppunt, er de bekroning van vor-
men”.

“Gaudium et spes” 51: “Het leven 
moet vanaf de ontvangenis met een 
zeer grote zorg veilig gesteld worden: 
de abortus en de kindermoord zijn af-
schuwelijke misdaden”.

De grote meerderheid van de the-
ologen van katholieke instellingen 
van Europa, Noord-Amerika, Azië en 
Australië is geneigd het geheel of het 
grootste deel van deze lering te verwer-
pen. Deze groepen houden eenvou-
dig staande, dat bepaalde leerstellin-
gen van de katholieke Kerk niet waar 
zijn. Zij verwerpen de katholieke leer, 
punt uit. De Priesterbroederschap St. 
Pius X echter, gaat de theoloog verder, 
houdt niet staande dat de leer van 
de Kerk vals is. Zij houdt staande dat 
sommige verklaringen van Vaticanum 
II in tegenspraak zijn met andere le-
ring van het leergezag, die een groter 
gezag heeft en dat het feit van de leer-
stellingen van de katholieke Kerk aan 
te nemen dus inhoudt, dat men deze 
lering die meer gezag heeft, aanneemt 
en dat men het kleine aandeel dwa-
lingen, aanwezig in Vaticanum II ver-
werpt. Zij houdt staande dat de ware 
leer van de katholieke Kerk gevonden 
moet worden in de vroegere verklarin-
gen, omdat zij meer gezag hebben”.

Bron: www.chiesa.online.it

Mgr. Pozzo laat zijn ware 
      gezicht zien
In een brief die door de Secretaris 

van de Commissie Ecclesia Dei (Mgr. 
Pozzo) op 23 maart 2012 gezonden is 
aan de Overste van het Genootschap 
van de Goede herder (eerwaarde Phi-
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lippe Laguérie), kan men de volgende 
“aanbeveling” lezen: “(…)  De kwestie 
van de praktijk van de buitengewone 
vorm, zoals zij wordt geformuleerd in 
de Statuten, moet verduidelijkt wor-
den in de geest van Summorum Ponti-
ficum. Het zou gepast zijn deze vorm 
eenvoudig te definiëren als de “eigen 
ritus” van het Genootschap, zonder te 
spreken van “exclusiviteit”.

Wat betreft het seminarie van 
Courtalain, is de evaluatie positief, 
maar het zou passend zijn, de stu-
die van het huidige Leergezag van de 
Pausen en van Vaticanum II op te ne-
men. De pastorale vorming zou gege-
ven moeten worden in het licht van 
Pastores dabo Vobis en de leerstellige 
vorming zou een nauwkeurige studie 
van de Catechismus van de katholieke 
Kerk moeten opnemen.

Om de kwestie van de vestiging 
van het seminarie op te lossen, ten 
minste van een uitbreiding in Cour-
talain, zou het mogelijk zijn de bis-
schoppenconferentie van Frankrijk te 
vragen, dat zij zelf namen noemt van 
bisdommen waar het geïnstalleerd 
kan worden.

Meer dan op een, zelfs “serieu-
ze en constructieve”  kritiek van het 
Tweede Vaticaans Concilie, zullen de 
inspanningen van de opleiders moe-
ten leiden tot het overbrengen van het 
geheel van het erfgoed van de Kerk, 
door aan te dringen op de hermeneu-
tiek van de vernieuwing in de conti-
nuïteit en door als steun te nemen de 
integriteit van de katholieke leer, uit-
gelegd in de Catechismus van de ka-
tholieke Kerk (…) “.

Bron: ED

De Focolari in de curie
In het Vaticaan is het de tijd van 

de Focolari. Dit jaar is zelfs de samen-
stelling van de meditaties bij de pon-
tificale Kruisweg van Goede Vrijdag, 
in het Colloseum, toevertrouwd aan 
een historisch stel leden van deze heel 
oecumenische beweging, die gesticht 
is door Chiara Lubich. Zij zijn alom-
tegenwoordig in de Romeinse curie. 
Er zijn twee kardinalen onder hen 
en een flink aantal aartsbisschoppen 
die belangrijke functies uitoefenen, 
vooral in de diplomatie. De staatsse-

cretaris, kardinaal Bertone, is hun be-
schermheer.

Bron: www.chiesa.online.it

Internationaal concours 
        van gewijde muziek
De pauselijke Raad van de cultuur 

is beschermheer van een internatio-
naal concours voor het componeren 
van een werk van gewijde muziek, 
georganiseerd door “Sagra Musicale 
Umbra” en de “Fondazione Perugia 
musica classica”. De deelnemers moe-
ten vóór 20 juli een Credo voor koor 
met of zonder orgel aanbieden, in het 
Latijn, met een lengte van 5 tot 15 mi-
nuten. De internationale jury, onder 
voorzitterschap van de Georgische 
componist Giya Kancheli, zal reke-
ning houden met de aanpassing van 
het gezang aan de nieuwe criteria van 
de hedendaagse muziek.

Bronnen: Apic / imedia / Perugia-
musica / DICI

De liturgie van de 
 neocatechumenale Weg
Benedictus XVI heeft aan de Con-

gregatie van de Geloofsleer de op-
dracht gegeven, de overeenstemming 
van de Missen van de neocatechume-
nale Weg te onderzoeken, zo heeft op 
11 april de Italiaanse vaticanist Sandro 
Magister aangekondigd. (Voor het 
ogenblik heeft Rome alleen de niet-li-
turgische vieringen goedgekeurd).

“De uitgesproken beoordelingen 
zijn allemaal kritisch geweest over de 
Missen van de neocatechumenen”, 
benadrukt Sandro Magister. Volgens 
de journalist vrezen de paus en ande-
re bisschoppen dat de gemeenschap-

pen van de neocatechumenale Weg 
“in feite een nieuwe ‘rite’ invoeren in 
de Latijnse liturgie, die kunstmatig ge-
schapen is door de grondleggers van 
de Weg”. Bij het lezen van deze com-
mentaren is Mgr. Leonard boos ge-
worden over wat hij heeft genoemd 
“traditionalistische roddels”.

Bron: www.chiesa.online.it

De paus en de aartsbisschop   
     van Canterbury

Op 10 maart 2012, het feest van de 
H. Gregorius de Grote en in tegenwoor-
digheid van Rowan Williams. “aartsbis-
schop” van Canterbury en Primaat van 
de anglicaanse gemeenschap, heeft de 
Heilige Vader de vespers geleid in het 
klooster St. Gregorius op de Coelius in 
Rome, na afloop waarvan beiden een 
homilie hebben uitgesproken. “De vie-
ring van vandaag – heeft de paus ge-
zegd – wordt gekenmerkt door een 
diep oecumenisch karakter. Vandaag 
en voor de derde keer, ontmoet de bis-
schop van Rome de aartsbisschop van 
Canterbury in het huis van de H. Gre-
gorius de Grote. Het is goed zo, om-
dat Paus Gregorius juist uit dit klooster 
Augustinus en zijn veertig monniken 
koos om ze het Evangelie onder de En-
gelsen te laten brengen, ongeveer veer-
tienhonderd jaar geleden”. Behalve dat 
de anglicanen usurpators zijn, onwaar-
dige zonen van de H. Augustinus van 
Canterbury, wiens zetel zij hebben 
overgenomen… maar niet het geloof.

Bron: VIS 
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Kroniek van het district
februari - april 2012

Woensdag 15 februari
Naar aanleiding van een uitstap 

ontmoeten de priesters van de priorij 
te Gerwen hun medebroeders uit de 
priorij te Essen (D) in Düsseldorf.

Zaterdag 18 februari
De jongens die meegaan naar 

Rome verzamelen zich in de prio-
rij te Antwerpen om in de stad zelf-
gemaakte wafels langs de deuren te 
gaan verkopen om zo de kosten van 
de reis te drukken. ’s Avonds krijgen 
zij een kleine geschiedenisles met en-
kele beelden als inleiding op deze reis 
naar Rome. De volgende dag verko-
pen zij hun zelfgemaakte pannenkoe-
ken aan de gelovigen.

Dinsdag 21 februari
De organisatoren en enkele hel-

pers van de Protestactie tegen Castel-
luci komen bijeen in de Colmar om 
deze actie af te ronden en de resulta-
ten te bekijken.

Maandag 27 februari 
Eerwaarde M. De Clercq en broe-

der René Maria vertrekken naar Tu-

rijn om informatie te verzamelen over 
de Lijkwade en hebben er ook een af-
spraak met Mr. A. Guareschi, die ja-
renlang de fotograaf was en één van 
de experts van de Lijkwade is.

Woensdag 7 maart
Eerwaarde B. Wailliez, overste van 

het district Benelux, ondertekent in 
Rijswijk de koopakte van het nieuwe 
gebouw in Leiden, dat de kapel in de kerkboot te Den Haag zal vervangen. 

Op de volgende dag beginnen daad-
werkelijk de ombouwwerkzaamhe-
den in het nieuwe gebouw, om het 
priesterkoor en het oksaal voor het 
orgel in te richten.

Zondag 11 maart
Recollectie van de jongeren in 

Bierbeek. 25 jonge mannen en jonge 
meisjes wonen de lezingen bij die ge-
geven worden door de eerwaarde he-
ren Wailliez en Champroux, en vol-
gen geïnteresseerd de uitleg van de 
heer Tuts over de lijkwade van Turijn.

Donderdag 15 maart
Een technicus van het bedrijf 

Strässer gaat naar de St. Jozefkerk om 
er de geluidsinstallatie te verbeteren. 
Deze Duitse maatschappij is gespeci-
aliseerd op dit gebied.

Zondag 18 maart
In Brussel vastenrecollectie, ge-

preekt door eerwaarde de Maillard 
(die in de jaren negentig zijn aposto-
laat heeft uitgeoefend in België). Hij 
spreekt over het gebed, de vasten en 
de aalmoes.

Maandag 19 maart
De kinderen van de school van 

Namen ontdekken de plaats waar 
Broeder Mutien-Marie lang gewoond 
heeft: Malonne. In de namiddag lo-
pen zij van alle kanten door de mooie 
abdij van Floreffe. In de St. Jozefkerk 
stellen wij, tijdens de plechtige Mis, 
voor de eerste keer vier heel mooie re-
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liekhouders in verguld hout uit, die 
eerwaarde Challan Belval heeft ont-
dekt bij een Parijse antiquair.

Dinsdag 20 maart
In Brussel vergadering van de VZW 

(Vereniging zonder Winstoogmerk: 
stichtingen van de Priesterbroeder-
schap St. Pius X in België). Behalve de 
administrateurs en de leden hebben 
wij het plezier eerwaarde Baudot, eco-
noom generaal, en eerwaarde Frin-
geli, econoom van het district, onder 
ons te hebben.

Zaterdag 24 maart
Eerwaarde Lamerand, buiten-

gewoon biechtvader van de zus-
ters, maakt gebruik van zijn bezoek 
om een geestelijke lezing te geven 
aan de priesters van Brussel (en van 
Quiévrain).

Zondag 25 maart
Veel gelovigen nemen deel aan de 

mars voor het leven en bidden aan 
het eind van de tocht het rozenhoed-
je als eerherstel voor de zonden van 
abortussen.

Dinsdag 27 maart
 Eerwaarde J. Wegner is op door-

reis en brengt een bezoek aan de pri-
orij te Gerwen.

Woensdag 28 maart
In Gerwen vindt er voor de Neder-

landstalige geestelijken van ons dis-

trict een recollectie plaats. De priesters 
uit de priorij van Essen (Duitsland), 
die de kapel in Kerkrade verzorgen, 
komen bij deze gelegenheid ook. Pa-
ter Johannes Grün toont ons deze 
dag hoe God, en speciaal de Tweede 
Persoon van de Drievuldigheid, zich 
openbaart in het Oude Verbond.

In Brussel geeft een heel toegewij-
de en heel geliefde oude gelovige, de 
heer Raymond Chanoine, zijn mooie 
ziel terug aan God. Hij is voorwerp 
van stichting voor hen die hem bij-
staan in zijn laatste 24 uur.

Donderdag 6 april

Zoals ieder jaar ontmoet heel de 
geestelijkheid van het district elkaar 
rond het altaar, om de Donkere Met-
ten te zingen. Om het priesterschap te 
vieren, nemen wij daarna een copieu-
ze maaltijd, met zorg bereid door de 
zusters. We hebben het plezier als gas-
ten ook de eerwaarde heren Van Na-
men en Germeau te hebben.

10-12 april
Klein kamp van de Eucharistische 

Kruistocht, geleid door eerwaarde 
Champroux. Er zijn een zestigtal kin-
deren aanwezig, ondanks het onbe-
stendige weer.
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LEIDEN

Het verbouwingswerk in de 
nieuwe kapel in Leiden

Linksboven: blik op het toekomstig priesterkoor; rechtsboven: de toekomstige plaats voor de biechtstoel; linksonder: 
een van de nissen waarin heiligenbeelden komen te staan; rechtsonder: het oksaal, waarop het orgel zal worden geplaatst.
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AANKONDIGINGEN

Aankondigingen
     

 
 BELGIË EN NEDERLAND
 
                  

zaterdag   26 t/m
maandag  28 mei Bedevaart Chartres - Orleans

zondag  10 juni  Sacramentsprocessie in Gerwen en in Antwerpen

zaterdag  16 juni  Bijeenkomst Derde Orde FSSPX in Gerwen

vrijdag   29 juni  Priesterwijdingen in Ecône (Zwitserland)

zondag (!)    1 juli  Priesterwijdingen in Zaitzkofen (Duitsland)

zaterdag  22 sept. Inzegening van de nieuwe kapel in Leiden  
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Noveen ter ere van Don Bosco
Te bidden gedurende negen dagen om de voorspraak
van de ‘koning van de straatjongens en apostel van
de verwaarloosde jeugd’ af te smeken. Vraag hem om
de problemen die de oprichting van onze school in de
Hemelstraat in de weg staan, mee op te lossen.

De H. Don Bosco was 
een toegewijde priester 
die zich verzette tegen 
de bloeddorstige 
revolutionairen, de 
Italiaanse regering en zijn 
eigen aartsbisschop in zijn 
opdracht om de thuisloze 
kinderen van Turijn te 
redden.

HEMELSTRAAT 23 - 2018 ANTWERPEN

De Priesterbroederschap Sint-Pius X
START EEN NIEUWE 

Vlaamse Katholieke School 
SEPTEMBER 2012

Jongens en meisjes
Laatste kleuterklas en alle leerjaren van het lager onderwijs
Schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Inlichtingen:
E.H. Matthias De Clercq
Tel.: +32 (0)3 229 01 80 • Fax: +32 (0)3 229 01 89
Email: mdc@stpiusx.be

Wie hee� het ideaal en de capaciteiten om zijn schouders 
mee onder dit werk te zetten? Wij hebben nood aan:
- Leerkrachten
- Lesmateriaal
- Geldelijke ondersteuning

Wij bieden de infrastructuur aan.

Uw milde giften ter ondersteuning van 
ons werk zijn zeer welkom.

OPENING VAN EEN VOLWAARDIGE 

Katholieke School

Vader en leraar van de jongeren,
in onze bijzondere nood 

komen wij vol vertrouwen tot u, 
H. Don Bosco, omdat we niet alleen

geestelijke maar ook tijdelijke genade nodig hebben. 
In het bijzonder vragen we uw voorspraak

voor een katholieke school die onze kinderen kan
behoeden voor dwaling.

Dat gij, die op aarde zo een grote devotie had 
tot Jezus in het Allerheiligste Sacrament en tot Maria

de hulp der Christenen en die altijd medelijden
had met hen die lijden, 

voor ons van Jezus en zijn Hemelse Moeder 
deze genade moogt bekomen samen met 
een oprechte aanvaarding van Gods wil.

(gebed van een vader)

Onze Vader …
Wees gegroet …
Eer aan de Vader, …
“Heilige Don Bosco, bid voor ons!”
“Heilige Paus Pius X, bid voor ons!”

Bank BE65 7470 3547 0196 - BIC: KREDBEBB
www.stpiusx.be

Verantwoordelijke uitgever: E.H. Verlinden, prior
Hemelstraat 23 - 2018 Antwerpen

w
w
w.medru.be
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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 opzen-
den 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  

Leiden
Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197 
2315 BD  Leiden Tel: 040/283 45 05
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: 7.45 uur en 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 
1e en 3e  zondag v.d. 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,--

EDITORIAL
“Laat ons zorgen dat onze gezin-
nen de naam katholiek waardig 
zijn”. 

MGR. LEFEBVRE
De verklaring van 21 november 
1974

De echo van het testament van 
Onze Heer

ENKELE GEDACHTEN
Donoso Cortès
Louis Jugnet

LEER VAN DE KERK
De geboden van God

SPIRITUALITEIT
Retraite met de H. Johannes - De 
bruiloft van Kana (I)
P. Jean-Dominique o.p.

CRISI IN DE KERK
Vaticanum II - de godsdienstige re-
volutie in de Kerk 
Eerwaarde D. Fringeli

HOMILIE
Steun van de huisgezinnen

HOMILIE
Het katholieke gezin

LITURGIE
De voetgebeden (III)
Alain de Beaugrain

GETUIGENIS
De vreugde in het lijden
Rose Hu
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