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EDITORIAL

Wij hebben het genoegen u, in dit dubbel nummer, enkele teksten 
die actueel zijn alsook een “Korte Kroniek van de Priesterbroederschap” 
aan te bieden.

Het is 25 jaar geleden dat Mgr Lefebvre aan vier van zijn zonen, die 
hij in de schoot van de Broederschap gekozen had om zijn bisschop-
pelijk ministerie “de Traditie te laten overleven”, een brief geschreven 
heeft.

In deze brief schetst de trouwe Bisschop de toestand binnen de Kerk, 
die de bisschoppelijke wijding rechtvaardigt, zelfs zonder pauselijk 
mandaat.

Het jongste Kapittel van de Priesterbroederschap Sint-Pius X heeft 
kennis genomen van het duidelijke antwoord van Rome betreffende 
de Traditie: het is dus verboden te gewagen van de “dwalingen” van het 
Concilie, alsook de kwestie van “de hermeneutiek van de continuïteit” 
te betwisten en de wettigheid van de nieuwe mis in vraag te stellen.

Het Concilie is 50 jaar later meer dan ooit een “superdogma”.

Mgr Lefebvre schreef op 2 juni 1988 in een brief gericht aan Paus Jo-
hannes-Paulus II, dat het uur van een echte samenwerking nog niet ge-
komen was. Rekening houdend met de gebeurtenissen en voorgelicht 
door de Voorzienigheid zijn wij verplicht vast te stellen dat, er niets ver-
anderd is.

De “Korte Kroniek van de Priesterbroederschap” is een korte samen-
vatting van 42 jaar werk van Mgr Lefebvre. Hij was een groot Kerkpre-
laat, zoals wij hem onlangs in een prachtige, documentaire film gezien 
hebben. Hij was een diepgelovig man, die niet enkel het geloof beleed 
(“Sola fide”).

De Priesterbroederschap is op een eerste november door de Kerk 
goedgekeurd. Mgr Lefebvre zag hierin terecht een aansporing tot heilig-
heid en het daadwerkelijk beleven van alle deugden.

Mgr Lefebvre beschouwde de geschiedenis van de Priesterbroeder-
schap als de geschiedenis van “verloren, verlaten geloofswaarheden”. 
Indien dit waar zou zijn, niettegenstaande zijn charisma als Stichter, 
moeten wij ons dan niet verwonderen - “en ik zeg dit al wenend” - dat 
tot op heden er nog niets hersteld is?

Moge het voorbeeldig leven van deze opvolger der Apostelen, die 
Mgr Lefebvre geweest is, ons blijvend aansporen om zijn weg te volgen: 
echte missionarissen zijn door een onwrikbaar geloof en een christelij-
ke naastenliefde.

“Wij kunnen niet 
zwijgen bij de alge-
hele teloorgang van 
het Geloof, noch bij 

de duizelingwek-
kende terugval van 
de roepingen en de 

kerkgang”



Informatieblad   Nr. 261  juni - oktober  2012  3

Dierbare vrienden,
 
Omdat de Stoel van Petrus en de 

gezagsorganen van Rome bezet zijn 
door antichristen, gaat de afbraak 
van het Rijk van Onze Heer, tot in 
het hart van zijn mystiek lichaam hier 
op aarde toe, snel verder, vooral door 
het bederf van de H. Mis, die heerlij-
ke uitdrukking van de zegepraal van 
Onze Heer door het Kruis: “Regnavit 
a ligno Deus”, en stuwkracht voor de 
uitbreiding van zijn Rijk in de zielen 
en de gemeenschappen. 

Daaruit blijkt overduidelijk dat 
het aanbiddelijk offer van Onze Heer 
onvoorwaardelijk moet blijven, op-
dat ‘zijn Rijk kome’. Het bederf van 
de H. Mis heeft de verwording van 
het priesterschap meegebracht en het 
algemeen verval van het geloof in de 
godheid van Onze Heer Jezus Chris-
tus. 

God heeft de Priesterbroeder-
schap in het leven geroepen voor de 
handhaving en het blijvend voortbe-
staan van zijn glorievol en tevens ver-
zoenend offer in de kerk. Hij heeft 
echte priesters gekozen, goed onder-
richt en overtuigd van die goddelijke 
geheimen. God heeft mij de genade 
geschonken om die levieten te vor-
men en diegenen tot priester te wij-
den die volgens de definitie van het 

De brief aan de aanstaande 
bisschoppen

Mgr. Marcel Lefebvre
Concilie van Trente het ware Offer 
doen voortbestaan. 

Daardoor hebben we ons de ver-
volging van Rome op de hals gehaald. 
Omdat dat modernistische en liberale 
Rome doorgaat met het Rijk van Onze 
Heer te verwoesten, zoals Assisi en de 
bevestiging van de liberale stellingen 
van Vaticaan II over de godsdienstvrij-
heid bewijzen, zie ik mij door de god-
delijke Voorzienigheid gedwongen 
om de genade van de katholieke bis-
schoppelijke waardigheid die ik heb 
ontvangen, door te geven, opdat de 
Kerk en het katholieke priesterschap 
blijven bestaan voor Gods eer en het 
heil van de zielen. 

Overtuigd dat ik niets anders dan 
de heilige wil van Onze Heer vervul, 
kom ik u daarom door deze brief vra-
gen ermee in te stemmen dat u tot ka-
tholiek bisschop wordt gewijd, een 
waardigheid die ik in andere omstan-
digheden al aan andere priesters heb 
toegediend. 

Ik zal u die wijding toedienen in 
het vertrouwen dat de Stoel van Pe-
trus weldra zal worden bezet door 
een volkomen katholieke opvolger 
van Petrus, in wiens handen u uw bis-
schoppelijke waardigheid kunt neer-
leggen, opdat hij die bevestigt. 

Het voornaamste doel van deze 
bisschopswijding is, de mogelijkheid 
te scheppen om priesterwijdingen toe 

te dienen, opdat het echte 
H. Misoffer blijvend kan 
worden opgedragen en de 
kinderen en de gelovigen 
die erom vragen, de gena-
de van het sacrament van 
het Vormsel kunnen ont-
vangen. 

Ik bezweer u, gehecht 
te blijven aan de Stoel van 
Petrus, aan de Kerk van 
Rome, Moeder en Leer-
meesteres van alle kerken, 
aan het ongerepte katho-
lieke geloof dat is uitge-

drukt in de geloofsbelijdenissen en 
in de catechismus van het Concilie 
van Trente, in overeenstemming met 
wat u in uw seminarie is geleerd. Blijf 
trouw in de verkondiging van het ge-
loof, opdat het Rijk van Onze Heer 
kome. 

Tenslotte bezweer ik u trouw te 
blijven aan de Priesterbroederschap 
St. Pius X, onderling onverbrekelijk 
één, onderworpen aan de Algemeen 
Overste1 in het katholiek geloof van 
altijd, indachtig het woord van de H. 
Paulus aan de Galaten: «Maar al zou-
den wijzelf of een engel uit de hemel 
of wie dan ook een evangelie verkon-
digen dat afwijkt van wat wij u ver-
kondigd hebben, hij zij vervloekt! 
Wat ik vroeger heb gezegd, herhaal ik 
nu: indien iemand u een ander evan-
gelie verkondigt dan gij ontvangen  
 
hebt, hij zij vervloekt! (Gal. I, 8 en 9). 

Dierbare vrienden, weest mijn 
troost in Christus Jezus, blijft sterk in 
het geloof, trouw aan het ware Misof-
fer, aan het ware en heilige Offer van 
Onze Heer voor de triomf en de glo-
rie van Jezus in de Hemel en op aarde, 
voor de zaligheid van de zielen, voor 
de zaligheid van mijn ziel. 

In de liefde tot Jezus en Maria om-
hels en zegen ik u,

Uw Vader in Christus Jezus 

† Marcel LEFEBVRE 
op het feest van St. Augustinus, 

29-8-1987. 

1   “De bisschopswijdingen veranderen 
niets aan de structuur van de Broeder-
schap. Het is duidelijk, en de bisschoppen 
hebben dit goed begrepen, dat zij slechts 
hulpbisschoppen van de Broederschap 
zijn. (...) De Algemeen Overste leidt de 
relaties met Rome. Hij is verantwoor-
delijk voor de Traditie. (Mgr Lefebvre, 
Bijeenkomst van de oversten te Ecône, 
Ma 4 juli 1988)”

Dossier
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Mededeling van het 
algemeen Kapittel van de 
Broederschap Sint-Pius X

Ecône, 19 juli 2012
Zoals aangekondigd door de mede-

deling van het hoofdhuis van de Broe-
derschap Sint-Pius X, van 14 juli 2012, 
hebben de deelnemers van het algemeen 
Kapittel een gemeenschappelijke ver-
klaring afgelegd, gericht aan Rome. Zij 
wordt vandaag aan het publiek vrijgege-
ven. In het onderhoud, gepubliceerd door 
Dici op 16 juli, heeft Mgr Fellay aange-
geven dat dit document “duidelijk de 
lijnen uiteenzet die de nadruk leggen 
op het behoud van onze identiteit, 
het enige werkdadige middel om de 
Kerk te helpen de Christenheid te her-
stellen”. “Want het leerstellig zwijgen 
is niet het afdoend antwoord op de 
“stille geloofsafval” door Johannes-
Paulus II opgemerkt in 2003.

 

Op het einde van het algemeen 
Kapittel van de Priesterbroederschap 
Sint-Pius X, verenigd bij het graf van 
onze vereerde stichter Mgr Marcel 
Lefebvre, en in eenheid met de Alge-
mene Overste, staan wij, deelnemers, 
bisschoppen, oversten en de oudste 
leden van de Broederschap, erop de 
Hemel te danken voor de goddelijke 
bescherming die onze Broederschap 
mocht ondervinden gedurende twee-
enveertig jaar, te midden van een Kerk 
in volle crisis en een wereld die zich 
dagelijks meer van God verwijdert.

 

Wij geven blijk van onze diepste 
dankbaarheid aan alle leden van de-
zelfde Broederschap, priesters, broe-
ders, zusters, derde ordelingen, aan 
de zustergemeenschappen als aan de 
gelovigen voor hun dagelijkse toewij-
ding en vurige gebeden ten bate van 
het Kapittel waar oprechte uitwisse-
lingen plaats vonden en een vrucht-
baar werk is geleverd. Alle offers, alle 

smarten aanvaard in onderwerping 
en edelmoedigheid hebben de Broe-
derschap geholpen haar moeilijkhe-
den in de laatste tijd te boven te ko-
men. Wij hebben onze eenheid in 
haar wezenlijke zending teruggevon-
den. Haar zending bestaat in het be-
houden en verdedigen van het katho-
lieke Geloof, in het vormen van goede 
priesters en het meewerken in het her-
stel van de christenheid. Wij hebben 
de noodzakelijke voorwaarden voor 
een eventuele kerkrechtelijke norma-
lisatie bepaald en goedgekeurd.

 

Verder werd overeengekomen dat 
dan een buitengewoon en beslissend 
Kapittel bijeengeroepen zal worden. 
Maar vergeten we vooral niet dat de 
heiliging van de zielen altijd aanvangt 
bij onszelf. Zij is het werk van een le-
vendig Geloof bevrucht door de Ca-
ritas naar de woorden van Sint-Pau-
lus : “Wij kunnen ons niet tegen de 
waarheid verzetten, we kunnen ons 
er slechts voor inzetten. (II Cor., XIII, 
8)  en ook : “ Christus heeft de Kerk 
liefgehad en heeft Zich voor haar 
overgeleverd ... opdat zij heilig en rein 
zou zijn”. (cfr Ef. 5,25 vv) 

 

Het Kapittel zegt dat de eerste 
plicht van de Broederschap in de 
dienst die zij de Kerk meent te bewij-
zen, bestaat in het voortzetten, met 
Gods hulp, van het katholiek Geloof 
te belijden in geheel zijn zuiverheid 
en integriteit, en met een overeen-
komstige vastberadenheid op de aan-
vallen die hetzelfde Geloof dagelijks 
ondergaat.

Het is daarom dat wij het gepast 
vinden ons Geloof in de katholieke 
en Romeinse Kerk te herbevestigen. 

Zij is de enige Kerk door Onze Heer 
Jezus Christus gesticht. Buiten haar is 
er geen heil mogelijk noch middelen 
die daartoe leiden. Onze Heer heeft 
haar een koninklijke constitutie gege-
ven, die maakt dat het hoogste gezag 
over de Kerk alleen aan de Paus toe-
komt, plaatsvervanger van Christus 
op aarde. Wij geloven in het univer-
sele Rijk van Onze Heer Jezus Chris-
tus, Schepper van de natuurlijke en 
bovennatuurlijke orde, waaraan ie-
der mens en iedere maatschappij zich 
moet onderwerpen.

 

Voor wat de nieuwigheden van het 
tweede Vaticaans Concilie die aange-
tast zijn met dwalingen of de hervor-
mingen die voortvloeien uit hetzelfde 
Concilie aangaat, houdt de Broeder-
schap zich vast aan de bevestigingen 
en het constant leergezag van de Kerk. 
De Broederschap neemt als gids het 
ononderbroken Magisterium van de 
Kerk, dat in haar taak van onderwijs, 
de geopenbaarde geloofsschat in vol-
komen harmonie doorgeeft zoals ge-
heel de Kerk dat altijd geloofd heeft, 
op alle plaatsen.

 

Eveneens vindt de Broederschap 
haar gids in de voortdurende Tradi-
tie van de Kerk die het geheel van de 
noodzakelijke leer ter behoud van het 
Geloof en het heil doorgeeft en blijft 
doorgeven tot aan het einde der tij-
den, in afwachting dat een open en 
ernstig debat plaats mogelijk gemaakt 
zal worden, dat gericht is op het te-
rugbrengen van de geestelijke over-
heid naar de Traditie.

 

Wij verenigen ons met de andere 
vervolgde christenen in meerdere lan-

Dossier
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den over de wereld, die lijden voor 
het katholieke Geloof, en heel dik-
wijls het bezegelen met het marte-
laarschap. Hun bloed vergoten in ver-
eniging met het Slachtoffer op onze 
altaren is het onderpand van de ver-
nieuwing van de Kerk, in haar hoofd 
als in leden, volgens een oud gezegde 
“sanguis martyrum semen christiano-
rum - het bloed van de martelaren is 
het zaad van de christenen”.

 

 “En tot slot richten wij ons naar de 
Maagd Maria, jaloers op de voorrechten 
van haar goddelijke Zoon, jaloers op Zijn 
glorie, op Zijn Rijk op aarde zoals in de 
Hemel. Hoe dikwijls is Zij niet tussen-
beide gekomen voor de verdediging van 
de Christenheid tegen de vijanden van 
Onze Heer Jezus Christus, zelfs gewa-
pend! Wij smeken Haar vandaag tus-
senbeide te komen, om de vijanden die 
de Kerk van binnenin willen vernietigen, 
nog meer dan de vijanden van buiten uit 
kunnen doen, weg te jagen. Dat zij alle 
leden van de Broederschap Sint-Pius X en 
alle priesters en gelovigen die met dezelf-
de geest bezield zijn, wil behouden in de 
volheid van het Geloof, in de liefde voor 
de Kerk, in de toewijding tot de opvolger 
van Petrus, en dat Zij ons allen bescher-
me en vrijware van het schisma en van 
de ketterij.”

 

 “Dat de Aarstengel Michaël ons zijn 
ijver voor de glorie van God en zijn kracht 
om de Duivel te verslaan, mededele!”

 

 “Dat de Heilige Pius X ons deelge-
noot make van zijn wijsheid, zijn weten-
schap en zijn heiligheid, om de waarheid 
van de leugen, het goed van het kwade te 
onderscheiden, in deze tijd van verwar-
ring en leugen.” (Mgr Marcel Lefebvre, 
Albano, 19 oktober 1983)

 

Ecône, 14 juli 2012 
Bron : Dici

Kanttekeningen bij de Mededeling 
van het algemeen Kapittel

1.  De voorafgaande voorwaarden 
voor een eventuele canonieke norma-
lisering van de sterbroederschap zijn 
de volgende:

- Vrijheid om de zuivere Leer van 
het voortdurend Magisterium van de 
Kerk en van de onveranderlijke waar-
heid van de goddelijke Traditie te be-
houden, voort te zetten en te onder-
wijzen; 

vrijheid om te verdedigen, te ver-
beteren, terecht te wijzen, zelfs in het 
openbaar, de voortbrengers van de 
dwalingen of nieuwigheden van het 
modernisme, van het liberalisme, van 
het tweede Vaticaans Concilie en van 
alle gevolgen ervan.

(NvdR: ongetwijfeld is dit de bijzon-
derste voorwaarde want zij betreft de ech-
te bescherming van de Beweging van de 
Traditie. Inderdaad zal Rome deze voor-
waarde nooit aanvaarden, zolang Rome 
niet zal veranderen van mening betreffen-
de het Concilie en de nieuwe mis.)

- Enkel en alleen de Liturgie van 
1962 gebruiken. De sacramentele ge-
bruiken, die wij thans kennen, behou-
den (inbegrepen wijdingen, vormsel, 
huwelijken). 

- Belofte en waarborg tenminste 
één Bisschop te hebben (NvdR: geko-
zen, natuurlijk, in de schoot van de 
Priesterbroederschap. )

- Eigen kerkrechtbank in eerste in-
stantie.

- Vrijstelling van de Huizen van de 
Priesterbroederschap Sint-Pius X, ten 
opzichte van de plaatselijke bisschop-
pen.

- Een Pontificale Commissie te 
Rome, voor de Traditie, rechtstreeks 
onder de Paus en met een meerder-
heid van leden van de Traditie, samen 
met het Voorzitterschap.

(NvdR: deze drie laatste voorwaar-
den zijn zeer wenselijk teneinde zo-
veel mogelijk onttrokken te worden 
aan de plaatselijke bisschoppen. )

2. De Algemene Overste van de 
Priesterbroederschap oefent de Wet-
gevende, Uitvoerende en Rechterlijke 
Macht uit. Hij leidt de Congregatie. 
Het Algemeen Kapittel, dat een ge-
woon Kapittel kan zijn dat de verkie-
zingen betreft of een Buitengewoon 
Kapittel betreffende andere vraagstuk-
ken, oefent bepaalde wettelijke Mach-
ten uit, bij voorbeeld het wijzigen 
der Statuten (wat de Algemene Over-
ste niet kan doen). Indien Rome zou 

Dossier
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voorstellen de Priesterbroederschap 
te verheffen tot het statuut van een 
Prelatuur, betekent dat een wijziging 
van haar canonieke Statuten.

Dit houdt in, dat de Algemene 
Overste een Buitengewoon Kapittel 
moet samenroepen, waarbij de leden 
niet enkel een raadgevende Stem zou-
den hebben, maar een beslissende in 
verband met de canonieke kwestie.

3. “De Priesters des Heren offe-
ren wierook en broden aan God en 
zijn bijgevolg heilig voor hun God” 
(Leviticus, 21,6), zegde en verklaarde 
Mgr. Alfonso de Galarreta op 11 Ok-
tober 2012, tijdens priesterwijdingen 
in een sermoen te Bellaigue: “Het is 
absoluut vereist dat de priester naar 
lichaam en ziel heilig is (...)» Eis tot 
heiligheid, door zijn ambt van Ver-
zoening (Mediator)van Opper- en 
van Hogepriester (Sacrificator), inge-
volge het dienstwerk dat de priester 
moet uitoefenen bij het mystieke li-
chaam. Eis tot heiligheid in dit uur, 
het uur waarin wij moeten leven. Het 
volstaat niet de katholieke Leer be-
treffende de Priesterbroederschap te 
behouden; het volstaat niet de sacra-
menten te behouden: wij moeten ze 
op een heilige manier behouden. On-
getwijfeld bevindt zich de sleutel van 
de crisis hier”.

4. Dit betekent dat wij het oecu-
menisme, zoals beschreven in “Uni-
tatis redintegratio”, n° 3, “Nostra ae-

tate” en “Lumen gentium”, n° 8 (het 
beruchte “subsistit in”), verwerpen.

5. Dit betekent dat wij de collegi-
aliteit, zoals beschreven in “Lumen 
gentium”, n° 22 en de Canon 336 
van het nieuwe CIC, verwerpen.

6. Dit betekent dat wij de gods-
dienstvrijheid, zoals beschreven in 
“Dignitatis humanae”, verwerpen.

7. De huidige Romeinse macht-
hebbers stemmen er wel in toe, dat 
wij de “misbruiken” betwisten, maar 
aanvaarden niet dat wij het Concilie 
in vraag stellen. Dat blijkt overdui-
delijk uit het onderhoud van 13 juni 
2012, dat Mgr Fellay heeft gehad met 
de Congregatie voor de Geloofsleer, 
waar Rome de betwistingen van de 
Priesterbroederschap niet langer aan-
vaardt.

8. De passage en de paragraaf hier-
onder verwerpen het valse begrip van 
de levende Traditie, die beweert langs 
de omweg van de voortzetting van de 
Hermeneutiek, hetzelfde Geloof van 
eertijds te onderwijzen.

Met Vaticaan II is men afgegleden 
van het begrip van “objectieve Tradi-
tie” (het overgeleverde Geloofsgoed) 
naar een exclusief denkbeeld van 
“subjectieve Traditie” “die een nieuwe 
interpretatie geeft, volgens haar eigen 
logica van subjectieve en levendige 
continuïteit, van het onderricht van 

het voortdurend Magisterium” (Eer-
waarde Gleize).

Cf. “Dei verbum”, n° 8: “Terwijl 
de eeuwen voorbij glijden, streeft de 
Kerk voortdurend naar de volheid 
van de goddelijke waarheid, totdat in 
haar schoot Gods woorden bewaar-
heid worden”.

In plaats van het “Orgaan te zijn 
van de Traditie” en de objectieve Re-
gel toe te passen van het goddelijk-
apostolisch Magisterium”, is heden 
het kerkelijk Magisterium verworden 
tot een samenbundelende spreekbuis 
van het gemeenschappelijk bewust-
zijn van het Volk van God, belast met 
de taak de afstandelijke-tijdelijke, co-
hesie te verzekeren in verband met 
de uitdrukking van de “sensus fidei” 
(Eerwaarde Gleize).

9. De Congregatie voor de Ge-
loofsleer heeft aldus de hoofdreden 
van de leerstellige besprekingen tus-
sen Rome en de Priesterbroederschap 
bepaald : “Deze conferenties, “die tot 
doel hadden de voornaamste leerstel-
lige moeilijkheden in verband met te-
genovergestelde standpunten uiteen 
te zetten en te verdiepen, hebben hun 
doel bereikt, namelijk de onderschei-
dene standpunten en hun motiverin-
gen op te helderen” (Mededeling van 
de Congregatie voor de Geloofsleer, 
14 september 2011). Inderdaad, “een 
open en ernstige bespreking” heeft in 
feite niet plaats gehad…

Dossier
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Gesprek met Mgr Fellay
Ecône, 16 juli 2012

DICI : Hoe is het algemeen Kapittel verlopen? 
Hoe was de atmosfeer?

 Mgr Fellay : De atmosfeer was snijdend, omdat de 
maand juli in de Valais nogal zwoel is. Maar de atmosfeer 
was doelgericht, omdat de deelnemers onderling van ge-
dachten konden wisselen, zoals het hoort bij een derge-
lijke werkvergadering.

 
DICI : Is er ook over de relaties met Rome ge-

sproken? Waren er kwesties die taboe waren? De  
conflicten die de laatste tijd aan het licht gekomen 
zijn binnenin de FSSPX, zijn die bedaard?

 Mgr Fellay : Wat Rome betreft, zijn we tot de kern van 
het probleem doorgedrongen. Alle deelnemers hebben 
kennis genomen van het volledige dossier. Niets is ter-
zijde gelaten, onder ons zijn er trouwens geen punten die 
taboe zijn. Alle documenten uitgewisseld tussen het Va-
ticaan en Menzingen heb ik duidelijk uitgelegd. Het was 
niet gemakkelijk als gevolg van een vergiftigd klimaat van 

de laatste maanden. Deze uiteenzetting heeft een open-
hartige discussie teweeg gebracht en het onbegrip wegge-
nomen. Dat kwam de vrede en de eenheid des harten ten 
goede. Dat verheugde ons.

 
DICI : Hoe ziet u nu de relatie met Rome, na dit 

kapittel?

 Mgr Fellay : Alle dubbelzinnigheden zijn bij ons uit 
de weg geruimd. Kortelings zullen wij aan Rome de hou-
ding van het kapittel bekend maken. De lijn die we vol-
gen, legt de nadruk op het behoud van onze eigenheid. 
Het is het enige daadwerkelijk middel om de Kerk te hel-
pen de Christenheid te herstellen. Ik heb u al gezegd dat 
“als wij de geloofsschat van de Traditie ten goede willen 
laten komen aan de gelovigen, dan moeten wij spreken 
en handelen”. Wij kunnen niet zwijgen bij de algehele te-
loorgang van het Geloof, noch bij de duizelingwekkende 
terugval van de roepingen en de kerkgang. Wij kunnen 
niet zwijgen bij de “stille geloofsafval” en haar oorzaken. 
Het leerstellig stilzwijgen is zeker niet het antwoord op 
de “stille geloofsafval” door Johannes Paulus II in 2003 
vastgesteld. 

 Onze houding wordt niet alleen geïnspireerd door de 
leerstellige vastberadenheid van Mgr Lefebvre, maar voor-
al ook door zijn pastorale bezorgdheid. De Kerk heeft al-
tijd de eenheid in gebed en naastenliefde onder de eer-
ste christenen beschouwd als beste getuigenis van de 
waarheid. (Hand. 4, 32) Cor Unum is trouwens de titel 
van het interne mededelingenblad van de Broederschap 
Sint-Pius X. Het is ons ideaal, het is tevens het wacht-
woord voor ieder van ons. Daarom willen wij afstand ne-
men van allen die van de situatie wilden gebruik maken 
om verdeeldheid te zaaien, door de leden van de Broe-
derschap onderling tegen elkaar op te zetten. Deze geest 
komt niet van God.

 
DICI : Welke gedachte komt er bij u op met de 

benoeming van Mgr Müller aan het hoofd van de 
Congregatie van de Geloofsleer?

 Mgr Fellay : De gewezen bisschop van Ratisbonn, waar 
ons Seminarie van Zaitzkofen zich bevindt, moet van ons 
niet hebben. Dit is geen geheim. Na de moedige  beslis-
sing  van  Paus Benedictus XVI, te onzen gunste in 2009, 
wilde hij niet meewerken in diezelfde zin. Hij behandel-
de ons als verworpelingen. Hij verklaarde destijds dat ons 

“Wij kunnen niet zwijgen bij 
de algehele teloorgang van het 
Geloof, noch bij de duizeling-

wekkende terugval van de roe-
pingen en de kerkgang.”

Dossier
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seminarie gesloten moest worden en dat iedere semina-
rist naar het seminarie van zijn herkomst moest gaan. Na-
dien stelde hij dat de vier bisschoppen van de Broeder-
schap Sint-Pius X hun ambt moesten neerleggen”!

 Maar belangrijker en meer onrustbarend voor ons is 
de rol die hij gaat vervullen aan het hoofd van de Congre-
gatie voor de Geloofsleer, waarvan de eigen zending niets 
anders is dan de leerstellige dwalingen en ketterijen te be-
strijden. Meerdere teksten van Mgr Müller zijn meer dan 
bespreekbaar, bijvoorbeeld over de transsubstantiatie van 
het brood in het Lichaam des Heren en van de wijn in 
het Bloed des Heren, over het dogma van de maagdelijk-
heid van Maria, over de noodzaak voor de niet-katholie-
ken zich te bekeren tot de Katholieke Kerk ... Zonder twij-
fel zou het H. Officie tussenbeide zijn gekomen vroeger. 
Nu gaat hij de Congregatie voor  de  Geloofsleer,  die  het  
H. Officie vervangt, leiden. 

 
DICI : Hoe ziet u de toekomst van de Broeder-

schap Sint-Pius X? Blijft zij altijd op de waterschei-
ding in haar strijd voor de Traditie van de Kerk?

 Mgr Fellay : Meer dan ooit moeten wij de lijn aan-
gegeven door Mgr Lefebvre, onze vereerde Stichter, vol-
gen. Deze lijn is moeilijk te bewandelen, maar van belang 
voor de Kerk en de rijkdom van haar Traditie. Wij zijn ka-
tholiek, wij erkennen de Paus en de bisschoppen. Maar 
vóór alles moeten wij het Geloof onveranderd bewaren; 
het is de bron van genade van de Goede God. Vandaar dat 
we alles moeten vermijden wat het Geloof in gevaar kan 
brengen, zonder ons evenwel de katholieke Kerk, aposto-
lisch en Romeins, toe te eigenen. Verre van ons het idee 
een parallelle kerk te stichten, die een parallel leergezag 
uitoefent.

 Mgr Lefebvre heeft dit dertig jaar geleden goed uitge-
legd : hij heeft slechts willen doorgeven wat hij zelf van 

de twee eeuwen oude Kerk gekregen heeft. Dat willen 
wij ook, in navolging van hem. Het is de enige wijze 
waarop wij daadwerkelijk kunnen meehelpen “alles te 
herstellen in Jezus Christus”. Wij zijn het niet die met 
Rome, het eeuwige Rome, Meesteres van wijsheid en 
waarheid, breken. Het zou niet realistisch zijn de in-
vloed van het modernisme en het liberalisme dat sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie en de hervormingen na-
dien de Kerk in haar greep houdt, te willen ontkennen. 
Met andere woorden, wij behouden het geloof in het 
primaatschap van de Romeinse Bisschop en in de Kerk 
die gebouwd is op Petrus, maar wij weigeren mee te wer-
ken aan alles wat de “zelfvernietiging van de Kerk” in de 
hand werkt, zoals Paulus VI het reeds erkende in 1968.

 

Moge Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van de Kerk, de 
dag van het authentieke herstel van de Kerk verhaasten! 

Dossier
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Hoofdstuk I: De eerste jaren 
(1969-1976)

Vanaf hij verkozen was aan het 
hoofd van de congregatie van 
de Paters van de Heilige Geest, 
in 1962, ontving Mgr Marcel 
Lefebvre regelmatig aandringende 
verzoeken van gegadigden voor het 
priesterschap, die verbijsterd waren 
door de opstand die woedde in 
de Kerk. Met genoegen stuurde hij 
die seminaristen die zich tot hem 
wendden in de rue Lhomond te 
Parijs, zijn ruim bureel van generale 
Overste, door naar het Franse 
seminarie van Rome.
 

1969

Monseigneur kan niet anders dan 
de mislukking vaststellen van 
de tijdelijke oplossingen, zoals 
het Franse Seminarie, de Latran, 
verscheidene centra te Freiburg, 
de Broeders van Sint-Vicentius 
a Paulo te Erignée. Overal voelt 
men de conciliaire wind, en de 
Voorzienigheid toont hem duidelijk 
de weg: Mgr Lefebvre zal stichter 
zijn.
Dank zij buitengewone weldoeners, 
begint het avontuur. Op 13 oktober 
1969, in het station van Freiburg, 
worden de eerste gegadigden, 
waaronder Benard Tissier de 
Mallerais, opgewacht door Pierre 
Picqué en Paul Aulagnier die ze 
meenemen met de wagen naar 
het nummer 106 van de Route 
de Marly, waar Monseigneur hen 

verwelkomt. Maar Monseigneur is 
alleen, want een eerste medewerker, 
die zijn medewerking beloofd had, 
heeft het laten afweten. Dit jaar is 
in feite zeer belangrijk voor de Kerk 
die zich opgescheept ziet met de 
nieuwe mis; de aartsbisschop wijst 
haar af. Daarenboven maakt dit jaar 
een ziekte Monseigneur bedlegerig 
gedurende twee lange maanden. 
Hij dacht dat hij reeds ging sterven! 
Maar de dokter zegde hem: « Neen, 
neen, Monseigneur, het ogenblik is 
nog niet gekomen! » Hij had geen 
ongelijk!

Om het ontluikend werk te 
ondersteunen, vormt zich te Freiburg 
een vereniging voorgezeten door 
voortreffelijke personen, waaronder 
professor Bernard Faÿ. In het Franse 
Seminarie van Rome, verveelde zich 
Eerwaarde Cottard: « Monseigneur, 
mag ik met u naar Freiburg komen? 
Want hier, wappert het rode vaandel 
stem communist op het seminarie! 
» Monseigneur antwoordt hem: 
« Je weet dat het niet zeer goed 
gaat, ik weet niet goed of we zullen 
voortdoen! » Het was niet elke dag 
rooskleurig op de weg van Marly! 
De lente zag de gemeenschap 
wegsmelten zoals sneeuw voor de 
zon: van de negen seminaristen, 
bleven er op het einde van het jaar 
niet meer dan vier over...

In die tijd zijn er in de Valais talrijke 
gelovigen, die door de geestelijke 
oefeningen van Sint Ignatius, 
gepreekt door Pater Barielle en zijn 
medebroeders van de Parochiale 
Medewerkers van Christus-Koning, 
als het ware omgevormd worden. 
Onder hen bevindt zich Meester 
Lovey, advocaat, lid van de Ridders 
van O.L. Vrouw en medewerker 
van de Cité catholique... Op Witte 
Donderdag 1968, vernemen de twee 
gebroeders Alphonse en Marcel 
Pedroni de verkoop van het huis 

en van het domein van Ecône door 
de kanunniken van de Grand Saint-
Bernard. Zeer snel is het besluit 
genomen: Ecône zal niet vallen in 
profane handen! Op 31 mei 1968, 
het feest van Maria Koningin, is de 
koopakte van Écône getekend door 
de heren Gratien Rausis, Roger Lovey, 
Alphonse et Marcel Pedroni et Guy 
Genoud. En vermits een eigendom 
moet opbrengen, ontpopten deze 
heren zich tot landbouwers: men 
plant druivelaars, men begint een 
kwekerij van kalveren, 
nadien installeert men 
een grote kippenkwekerij, 
of eerder een legbatterij, 
en men bekomt het beste 
rendement van Romaans 
Zwitserland! Weldra zal 
de heer Claude Telani, 
met deskundigheid 
en ijver zoals de 
seminaristen hem 
kennen, het beheer van 
de boerderij van Écône 
op zich nemen.

Daarnaast staat het 
klooster, dat in die tijd 
bestaat uit het huis Saint-Bernard en 
de kapel Notre-Dame des Champs. 
Deze lege kapel, waarin zij vanaf 
de eerste dag, vol geloof, samen 
met de pastoor van Epiney, een « 
Salve Regina » hebben gezongen, 
deze kapel wacht op niets anders 
dan op de hervatting van het Heilig 
Misoffer: zij roept priesters, en wie 
weet, toekomstige priesters...

De Voorzienigheid waakt: zes 
maanden later, in januari 1969, 
ontmoet Mgr Lefebvre Meester 
Lovey bij zijn oude klasgenoot van 
het seminarie, Eerwaarde Bonvin, 
pastoor van Fully, gelegen tussen 
Ecône en Martigny. De volgende 
maand, maakt hij een eerste bezoek 
aan Écône. En op 30 juni, ziet hij 
Meester Lovey terug bij Mgr Adam, 

Korte Kroniek van de 
Priesterbroederschap
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in het bisschoppelijk paleis van 
Sion, om hem zijn voornemen 
voor te leggen van hetgeen reeds 
een plan is. Maar hij zal een jaar 
geduld moeten hebben vooraleer 
het huis van Ecône opent, nadat 
te Freiburg in oktober 1969 de 
cursussen herbegonnen zijn. Het 
zal dus in de herfst van 1970 zijn, 
dat het « jaar van de geestelijke leer 
» zal beginnen voor de gegadigden 
die zich reeds aankondigen.

1970

Op 8 juli, vergezeld van Paul 
Aulagnier en Emmanuel du Chalard, 
keert Mgr Lefebvre naar de Valais 
terug waar Meester Lovey et Marcel 
Pedroni hen verwelkomen met open 
armen. Na de bespreking volgt een 
maaltijd, waarbij Zeer Eerwaarde 
Heer Epiney en de Heer Alphonse 
Pedroni eveneens aanwezig zijn. Op 
het einde van de maaltijd, opent de 
Heer Alphonse Pedroni, die door 
sommigen vriendelijk « Alphonse 
le Mystique » genoemd werd en 
die nog geen woord gezegd had, de 
mond om deze profetische woorden 
uit te spreken: « Wel! Monseigneur, 
ik zeg u, dat men in gans de wereld 
zal spreken van dit seminarie van 
Écône!».
Daarna kan dit dubbele tweede 
jaar beginnen: Freiburg gaat door 

met Monseigneur; te Écône, 
begint het schooljaar met elf 
leerlingen, bij de Eerwaarde 
Epiney, in de pastorij van 
Riddes, die het gezelschap 
van dag tot dag ziet vergroten!

Op zaterdag 7 november, 
te Freiburg, gedurende 
het middageten, laat 
Mgr Lefebvre, met een 
geheimzinnige glimlach, een 
grote briefomslag die met 
wapens versierd is zien, en 
verkondigt met grote vreugde 
aan zijn seminaristen de 
officiële stichting van de « 
Priesterbroederschap Sint 
Pius X » in het bisdom 
van Freiburg door Zijne 
Hoogheid Mgr Charrière; 
de akte is gedateerd op 1 
november. Deze zijn één 
en al verbazing, en vooral 
Monseigneur! Deze zo 
dierbare wens verwezenlijkt 
te zien zonder moeilijkheid, 
met één pennestreek! De 
brief gaat van hand tot hand, 
de tekst wordt herlezen, de 
handtekening en het zegel 
onderzocht. Alles is nochtans in 
orde! Onze moeder de Heilige Kerk 
baart vandaag een instelling waar 
priesters gevormd zullen worden 
zoals zij hen altijd gevormd heeft, 
in de schaduw van het altaar van het 
onveranderd Misoffer.
’s Anderdaags met Kerstmis, 
vraagt Mgr Lefebvre, overtuigd 
door Kardinaal Journet, aan 
Mgr Nestor Adam, bisschop van 
Sion, de toestemming voor de 
oprichting van het seminarie van de 
Priesterbroederschap Sint Pius X te 
Écône. Deze geeft zijn goedkeuring.

1971

Op 10 februari, gelukwensen de 
brieven van kardinaal Wright, vanuit 
Rome, Monseigneur, door te wijzen 
op de « normae sapientes », t.t.z. op 
de zeer wijze regels die de geest en 
de activiteit van de Broederschap 
regelen, en die gans gericht zijn op 
het Heilig Misoffer.
Op 16 mei komt de dierbare en 

geëerde Pater Barrielle aan, die 
aanstonds begint met zijn geestelijke 
voordrachten. Hij verstaat zeer snel 
dat de opdracht die Pater Vallet hem 
gegeven heeft – namelijk de fakkel 
van de Geestelijke Oefeningen van 
Sint Ignatius door te geven in vijf 
dagen – moet voortgezet worden te 
Écône, bij een gans nieuwe geslacht 
van priesters, die hem op hun beurt 
kunnen verspreiden in de ganse 
wereld als een krachtig apostolaats- 
en bekeringsmiddel.
Mgr Thiandoum van Dakar, in 
Zwitserland aangekomen, verblijft 
twee dagen in het seminarie waar hij 
een voordracht houdt en ’s zondags 
de Mis opdraagt… de Mis van zijn 
priesterwijding.

In oktober melden zich 24 
gegadigden aan de ingang van het 
seminarie. Maar hoe hen huisvesten? 
Gelukkig verschaft, Monsieur Fellay, 
de directeur van de elektrische 
centrale, hen een ruimte van het 
bedrijf en twee kamers van « het huis 
der vrijgezellen ». Het onderwijzend 
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personeel groeit aan met de 
komst van kannunik Berthod die 
wijsbegeerte geeft aan de ouderen, 
die van elf naar acht geslonken zijn! 
Dit zelfde jaar, verschijnt voor de 
eerste maal Pater Marziac, een oude 
missionnaris van de Ivoorkust en 
vurig predikant, om de pastoor van 
Riddes te helpen. In deze winter, 
overleed bijna Pater Barrielle; maar 
een negendaags gebed tot de heilige 
Jozef verhinderde het!

1972

Op 22 maart verhuizen de 
seminaristen met genoegen naar 
de nieuwe kamers van het Sint Pius 
X gebouw, juist voor de komst op 
24 maart van Mgr Jacques Delarue, 
bisschop van Nanterre, die het 
seminarie van Écône komt bezoeken 
in de naam van de bisschoppen van 
Frankrijk.

De dag van Pinksteren, wijdt Mgr 
Lefebvre twee priesters in de kerk 
van Fully en, op 28 augustus, 
een priester in Powers Lake in de 
Verenigde Staten.
Op 2 oktober komt Broeder Gabriel 
aan, de oudste van de broeders van 
de Sint Pius X priesterbroederschap, 
en de meest gehechte aan Écône daar 
hij er altijd verblijft. Op 7 oktober, 
bieden zich 32 nieuwe seminaristen 
aan, waaronder 2 Duitse: Franz 
Schmidberger en Klaus Wodsack, 
die Écône gekend hebben dankzij 
professor Lauth, van München.

Tijdens het kerstverlof, ontdekken 
de seminaristen in Frankrijk een 
ware lastergebeuren van de pers, 
die de uitleg van Mgr Etchegaray 
had overgenomen, tegen het « wilde 
seminarie ». In Zwitserland, schrijft 
Mgr. Adam op bevel van Rome in 
zijn godsdienstig weekblad, dat de 
Mis van « sint Pius V » verboden is!

1973

Dit jaar worden drie priesters gewijd 
voor Noord Amerika. Dan wordt 
op 12 augustus Jean-Yves Cottard 
gewijd door Mgr Lefebvre in de Abdij 
van Fontgombault. Gedurende deze 
tijd rijst te Écône een nieuwe vleugel 
uit de grond, het gebouw van de 
heilige Pastoor van Ars, om het 

steeds grotere aantal seminaristen te 
herbergen. Op vraag van Kardinaal 
Garrone, moet Mgr Adam een 
canoniek verslag opstellen over het 
Sint Pius X seminarie, en hij vraagt 
hulp aan de bestuurder van het 
seminarie, Eerwaarde Masson, om 
dit bewijsstuk op te stellen waarin 
hij verklaart: « Het Sint Pius X 
seminarie is waarschijnlijk het enige 
seminarie van de wereld dat de Ratio 
Fundamentalis, uitgevaardigd door 
de Congregatie voor de seminaries, 
eerbiedigt ». Daar tegenover stelt, 
Mgr Ménager, van Meaux, een 
leugenachtig verslag op om op 
zijn hoede te zijn voor het « wilde 
seminarie ».

Op 30 september, schrijft Mgr 
François Fretellière, hulpbisschop 
van Bordeaux en Voorzitter van de 
Commissie voor de Roepingen, aan 
de directeur van Écône: « Gij weet 
zonder twijfel dat wij te Lourdes 
de problemen van de seminaries 
moeten bespreken. Ik verwacht dat 
men aan mij inlichtingen vraagt over 
het seminarie van Écône: over zijn 
bezetting en zijn gerichtheid ». Mgr 
Lefebvre vraagt dan aan de directeur 
om een antwoord op te stellen dat 
op 7 oktober zal vertrekken met de 
gevraagde inlichtingen en verwittigt 
Mgr Fretellière dat hij te Lourdes 
zal aanwezig zijn, als raadgevend 
lid, in zijn hoedanigheid van 
Aartsbisschop van Tulle, om 
persoonlijk de mogelijke vragen van 
zijn medebroeders te beantwoorden 
en hen al de verlangde uitleg te 
geven.

Het wederwoord van het Franse 
episcopaat laat niet op zich 
wachten. Kardinaal François 
Marty, Aartsbisschop van Parijs 
en Voorzitter van het College van 
Bisschoppen schrijft naar Mgr 
Lefebvre om hem uit te leggen dat « 
zijn bezoek ongepast en onmogelijk 
is »! De stichter van Ecône stuurt dan 
een brief op 16 oktober aan al de 
bisschoppen van Frankrijk, met of 
zonder Zetel, die te Lourdes moeten 
deelnemen aan de Vergadering van 
het Franse College van Bisschoppen 
om hen op de hoogte te stellen van 
het statuut van de Broederschap 
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en van het onvriendelijk antwoord 
van kardinaal Marty. ’s Anderdaags 
stuurt Mgr Lefebvre een protestbrief 
naar de kardinaal van Parijs die 
hem enkele dagen later telefonisch 
antwoordt: « Waarlijk, uw komst 
naar Lourdes zou een reden van 
schandaal kunnen zijn, want ik zie 
moeilijk in dat, de bisschoppen van 
Frankrijk tussen hen een van hun 
medebroeders zullen verwelkomen, 
die ongehoorzaam is aan Rome, die 
weigert de Nieuwe Mis uitgevaardigd 
door Paus Paulus VI te aanvaarden, 
overeenstemmig de wensen van het 
tweede Vatikaans concilie. Dus is uw 
bezoek onmogelijk, want dit zou de 
indruk geven aan de bisschoppen van 
Frankrijk uw ongehoorzaamheid 
goed te keuren. ( ... ) Ik geef toe 
dat het een delicate kwestie is 
waarover men langer moet spreken, 
en namelijk met de gerechtigde 
Romeinse afgevaardigden erbij. 
Daarom, om te vermijden dat 
onjuiste beoordelingen het 
seminarie van Écône en de Sint 
Pius X priesterbroederschap zouden 
kunnen treffen, ( ... ) geef ik u mijn 
woord van eer van voorzitter van 
het College van Bisschoppen van 
Frankrijk dat men te Lourdes niet 

over Écône zal spreken noch over de 
Sint Pius X Priesterbroederschap ».
Ondanks deze mondelinge beloften, 
moet men snel een toontje lager 
zingen. Op 31 oktober oktober, 
schijnt Mgr Lefebvre moedeloos. Hij 
deelt de seminaristen mede: « De 
voltallige Vergadering van de Franse 
Bisschoppenconferentie te Lourdes 
heeft ons seminarie bestempeld 
als een WILD SEMINARIE! Het is 
gemeen! Ik vermoedde het, maar 
dierf het niet geloven. Wanneer ik 
eraan denk dat kardinaal Marty mij 
zijn erewoord van Voorzitter van 
de Bisschoppenconferentie gegeven 
heeft dat men te Lourdes niet van 
Écône zou spreken! ( ... ) Maar ik 
zal kost wat kost de seminaristen 
verdedigen die echte priesters willen 
worden, en die zich tot mij zullen 
richten ».

Enkele weken later, dient de 
bisschop van Blois, Mgr Joseph 
Goupy, zich aan aan het seminarie 
van Écône. Op doorreis door 
Zwitserland, bij zijn reis naar Rome, 
wil hij persoonlijk dit seminarie 
leren kennen waarover zoveel 
gesproken werd te Lourdes! Hij 
bezoekt het seminarie en informeert 
naar de gegeven opleiding. Nadien 
wenst hij met de gemeenschap de 
Vespers mee te bidden die plechtig 
in het gregoriaans gezongen 
worden. Voordat hij het seminarie 
verlaat, verklaart hij eenvoudig: « 
Hier gebeuren andere dingen dan 
wat er te Lourdes over uw seminarie 
verteld wordt. Ik heb hier het 
tegengestelde gezien van hetgeen 
men ons voorhield. En ik betreur 
het diep, zoals ik eveneens betreur 
dat men Mgr Lefebvre verbood naar 
Lourdes te komen, waar de andere 
residentiele bisschoppen aanwezig 
waren. Dit is een vergissing geweest, 
en een onrechtvaardigheid. Ik houd 
er aan het u te zeggen, en voor mijn 
part moogt ge het aan Mgr Lefebvre 
zeggen ». Op het ogenblik van zijn 
vertrek, stelde de directeur aan Mgr 
Goupy voor: « Zeg dit te Rome, waar 
gij naar toe gaat ».
Op dit eerste bisschoppelijk bezoek 
volgt later dat van Mgr. de Bazelaire 
de Ruppierre, oud Aartsbisschop 
van Chambéry, die deelnam aan 

de vergadering van de bisschoppen 
te Lourdes. Hij verklaart: « Volgens 
hetgeen verklaard geweest is in de 
Vergadering, is het seminarie van 
Écône veroordeeld geweest omdat 
de seminaristen er een soutane 
dragen en vooral omdat men er de 
Mis van Sint Pius V opdraagt! Het 
is ongehoord, dwaas! Want, in dit 
geval, zijn al onze seminaries tot nu 
toe wilde seminaries geweest! ».

De veroordeling van het seminarie 
van Écône als een « wild seminarie 
» veroorzaakt een levendige 
opschudding. Ook Mgr Lefebvre 
begint een rondreis door Frankrijk, 
waar « de traditionalistische wereld 
» hem verwelkomt en hem verzekert 
van hun steun.

Daarentegen onttrekt de plaatselijke 
bisschop, Mgr Adam, op 17 maart 
zijn steun aan Mgr Lefebvre en 
aan het seminarie van Écône. Een 
maand later, op 18 april, is het de 
beurt van Mgr Mamie om vanuit 
Freiburg te schrijven: « Ik ben 
verplicht u te zeggen dat ik vanaf 
vandaag de bescherming die de 
bisshop van Freiburg heeft verleend 
aan de Priesterbroederschap Sint 
Pius X in ons bisdom in vraag stel 
». De bedreigingen wat betreft het 
wettelijk bestaan van de instelling 
tekenen zich scherper af...

1974

Dit jaar heeft de stichting plaats van 
de congregatie van de Zusters van 
de Sint Pius Priesterbroederschap, 
onder de hoede van Mère Marie-
Gabriel (Lefebvre), alsook de 
opening van hun noviciaat in 
Albano, ten zuiden van Rome. De 
oblaten van de Priesterbroederschap 
krijgen eveneens vorm, officieel 
op 17 mei 1974 met het eerste 
geloften van Zuster Marie-Bernard, 
te Suresnes bij Parijs.
Te Écône komt Dom Edouard 
Guillou, een geleerde benedictijner 
monnik, liturgist, die de Pater 
bibliothecaris zal zijn.
Op novembre 1974, barst het 
onweer plotseling los. Na het 
ontbijt, verenigt Mgr Lefebvre gans 
de gemeenschap en kondigt haar 
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de komst aan van twee apostolische 
Bezoekers die onderzoek komen 
doen op last van Rome. Zij komen 
inderdaad stipt om 9 uur aan. 
Waarachtig een droef en erbarmelijk 
onderzoek. « Het seminarie is voor 
99% in orde », verklaart een van de 
bezoekers, die nochtans niet aarzelt 
om het huwelijk van priesters als 
normaal te beschouwen.
Dit bezoek overtuigt Lefebvre van 
gegronde redenen te hebben om 
een vastberaden positie en een 
realistisch oordeel te hebben over de 
« bezette Kerk ». Terwijl de revolutie 
overal woedt, is er geen sprake van 
om, in de naam van een overdreven 
gehoorzaamheid, mee te werken 
aan de « zelfvenietiging van de Kerk 
». Het is met deze gedachte in het 
hoofd dat Mgr Lefebvre te Rome 
zijn fameuze « verklaring van de 21 
november » opstelt, die hij nooit zal 
moeten tegenspreken.

1975

Het begin van dit jaar werd 
gekenmerkt door een persgebeuren 
van groot formaat, waarvan de 
bijzonderste medewerkers zijn: 
Liliane Varone in La Suisse en 
Roger Lovey die Écône verdedigt in 
de kolommen van de Nouvelliste. 
Er zijn eveneens intimidatie 
praktijken: zo zwerft een verdachte 
lijkkoets lange tijd rond Écône, 
et twee dagen later komt het tot 
handtastelijkheden: twee jonge 

langharigen dringen om drie uur 
’s morgens het seminarie binnen. 
Verjaagd, vluchten zij weg. Vijf 
dagen later, was de koster de vloer 
van de kapel van Notre-Dame des 
Champs aan het kuisen wanneer 
plots vensterglas met lawaai 
naar beneden valt. Het zijn vier 
kwajongens die met een karabijn 
op de heilige Augustinus geschoten 
hebben, en zijn gelaat vernield! 
Aanstonds worden de vandalen 
achtervolgd, die snel gevat worden, 
en streng vermaand. De atmosfeer 
rond Écône is geladen... maar de 
aanwezigheid van Mgr Lefebvre, zijn 
energiek sermoen van 2 februari ter 
gelegenheid van de priesterwijding, 
en het gezamenlijk eetmaal geven 
terug moed aan de troepen.

Voor Mgr Lefebvre, duren de 
beproevingen voort: tijdens twee 
ontmoetingen, op 13 februari en 3 
maart, met de kardinalen Garrone, 
Tabera et Wright, scheldt de eerste 
hem voor « gek » uit. Dit verhindert 
de Aartsbisschop niet om verder 
het apostolaat van de Broederschap 
in Duitstalig Zwitserland en in 
Duitsland voor te bereiden met een 
reeks voordrachten...
In de lente, volgt alles snel 
op elkaar: op 25 april, schrijft 
kardinaal Arturo Tabera Araoz naar 
Mgr Mamie om hem de toelating 
te geven om de Broederschap af 

te schaffen. Op 6 mei, stelt Mgr 
Mamie Mgr Lefebvre op de hoogte 
van het besluit, dat « onmiddellijk 
uitvoerbaar » is. Dezelfde dag komt 
de veroordeling aan, uitgevaardigd 
door de commissie van kardinalen, 
voorgezeten door kardinaal Garrone. 
Het beroep van Mgr Lefebvre, die 
twijfelt aan de rechtsgeldigheid van 
de maatregel, wordt onherroepelijk 
verworpen...

Tegenover de onzekerheid die heerst 
in het seminarie, is het prachtige 
antwoord van Mgr Lefebvre op het 
zogenaamde doodsdekreet de grote 
bedevaart naar Rome ter gelegenheid 
van het Heilige Jaar. Hij draagt de 
Mis van sint Pius V op in de kerk 
van de heilige Laurentius-buiten-
de-muren, en in de Heilige-Maria-
de-Meerdere, onder de neus en de 
baard van de ceremoniemeester 
die, tijdens de mis, hem probeert 
de nieuwe Mis te doen opdragen 
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voor de seminaristen, die koken van 
verontwaardiging!

Op 29 juni, in een brief gericht aan 
Mgr Lefebvre, aarzelt Paulus VI niet 
te verklaren: « Het tweede Vaticaans 
concilie heeft niet minder autoriteit, 
het is zelfs onder bepaalde aspecten 
belangrijker dan dat van Nicea »!

Op 27 oktober, brengt kardinaal 
Villot, Staatssecretaris, de voorzitters 
van de 
Bisschoppelijke Conferenties op 
de hoogte van het verbod om 
seminaristen van Écône op te 
nemen in de bisdommen. Hij wordt 
op 15 november, gevolgd door de 
Congregatie van de Heilige Geest, en 
op 11 december door Mgr Mamie, 
bisschop van Lausanne, Genève et 
Freiburg, die afstand nemen van 
Mgr Lefebvre.

In weerwil van deze onbillijke 
matregelen, wordt in het begin van 
1975, het Duitssprekende seminarie 
van Weissbad, dicht bij Appenzell in 
Zwitserland geopend. De Eerwaarde 
Heer Franz Schmidberger, die alles 
geregeld heeft, wordt bevorderd en 
priester gewijd voor de eeuwigheid 
op 8 december, te Écône, op het feest 
van de Onbevlekte Ontvangenis.

1976

Op 24 mei, tijdens het consistorium, 
verklaart Paulus VI: « Het invoeren 
van de nieuwe Ordo Missae wordt 
zeker niet overgelaten aan de vrije 
keuze van priesters of gelovigen... 
De nieuwe Ordo is uitgevaardigd 
om de plaats in te nemen van 
de oude ». Hij beschuldigt Mgr 
Lefebvre ervan « zich te plaatsen 

buiten de gehoorzaamheid aan de 
opvolger van Petrus en zich buiten 
de gemeenschap met hem te stellen, 
dus buiten de Kerk ». In een brief 
van 25 juni, vraagt Mgr Benelli aan 
de seminaristen van Mgr Lefebvre « 
ware trouw aan de conciliaire Kerk 
». 

Op 27 juni, vraagt P. Dhanis sj, door 
Rome gestuurd, aan Mgr Lefebvre 
om de Mis van Paulus VI met hem 
op te dragen. Monseigneur weigert. 
’s Anderdaags komt Mgr Thiandoum 
naar Écône in een poging om Mgr 
Lefebvre te overtuigen. Vergeefs. Op 
29 juni, in weerwil van het verbod 
van Rome, wijdt Mgr Lefebvre 
12 nieuwe priesters te Écône. De 
plechtigheid vindt plaats, voor de 
eerste keer, in de tent-kathedraal, op 
de weide voor het seminarie. In zijn 
dramatisch sermoen spreekt Mgr 
Lefebvre over het gevecht dat hij 
heeft moeten voeren om de druk van 
Rome te overwinnen die hem zegde 
« geen priesters te wijden » of wel 
« indien hij ze wijdde volgens het 
nieuwe missaal, dat alles opgelost 
zou zijn » met het modernistische 
Rome... Op 22 juillet, wordt Mgr 
Lefebvre officieel gestraft « suspens a 
divins », en verhinderd de nieuwe... 
Mis op te dragen, zoals hij met 
humor schrijft!
Op 9 augustus schrijven Franse 
intellectuelen aan Paulus VI om Mgr 
Lefebvre te ondersteunen, en op 29 
augustus heeft de fameuze « Mis van 
Rijsel » plaats, opgedragen door Mgr 
Lefebvre voor duizenden gelovigen. 
In weerwil van al deze beproevingen, 
en op een wonderlijke wijze bekomt 
Mgr Lefebvre, op 11 september, 
een audiëntie bij Paulus VI, te 
Castelgandolfo. 

Hoofdstuk II: Het Levenswerk
(1977 - 1991)

1977

Wegens de ernst van de crisis van 
de Kerk, is de geschiedenis van 
de Broederschap spijtig genoeg 
doorzaaid met spanningen, soms 
met smartelijke scheidingen 
veroorzaakt door eerder 
liberale elementen, die te 
verzoeningsgezind zijn ten opzichte 
van de hervormingen of van de 
geloofsvernielende leerstellingen, 
ofwel door sedevacantisten, die 
te scherp en gewelddadig zijn ten 
opzichte van de apostolische Stoel, 
waarvan zij ontkennen dat hij nog 
bezet is door een echte opvolger van 
Petrus. In januari 1977, doorstaat 
het seminarie van de Verenigde 
Staten een zware beproeving door 
het vertrek van zijn directeur, die 
met hem verscheidene seminaristen 
meeneemt. De duivel, die zich 
overwinnaar waant, poogt op het 
einde van de lente van 1977 onrust 
te zaaien in de gemeenschap van 
het seminarie van Écône, onrust 
die maar enkele maanden later zal 
bedaren, na het vertrek van meerdere 
professoren, waarvan de directeur 
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die afvallig wordt en veel leed 
berokkend heeft. Dankzij God, zal 
Mgr Lefebvre, het volgend schooljaar, 
een eensgezind professorenkorps 
vinden, en hierdoor de vrede in de 
gemeenschap herstellen.
Ondertussen, op 27 februari, op 
initiatief van Mgr Ducaud-Bourget 
en van de E.H. Coache, bezetten 
de katholieken van Parijs de Saint-
Nicolas-du-Chardonnetkerk waar 
zij de traditionele en katholieke 
cultus herstellen. Mgr Lefebvre 
ondersteunt de operatie zodra het 
nieuws hem bereikt.
Op oktober 1977, telt de 
Broederschap 40 priesters, 150 
seminaristen, 20 huizen en 3 
seminaries (Écône, Weissbad en 
Armada in de Verenigde Staten).

1978

Op het einde van januari, na de 
overdracht, door paus Paulus VI, 
van het dossier van Écône aan 
de Congregatie voor de Doctrine 
van het Geloof, is er tot aan de 
zomer briefwisseling tussen deze 
Congregatie en de « opstandige 
bisschop ».
Op 15 juli, wordt Mgr Lefebvre, die 
zich te Suresnes bevindt, dringend 
geopereerd van een appendicitis; 
een complicatie breekt uit, en men 
draagt een Mis op. Monseigneur 
draagt op zich een relikwie van 
de heilige Theresia van het Kindje 
Jezus. ’s Anderdaags, constateert de 
chirurg die opnieuw moet opereren 
dat alles ’s nachts in orde gekomen 
is. Deo Theresiaeque gratias!
Het seminarie van Weissbad, 
bestuurd door de E.H. Schmidberger, 
verhuist naar Zaitzkofen, in Beieren. 
Gedurende dit jaar, verwelkomen de 
drie seminaries van de Broederschap 
65 nieuwe postulanten, de Zusters 
van de Broederschap ontvangen er 
15, en de Carmel van Quiévrain 
(België), bestuurd door Mère Marie-
Christiane, zuster van Mgr Lefebvre, 
ontvangt 12 postulanten. De 
oprichting van de priorij van Madrid 
is in aanbouw, terwijl het land 
gekweld wordt door diepgaande 
politieke en sociale mutaties.
Op 6 augustus sterft paus Paulus 
VI. Twee dagen later, voordat 

het conclaaf begint, schrijft Mgr 
Lefebvre aan meerdere kardinalen 
en vraagt dat zij een echte paus, een 
opvolger van Petrus, zouden kiezen, 
« een standvastige en waakzame 
bewaarder van het geloofsdepot ».
Dankzij het initiatief van kardinaal 
Siri, ontvangt de nieuwe paus, 
Johannes-Paulus II, gekozen op 
16 oktober (Johannes-Paulus I 
heeft amper 33 dagen geregeerd), 
Mgr Lefebvre in audiëntie op 18 
november 1978, die hem spreekt 
van « het concilie in het licht van de 
Traditie ». De Paus schijnt tevreden, 
maar kardinaal Seper komt 
tussenbeide: « Pas op, heilige Vader, 
zij maken van de Mis hun devies! ».

1979

Midden januari wordt Mgr 
Lefebvre naar Rome ontboden, 
voor de gesprekken in het paleis 
van het Heilig Officie, zetel van de 
Congregatie voor de doctrine van 
het geloof.
Tijdens de maand maart, 
verwelkomt het nieuwe seminarie 
van Buenos Aires 12 seminaristen in 
het jaar van de spiritualiteit, in een 
mooi huis dat ons ter beschikking 
werd gegeven in het midden van de 
stad.

De herfst brengt enkele 
veranderingen: het seminarie van 
Armada verhuist naar Ridgefield, 
op 100 mijlen van New York, in 
een groot eigendom, gelegen in 
de bossen. In Duitsland neemt de 

E.H. Schmidberger de leiding van 
het district, eerst van München, 
dan van Sarrbrück en verblijft in 
een duurzaam huis dat snel een 
bloeiende priorij zal worden. 
In Italië wordt de priorij van 
Montalenghe gesticht, die weldra 
ook zal dienen als retraitehuis.
Mgr Lefebvre, die zijn 
werkzaamheden van Supérieur 
général wil scheiden van die van 
het seminarie, installeert het nieuwe 
bestuurshuis te Rickenbach, bij 
een knooppunt van spoorwegen 
en autostrades. Hijzelf doorkruist 
verder de wereld met een intense 
activiteit: stichtingen, wijdingen, 
voordrachten, vormingen, enz. 
Hij onderneemt zijn eerste reis in 
Latijns Amerika, waar hij letterlijk 
bestormd wordt bij zijn aankomst 
in de vlieghaven van Buenos Aires. 
Onder hoge bescherming geplaatst, 
vindt men zelfs een bom in de zaal 
waar hij een voordracht zou geven...
Op 23 september 1979, viert 
gans de Broederschap de 50 jaar 
priesterschap van zijn stichter te 
Parijs, Porte de Versailles, voor een 
dichte menigte van meer dan 10.000 
gelovigen, aan wie Mgr Lefebvre 
zijn « testament » overmaakt: de 
katholieke Mis van altijd, bron 
van de wonderbare werken van het 
missieapostolaat. Hij lanceert bij 
dezelfde gelegenheid een kruistocht 
van de katholieke families.

1980

De broederschap bezit nu veertig 
huizen. Helaas gaat ze dit jaar 
door sedevacantisme drie priesters 
verliezen. Onze zusters bekommeren 
zich in het huis van Albano om de 
retraites en de doortocht van de 
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jongeren, ook in de priorijen van 
Genève in Zwitsrland, van Pointet 
of d’Unieux in Franktijk.

1981

De Derde Orde van Sint-Pius X 
wordt gesticht op 21 januari 1981 
door Mgr Lefebvre. Hij brengt 
gelovigen bijeen die zich willen 
heiligen door deel te nemen aan de 
genaden van de Broederschap, aan 
haar geest en aan haar werken.
« El barrio Sn. Diego de Tlaxiaco, 
Oax. saluda el Hombre Justo 
Marcel Lefebvre ». Deze spandoek 
verwelkomt op januari 1981 Mgr 
Lefebvre, die vergezeld is van M. 
Gratien Rausis en vier priesters, in 
het « dorp » van Tlaxiaco (46.000 
inwoners), te Mexico. De gelovigen 
hebben de progressistische 
priesters verjaagd van vijf van de 
zes parochies van de stad, wat het 
ambt van onze priester ter plaatse 
zeer verzwaard. Resultaat: 850 
vormingen, en nog 1.200 andere te 
Veracruz! Mexico levert de intrede 
van veertien seminaristen! Dicht bij 
Buenos Aires, begint de opbouw van 
het seminarie van Nuestra Señora 
Corredentora. De seminaristen 
wonen met hun professoren in een 
grote barak van gegolfd plaatijzer, 
oververhit ’s zomers en ijskoud in 
de winter. Heldhaftige tijden!
De maanden juni en juli zien de 
eerste vijf priesterwijdingen te 
Zaitzkofen. In dezelfde periode 
verliest Écône zes Italiaanse 
seminaristen die de doctrinale reden 
van de weigering van de nieuwe 
Ordo van de Mis niet verstaan 
hebben, zij zullen opgenomen 
worden door het seminarie van 
Cortone. Ondanks alles, bereikt de 
Broederschap het aantal van 100 
priesters.
In Oostenrijk wordt de priorij van 
Wenen gesticht. In de Verenigde 
Staten, in de St. Mary’s school, 
vestigen zich de zusters van de 
Broederschap en nemen de zorg van 
de meisjes voor hun rekening.

1982

Gedurende de zomer, onmiddellijk 
na zijn vervroegde wijding te Écône, 

wordt E.H. Bernard Fellay generaal 
Econoom et vervangt te Rickenbach 
de E.H. Roch, die de zetel van zijn 
district naar Villars-sur-Glâne, bij 
Freiburg verplaatst.
Het generaal Kapitel verenigt te 
Écône van 13 tot 16 september 
1982. Voor Mgr Lefebvre, die de 
leiding van generaal Overste wil 
overlaten, kiest het generale Kapittel 
een opvolger in de persoon van 
de E.H. Franz Schmidberger, die 
te Rickenbach zal zetelen en de « 
generale Vicaris » van Mgr Lefebvre 
zal worden.
Australië ziet dit jaar de oprichting 
van de priorij van Sydney, terwijl 
in het seminarie van Ridgefield, in 
de Verenigde Staten, een nieuwe 
directeur moet waken over de 
gedragslijn van het seminarie, die 
ongerustheid zaait over de kwesties 
van de Paus en van de liturgie... Een 
onweer is op komst, dat het volgend 
jaar zal uitbarsten.
Op 23 december, schrijft kardinaal 
Joseph Ratzinger, nieuwe prefect 
van de Congregatie voor de doctrine 
van het geloof, aan Mgr Lefebvre, 
en vraagt hem om Vaticaan II te 
aanvaarden « in het licht van de 
Traditie ». Het probleem is dat 
zich achter deze woorden twee 
radicaal verschillende opvattingen 
van de Traditie verschuilen: deels 
de transmissie van de ongerepte 
depot van het geloof en van het 
permanente onderricht van de Kerk, 
deels de voortdurende aanpassing 

van een evoluerende traditie die het 
katholicisme verenigt met de ideeën 
en de waarden van twee eeuwen 
liberale cultuur.

1983

Het jaar begint met de publicatie op 
25 januari van de nieuwe code van 
canoniek recht, die een nieuwe fase 
opent in de moeilijke betrekkingen 
van Écône met het modernistische 
Rome. Naast gegronde en coherente 
aanpassingen met de principes van 
het kerkelijke recht, komen op de 
juiste plaats de nieuwe leer van de 
Kerk van Vaticaan II (collegialiteit), 
het valse œcumenisme, 
homoseksualiteit, persoonlijke 
opvattingen, enz.
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Op 1 maart is Écône in de rouw om 
de dierbare Pater Barrielle, overleden 
de eerste dag van de maand, 
toegewijd aan de heilige Jozef, van 
wie hij een vurige vereerder was.
De Verenigde Staten zullen dit 
jaar aan Mgr Lefebvre en aan 
zijn generale Vicaris grote zorgen 
veroorzaken. Negen priesters, onder 
wie twee jonge, die gewijd werden 
op 3 november laatsleden, worden 
afvallig. Zij zullen een groot aantal 
van de kerken van de broederschap 
in dit land in beslag nemen en de 
processen gevoerd om ze terug te 
bekomen zullen duren van oktober 
1983 tot augustus 1987!
Maar het werk blijft zich 
ontwikkelen, ondanks de kruisen 
of dank zij deze! De Broederschap 
telt dit jaar 123 priesters, 240 
seminaristen, 30 broeders en 30 
oblaten.
Op 21 november, schrijven Mgr 
Lefebvre en Mgr de Castro Mayer 
een open brief naar de Paus, een 
manifest opgesteld in de geest van 
sint Paulus die openlijk de heilige 
Petrus terechtwijst omdat deze niet 
handelde volgens de waarheid van 
et Evangelie (cf. Gal. 2,11). De twee 
bisschoppen slaken een alarmkreet 
bij de « zelfvernietiging van de Kerk 
» die van dag tot dag vermeerdert 
en het geloof van de gelovigen 
bedreigt. In het bijzonder is aan 
de kaak gesteld « het collegiale 
bewind en de democratische koers 
van de Kerk », een « valse opvatting 
van de natuurlijke rechten van de 
mens », de « protestantse opvatting 
van het Heilig Misoffer en van 
de Sacramenten » en meer in ‘t 
algemeen, « de vrije verspreiding 
van ketterijen »...

1984

Nadat de Paus gepreekt heeft in 
een lutherse tempel te Rome, op 
11 oktober 1983, in Thailand op 
10 mei een bonze begroet heeft 
in een boeddhistische tempel, en 
nadat het Vatikaan het concordaat 
met Italië heeft afgeschaft op 21 
februari, overweegt Mgr Lefebvre 
de noodzakelijkheid van een 
bisschopswijding: op zijn tachtigste, 
kan hij de verergering van de crisis 

en de dringende verplichting van 
aan het werk van het herstel van 
het katholieke priesterschap een 
duurzaamheid en een stabiliteit 
voor de toekomst niet negeren...
Op 3 oktober, is de vergunning 
gepubliceerd die de viering van 
de traditionele Mis toelaat, maar 
op onaanvaardbare voorwaarden, 
met het doel de traditionalisten 
voor zich te winnen en elke 
weerstand tegen de onderneming 

van de zelfvernietiging van de 
Kerk in de kiem te smoren. Op 
hetzelfde ogenblik verschijnt de 
interview van kardinaal Ratzinger 
gegeven aan Vittorio Messori: « 
terugkomen naar het ware concilie 
» is het voorgedragen thema, alsof 
de versplintering van het katholieke 
even het resultaat was van vergissing. 
Dit thema veroorlooft in elk geval 
de vergissingen van Vatikaan II te 
preciseren en de vergissingen van 
Vaticaan II af te keuren, die wel 
degelijk de oorzaak zijn van de 
post-conciliaire revolutie!
Terwijl Ierland het vorige jaar, in 
1983, de stichting gezien had van 
de priorij van Dublin, is het nu de 
beurt aan Groot Brittanië om de 
priorij van Londen in te huldigen, 
die in Wimbledon, in het huis 
Saint-Georges gevestigd is. Op de 
andere kant van de Atlantischze 
Oceaan, neemt op 13 mei 1984, de 
E.H. François Laisney het herenigde 
district van de Verenigde Staten in 
de hand.
Bij de zusters van de Broederschap 
volgt op 2 mei 1984 Mère Marie-

Jude Mère Marie-Gabriel op, die 
enkele jaren later, op 26 januari 
1987 haar ziel aan God zal geven. 
In juni zijn er talrijke wijdingen: 17 
in Écône, 6 in Zaitzkofen en 4 in 
Ridgefield. Nochtans is het weinig, 
gezien de behoeften vereist door 
de vijf stichtingen verwezenlijkt 
gedurende de zomer van 1984: te 
Mexico (de priorij van Zapotiltic), 
te Colombia, te Portugal, in Zuid 
Afrika en in Nederland.
Op 22 november, tijdens een 
onvergetelijke plechtigheid, vormt 
Mgr Lefebvre 1.200 gelovigen te 
Santiago in Chili. Het enthousiasme 
van de katholieke menigte is 
verheugend.
Het jaar wordt bekroond door de 
toewijding van de Broederschap 
Sint Pius X aan het Smartelijke 
en Onbevlekte Hart van Maria, 
door de generale overste te Écône 
om, door de verheerlijking van de 
allerheiligste Maagd, de genade van 
trouw van haar leden en talrijke 
roepingen te bekomen. Op het 
einde van het jaar, op 21 december, 
verlaat de vurige don Putti deze 
aarde voor het hemelse vaderland. 
E.H. Chalard volgt hem op aan de 
krant van de « Courrier de Rome - Si 
Si No No ».

1985

E.H. Laroche verwezenlijkt met 
de E.H. Esposito, nog diaken, een 
eerste missiereis in Indië, waar de 
gelovigen hen opwachten en hopen 
op de Mis van altijd.
Te Frankrijk, doet de Broederschap 
de gelovigen bidden, op de 
stoepen voor de cinema’s, waar de 
godslasterlijke film van Godard, 
Wees gegroet Maria, gespeeld 
wordt: spandoeken, paternosters, 
luidsprekers, processiekruisen en 

pamfletten... 
Te Libanon 
wordt er 
een retraite 
gepreekt 
voor de 
soldaten van 
de Libanese 
Krijgsmacht.
De vierde 
Karmel, de 
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eerste buiten Europa, wordt tot 
stand gebracht te Phœnixstad, in 
de Verenigde Staten; hij zal een 
bron van zegen voor dit immens 
land zijn. De 1ste december grijpen 
de eerste priesterwijdingen plaats 
in Reja: Mgr Lefebvre wijdt acht 
priesters in de tegenwoordigheid 
van Mgr de Castro Mayer. In totaal 
worden er dat jaar 30 priesters 
voor de Broederschap gewijd, die 
voortaan 160 priesters zal tellen.
1985 is het jaar van de verschijning 
van de Open brief aan de onthutste 
katholieken, waarin Mgr Lefebvre, 
in een klare taal en voor iedereen 
duidelijk, de redenen van zijn verzet 
tegen de conciliaire hervormingen 
en nieuwigheden uitlegt.
Een petitie voor de vrijheid 
van de Mis van altijd levert 
129.849 handtekeningen op, die 
overgemaakt worden aan kardinaal 
Ratzinger. Op 31 augustus schrijven 
de twee trouwe bisschoppen 
naar de paus, drie maanden 
voordat de buitengewone Synode 
bijeengeroepen wordt voor de 
twintig jaren van het concilie om 
er een « steeds levendiger realiteit 
van te maken ». Indien de Synode 
de dwalingen (œcumenisme, 
godsdienstvrijheid, welwillendheid 
tegenover de vijanden van de 
Kerk) niet afzweert, zullen de 
twee bisschoppen er toe gebracht 
worden te besluiten dat « de leden 
van de Synode geen katholiek 
geloof meer verkondigen » en dat 
Johannes-Paulus II « niet meer 
de Goede Herder is », en « al de 
maatregelingen te nemen opdat 
geestelijkheid van de Kerk trouw 
zou blijven aan het katholieke 
geloof ». De Synode bevestigt 
opnieuw de toepassing van het 
concilie, en de Paus zegt aan Mgr 
Mamie met een knipoogje: « Wel, 
het schijnt dat ik niet meer de Goede 
Herder ben? »... Op 6 november, 
overhandigt Mgr Lefebvre de Dubia 
over de godsdienstvrijheid aan 
kardinaal Ratzinger. Het antwoord, 
dat hem meer dan een jaar later 
zal toekomen, zal blijk geven van 
de diepte van de breuk van deze 
nieuwigheid met de traditionele 
leer.

1986

Het jaar begint met het afvallig 
worden van Dom Augustin en zijn 
Sint Jozefsklooster van Flavigny. De 

monniken « keren terug in het gelid 
»: zij kiezen de nieuwe ritus van de 
Mis en onderwerpen zich aan de 
diocesane autoriteit.
E.H. Patrick Groche gaat de 
Broederschap in Gabon inplanten, 
waar de herinnering aan « Pater 
Marcel » levendig is gebleven en 
veel zal toedragen aan de stichting.
31 gegadigden worden op 27 juni 
te Écône gewijd, en daarbij nog 
5 benedictijnen van Barroux en 2 
kapucijnen van Morgon. Het is een 
rekord!
Tijdens de herfst is er een nieuwe 
spectaculaire uitbreiding, met 
stichtingen in Chili, in Nieuw-
Zeeland, in de Antillen, in 
Zimbabwe en in Indië. Voortaan 
worden de priorijen van Mexico 
verenigd in een district.
Bij de rentree, opent, met 37 
seminaristen in het spiritualiteitsjaar, 
het seminarie van de Heilige 
Pastoor van Ars te Flavigny, in het 
huis dat de Kleine Zusters van 
Saint-François bewoonden, die naar 
Bretagne verhuisd zijn. Gedurende 
tien jaar zal dit nieuwe seminarie 
de twee jaren wijsbegeerte van een 
te kein geworden Écône ontlasten. 
In Frankrijk en in Romaans 
Zwitserland wordt officieel de 
Eucharistische Kruistocht van de 
kinderen gesticht, onder de impuls 
van de seminaristen van Écône; 

zij zal zich snel uitbreiden in de 
andere landen, en het heilig vuur 
verspreiden in het hart van talrijke 
kinderen en volwassenen dat 
Jezus-Hostie op de aarde is komen 

brengen opdat ze zou ontbranden. 
Het jaar 1986 is het jaar dat 
Johannes-Paulus II heidense riten 
bijwoont in Togo en in Indië en 
vooral, het is het jaar van de eerste 
interreligieuze bijeenkomst te 
Assisi. Op 28 september, zendt 
Mgr Lefebvre naar de Paus twee 
kleine tekeningen, het ene toont 
Johannes-Paulus II die de Heilige 
Maagd de toegang van Assisi 
weigert: « Neen, neen, gij zijt niet 
oecumenisch », en het andere, God 
de Vader die Johannes-Paulus II, 
de oecumenische paus, de toegang 
weigert van het Paradijs. « Een 
kleine catechismus in beeldvorm 
» verklaart Monseigneur aan de 
geërgerde gelovigen, die de realiteit 
niet onder de ogen willen zien. De 
twee trouwe bisschoppen hebben 
eveneens gereageerd na het bezoek 
van Johannes-Paulus II aan de 
synagoge van Rome, op 13 april en 
na Assisi, op 27 oktober.

1987

In de maand maart telt de 
Broederschap 205 priesters die in 23 
landen werken, en het nooit bereikte 
aantal van 263 seminaristen: 42 te 
La Reja, 57 te Flavigny, 77 te Écône, 
46 te Ridgefield en 41 te Zaitzkofen. 
Te midden van de vreugde wellen er 
smart en beproevingen op, zoals in 
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al de families. Twee priesters sterven 
met hun auto, in de jeugd van hun 
jaren en van hun priesterschap: 
Stephen Abdoo, 24 jaren oud, na 13 
maanden priesterschap, en Xavier 
Basire, 23 jaren oud, na 4 maanden 
priesterschap.
Met Assisi en het antwoord van 
Rome op de Dubia, is de maat 
vol. Op 29 juni 1987, tijdens het 
sermoen van de priesterwijding, 
kondigt Mgr Lefebvre aan dat hij « 
niet zal aarzelen, indien God het 

hem vraagt, om hulpbisschoppen 
te wijden opdat het werk van de 
Broederschap kan doorgaan ».
Op 22 augustus, omringen talrijke 
ambtgenoten Mgr Lefebvre te 
Fatima, ter gelegenheid van de 70e 
verjaardag van de verschijningen. 
Monseigneur draagt Rusland op aan 
het Onbevlekte Hart van Maria.
Op 3 oktober, omringen de 3 
Europese seminaries Monseigneur 
te Écône ter gelegenheid van zijn 
veertig jaren episcopaat. Allen 
horen hun stichter spreken over de 
mogelijkheid om op een officiële 
manier te werken, als zijnde 
openbaar erkend door Rome – het 
zou billijk zijn – op voorwaarde 
dat het werk onaangetast bewaard 
bleef, gevrijwaard tegen de invloed 
van de modernistische geest en de 
conciliaire hervormingen.
Ondertussen is het sermoen van 

de priesterwijding goed en wel te 
Rome geraakt, dat reageert om de 
breuke te verhinderen. Mgr Lefebvre 
bekomt een canonieke bezoeker, in 
de persoon van kardinaal Gagnon, 
die een verslag komt opmaken 
over de werken van de Traditie. De 
kardinaal is vergezeld van Mgr Perl. 
Op 8 december, op het feest van 
de Onbevlekte Ontvangenis, zijn 
zij alle twee, te Écône, aanwezig bij 
de pontificale Mis van de bisschop 
– officieel geschorst – die nieuwe 

leden in de Broederschap onthaalt. 
Tijdens het eetmaal dat hun 
bezoek afsluit, verklaart kardinaal 
Gagnon: « Wij zijn overal verbaasd 
geweest, wij bewaren een grote 
bewondering voor de vroomheid 
van de personen, voor de actualiteit 
en de belangrijkheid van het werk, 
vooral wat betreft de catechese, de 
opleiding, het toedienen van de 
sacramenten. Zeker bezitten wij 
alles om een zeer positief verslag 
te maken ». Hij schrijft een bericht 
van hetzelfde gehalte in het gouden 
Boek van het seminarie.

1988

Op 5 januari, overhandigt kardinaal 
Gagnon aan Johannes-Paulus II het 
verslag van de canoniek bezoek, 
nadien wordt hij ontheven van zijn 
opdracht. Van zijn kant, schuift 

Mgr Lefebvre verscheidene malen 
de datum op, die voorzien is voor 
de bisschopswijding, in de hoop 
op een bevredigend akkoord. Maar 
het verslag van de Kardinaal, dat 
nochtans gunstig is, lijkt spoorloos 
verdwenen. De onderhandelingen 
van de Eerwaarde Heren Laroche 
en Tissier met de afgevaardigden 
van Rome, in april 1988, leiden 
slechts tot een vage mogelijkheid 
van een bisschop voor de Traditie: 
« Gij hebt er geen nodig; zo gauw 
gij erkend zijt, beschikt gij over al 
de bisschoppen van de wereld om 
de wijdingen uit te voeren! » Een 
zeer beperkte leerstellige formule 
wordt spijts alles door Mgr Lefebvre 
getekend na een nieuwe vergadering 
te Rome, op 5 mei 1988. Maar vanaf 
de volgende dag, vraagt hij nieuwe 
waarborgen aangaande de wijding 
en het secretariaat van Rome dat de 
zaak van de Traditie zal behartigen. 
De weigering van deze noodzakelijke 
voorwaarden dwingt Mgr Lefebvre, 
op 30 mei, na een vergadering 
met bevriende gemeenschappen 
te Pointet, tot het besluit van de 
wijding van vier bisschoppen, leden 
van de Broederschap, op 30 juni. 
De wijding is gewettigd door het 
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feit van de noodzaak, die toelaat 
in de praktijk de gebruikelijke 
wens van de Paus toe te passen 
van aan de Kerk de noodzakelijke 
middelen te geven voor haar 
welzijn. Op 30 juni 1988, de dag 
na de priesterwijdingen, wijdt Mgr 
Lefebvre tot bisschop de Eerwaarde 
Heren Richard Williamson, Bernard 
Tissier de Mallerais, Alfonso de 
Galarreta en Bernard Fellay. Het 
voortbestaan van de Mis van altijd 
en het werk van de opleiding van 
geheel en al katholieke priesters is 
verzekerd. Te Deum!
De wijdingen zijn de oorzaak van 
enkele afvallige priesters. Dom 
Gérard tekent een gescheiden vrede. 
18 priesters verlaten de Broederschap 
om zich te hergroeperen met een 
twintigtal seminaristen in een « 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
», gesticht te Hauterive, op 18 julli. 
Hun seminarie is te Wigratzbad, 
aan het meer van Constance. Om 
deze verliezen te compenseren, 
worden in de herfst, negen priesters 
gewijd door twee van de nieuwe 
bisschoppen.
Ondertussen wordt op de vraag 
van de overste het zesde seminarie 
van de Broederschap Sint Pius X 
geopend op 19 maart. Dertien 
seminaristen melden zich voor de 
spiritualiteit.
Gedurende de zomer, verhuist 
het seminarie van Ridgefield naar 
Winona, in de mooie gebouwen van 
het gerestaureerde oude noviciaat 
van de dominicanen, met vijftig 
seminaristen en acht broeders 
postulanten. Bij Londen, wordt een 
redemptoristen noviciaat geopend 
onder de leiding van P. Sim.
Twee priesters worden nog 
afgescheurd van de Broederschap: 
de E. H. Denis Marchai sterft op 27 
oktober bij een autoongeval, en de 
R.P. Joseph Le Boulch, professor te 
Écône, verscheidt op 23 november.

1989

Na de jaren van uitbreiding, wordt 
er meer aandacht gewijd aan de 
consolidatie van priorijen en 
scholen. Maar de verzoeken blijven 
toestromen, komende uit Azië, het 
verre Oosten en Oceanië.

Te La Reja, wordt Mgr de Galarreta 
directeur benoemd terwijl er 
een verderfelijke sfeer woedt, de 
voorbode van een grotere crisis: het 
vertrek van meerdere professoren 
met een twintigtal seminaristen! 
De werken die gelouterd worden 
door het vuur, zijn altijd door God 
gezegend...
In Australië installeren onze Zusters 
zich te Sydney en houden zich bezig 
met de primaire school.
Vanuit Rickenbach, het 
Hoofdhuis, lanceert de E. H. 
Schmidberger de eeuwige Mis ter 
ere van de Allerheiligste Maagd, de 
altijddurende aanbidding in onze 
kapellen en de intronisatie van het 
Heilig Hart in de gezinnen.
Op 19 november, viert Mgr Lefebvre 

op de Bourget het jubileum 
van zijn 60 jaren priesterschap, 
omringd door zijn vier zonen, de 
bisschoppen, en ongeveer 20.000 
gelovigen.

1990

Op 29 april, te Friedrichshafen, viert 
Mgr Lefebvre, opnieuw omringd 
door zijn vier bisschoppen, 
vervroegd de 20 jaren van de 
Broederschap voor 5.000 gelovigen. 
Welke verandering ten opzichte 
van Friedrichshafen in 1976! Het 
zijn niet meer nieuwsgierige of 
ontredderde zielen, maar overtuigde 
gelovigen, met talrijke kinderen: De 
kruistocht van het kroostrijk gezin, 

gelanceerd vanaf 1979, heeft zijn 
vruchten geworpen!
Te Canada opent de school van de 
Heilige Familie, te Lauzon op de 
boorden van de Sint Laurensstroom, 
bij Québec.

1991

In Frankrijk worden in de priorijen 
« Cercles de la Tradition » gevormd, 

opgevat als studiekringen voor 
sociale, katholieke en politieke 
actie. Apostolaat voor de leken 
wordt eveneens verwezenlijkt 
door de Militia Mariae, een 
voortzetting van het Maria-Legioen 
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in de Traditie. Dit jaar bereiken de 
Zusters van de Priesterbroederschap 
Sint Pius X het aantal van 86 
kloosterlingen. Zij worden 
gevormd in 4 noviciaten: Ruffec 
in Frankrijk, El Pilar in Argentinië, 
Browerville in de Verenigde Staten 
en Göffingen in Duitsland. Zij 
oefenen de meest diverse taken uit, 
huishoudelijke of apostolische, in 
hun gemeenschappen, de priorijen 
of de scholen van de Broederschap. 
In ’t bijzonder organiseren zij een 
schriftelijke catechismus, die zeer 
gewaardeerd wordt. Hun gebeden 
zijn een steun, waarvan enkel God 
de prijs kent, voor het geestelijke 
goed en de vruchten van het 
apostolaat van de priesters.
Op 25 maart, op het feest van 
Maria-Boodschap, maar dit jaar 
maandag van de Goede Week, 
geeft de vereerde stichter van de 
Priesterbroederschap Sint Pius 
X zijn ziel aan God terug, in het 
hospitaal van Martigny. Hij wordt 
begraven op 2 april, te Écône, in het 
bijzijn van zijn zonen bisschoppen, 
veel priesters en een menigte van 
gelovigen. Naar zijn wil, wordt de 
inscriptie Tradidi quod et accepi 
gegraveerd op de grafsteen.
Een maand later, op 25 april, 
ontslaapt op zijn beurt zijn 
krijgsmakker, Mgr de Castro Mayer. 
Zijn opvolger aan het hoofd van de 
Union Saint-Jean-Marie-Vianney 
de Campos (Brésil), Mgr Licinio 
Rangel, zal gewijd worden door Mgr 
Tissier de Mallerais op 28 juli.

Hoofdstuk III: Uitbreiding
onder het pontificaat van 
Johannes-Paulus II (1992-2004)

1992

Te Écône, voor de eerste maal, 
wijdt Mgr Licinio Rangel zestien 
priesters van de Broederschap en 
één priester van het klooster van 
de dominicanen van Avrillé, met 
hem is, Mgr Williamson, Mgr 
de Galarreta, Mgr Fellay en de 
honderdzestien aanwezige priesters 
leggen de handen op op de nieuw 
gewijden.
Op 18 augustus opent de 
Broederschap zijn eerste huis in de 
Filippijnen, te Manilla.
De rentree ziet bijna vijftig jonge 
mannen die zich aanbieden in de 
seminaries. De kruistocht voor de 
roepingen draagt zo zijn eerste 
vruchten, door de genade van God.
Op zondag 13 september, in een 
voorstad van Brussel, viert, Mgr 
de Galarreta een pontificale mis, 
in de tegenwoordigheid van E. H. 
Schmidberger, talrijke priesters en 
meer dan twee duizend gelovigen 
van acht verschillende landen, 
als boete voor de godslastering 
van Assisi. ’s Namiddags is er 
een kruisweg, gevolgd door een 
onverwachts bezoek aan de Sint 
Michielskathedraal. De gelovigen 
konden ongehinderd binnengaan 
om te bidden en gezamenlijk de 
Credo en enkele liederen te zingen, 
vóór het ontvangen van de zegen 
van de priesters. Mag dit gebaar, 
te danken aan het initiatief van de 
E.H. Philippe François, superior 
van het autonome huis van België, 
goddelijke vergiffenis brengen voor 
zoveel openbare zonden, bedreven 
door de kerkoversten!
In Argentinië, in oktober, wordt er 
een Congres georganiseerd ter ere 
van de vijf honderdste verjaardag 
van het katholieke geloof in 
Amerika. Na de voordracht is er 
een bedevaart naar het nationale 
heiligdom van O.L.Vrouw van 
Lujan.
Mgr Fellay zegent, op 28 november, 
de kerk van Cork, in Ierland, 
geplaatst onder de bescherming van 
O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Van 8 december, verblijft er een 
groep Russen een week in het 
seminarie van Zaitzkofen. Reeds 
openen zich perspectieven van 
apostolaat in hun vaderland. Op 
het einde van dezelfde maand, 
brengen 110 Ukrainiërs, reizend 
in 3 autobussen, een bezoek aan 
het seminarie van Écône. Het zijn 
merendeel jonge mannen, zonen 
van katholieken, die geleden 
hebben omwille van hun geloof 
tijdens het communistische regime 
van Stalin. Wie weet of er in de 
toekomst geen vruchtbaar werk 
onder hen mogelijk is?
In een tijdstip van 4 maanden, is 
de nieuwe priorij van Gerwen, in 
Nederland, gebouwd. De priesters 
kunnen zich installeren voor 
Kerstmis en Mgr Fellay komt het 
huis inzegenen op het feest van de 
heilige Stefaan, op 26 december.

1993

In Gabon, op zaterdag 9 februari, 
in de namiddag, heeft de televisie 
de middernachtmis gefilmd van 
de Mission Saint-Pie X en haar 
integraal uitgezonden, sermoen 
inbegrepen. Niet zonder reden, 
hebben de bisschoppen van het 
land, ter gelegenheid van hun 
bezoek “ad limina”, de volgende 
constatatie geuit in hun toespraak 
tot de Paus: « Het tweede probleem, 
is de aanwezigheid van de 
Broederschap Sint Pius X in Gabon, 
waar Mgr Lefebvre heeft gewerkt 
en een voortreffelijke reputatie van 
missionaris heeft achtergelaten ».
Het hoofdhuis verlaat Rickenbach, 
in het kanton van de Soleure, voor 
Menzingen, in het kanton van de 
Zoug: op 25 maart, de dag van 
het feest van Maria-Boodschap 
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droeg men er de eerste Mis op. Bij 
de plechtige opening, op zaterdag 
22 mei, met de zegening van de 
gebouwen, zijn het seminarie van 
Ecône en een duizendtal gelovigen 
aanwezig.
Gedurende de jaren na de val 
van het ijzeren gordijn, worden 
contacten gelegd met de vroegere 
landen van het Oosten. Te Minsk, 
in Wit-Rusland, wordt een eerste 
geestelijke retraite bijgewoond door 
29 personen, en priesters gaven 
voordrachten in verschillende 
scholen en universiteiten.
In Albanië, wenden zich meerdere 
dorpen tot de Broederschap Sint 
Pius X, zowel om materiële hulp te 
vragen als om de communistische 
waanzin te kunnen verlaten en 
geestelijke hulp te krijgen. In 
de herfst wordt er een konvooi 
gehuurd van 10 vrachtauto’s 
geladen met 60 tonnen materiaal 
(kledingsstukken, geneesmiddelen, 
voedsel, werktuigen) uit Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland en 
Oostenrijk. Twee priesters spannen 
zich in om de fundamentele 
waarheden van het geloof te 
verkondigen aan de in de steek 
gelaten volkeren in het Noorden 
van het land.
In Australië, begin mei, wordt er een 
nieuwe priorij geopend te Brisbane; 
weldra zal er ook een school aan 
toegevoegd worden, terwijl er een 
andere opent te Melbourne.
Te Edinburg, in Schotland, zegent 
Mgr Fellay op maandag van 
Pinksteren de mooie kerk die de 
Broederschap het vorig jaar heeft 
kunnen verwerven, en die het 
armzalige lokaal waar de Mis van 
altijd gevierd werd zal vervangen.
In de nacht van 21 mei, de dag 
na O.L.H. Hemelvaart, eindigt de 
dierbare E.H. La Praz zijn lijdensweg 
op aarde. 44 jaar oud, heeft hij het 
leven van O.L. Heer, als priester 
en slachtoffer nagebootst, op de 
wijze zoals Mgr Lefebvre het graag 
voorstelde aan zijn seminaristen en 
priesters. Verteerd door de pijnen 
van de ziekte en alles aanvaard 
van de Wil van God, lijkt hij een 
voorbeeld van berusting, beleefd 
met vreugde en liefde.
In Libanon, worden 

vriendschapsbanden aangeknoopt 
met een kloostergemeenschap 
van negen broeders. Hun overste, 
broeder Maurice, brengt een bezoek 
aan Écône en Menzingen.
Dankzij de uitbreiding van het 
apostolaat in Oostenrijk, wordt er 
een autonoom huis opgericht in 
het district, met zijn zetel te Jaidhof. 
Op 15 augustus opent, in dezelfde 
lokalen, de extra-territoriale priorij 
“O.L. Vrouw van Fatima”, die zich 
bezighoudt met het apostolaat in 
de landen van het Oosten: Polen, 
Rusland, Wit-Rusland, Oekrainië en 
de Baltische landen.
Drie jaar na de opening van de 
school van Lauzon, bij Québec, 
wordt de zetel van het district van 
Canada verplaatst naar Toronto, 
waar men enkele jaren geleden een 
kerk had gekocht.
In de Verenigde Staten openen vijf 
nieuwe scholen hun deuren bij 
het begin van het schooljaar. De 
activiteit ontwikkelt zich vooral 
in het noordwesten van het land, 
rond de Karmel van Spokane, de 
dominicanenschool van Fanjeaux 
en de grote priorij van Post Falls, die 
eveneens een jongensschool bezit.
Te Honolulu (Hawaï), heeft de 
bisschop op 18 januari 1991 
verklaard, dat de organisatoren 
van een vormingsplechtigheid 
uitgevoerd door Mgr Williamson 
ipso facto geexcommuniceerd 
waren, volgen de termen van 
het decreet van 1 juli 1988 
opgesteld door de Congregatie 
van bisschoppen als antwoord 
op de wijdingen van 30 juni van 
hetzelfde jaar. De betreffende 
personen hebben een verzoek tot 
Rome gericht. Kardinaal Ratzinger, 
in zijn antwoord gegeven door de 
bemiddeling van de nuntius, op 
28 juni 1993, verklaart dat deze 
maatregel « ongegrond is en niet 
geldig ».
In de nacht van 12 september, 
hebben dieven ingebroken in 
de kerk van de Broederschap in 
Wanganui, in Nieuw-Zeeland. Zij 
hebben het tabernakel geforceerd, 
de hosties op de aarde gegooid, 
cibories en andere gewijde zaken 
gestolen. De dienstdoende priester 
heeft de gelovigen doen bidden 

om eerherstel en organiseert een 
plechtigheid van verzoening voor 
de ontwijde kerk.

1994

In mei 1994, antwoordt kardinaal 
Edward Cassidy, toen Voorzitter van 
de Raad voor de Eenheid van de 
gelovigen aan een Engelse gelovige 
(25 maart 1994) die hem de 
volgende vraag stelde: « Kan en moet 
de Sint Pius Broederschap, wanneer 
zij buiten de Kerk is, genieten van 
de gunstige schikkingen van het 
Directorium voor het oecumenisme 
bekend gemaakt door Rome in 
maart 1993? » De kardinaal schrijft 
hem, op 3 mei 1994: « Wat uw 
vraag betreft, zou ik u aanstonds 
willen doen opmerken dat het 
Dicasterium over het oecumenisme 
zich niet met de Sint Pius 
Broederschap inlaat. De situatie van 
de leden van dit Broederschap is 
een interne aangelegenheid van de 
Katholieke Kerk. De Broederschap 
is geen andere Kerk of kerkelijke 
gemeenschap in de zin dat de 
Dicastère bedoelt. Natuurlijk, 
zijn de Mis en de sacramenten 
toegediend door de priesters 
van de Broederschap geldig. De 
priesters zijn geldig, alhoewel niet 
op geoorloofde wijze, gewijd. Wat 
gevraagd wordt, is de verzoening 
met de Katholieke Kerk en dit wordt 
zeer gewenst door de bisschop van 
Rome... » Spijtig genoeg, is er geen 
enkel teken dat dit binnenkort in 
vervulling zou kunnen gaan.
Het generale Kapittel verenigd in 
Écône in juli kiest Mgr Bernard 
Fellay tot generale overste. De E.H. 
Schmidberger wordt eerste Assistent 
gekozen, en de E.H. Aulagnier, 
tweede Assistent.
In de Verenigde Staten, in de nacht 
van 1 juli, vernietigt een storm het 
college van St. Mary’s, rukt daken af 
of beschadigt ze, breekt 93 vensters, 
velt oude bomen... Er is voor 
180.000 dollars schade!
E.H. Coache sterft op zondag, 
21 augustus. Hij was een van de 
eerste priesters die de vlag van de 
weerstand liet wapperen tijdens 
de postconciliaire revolutie. Te 
midden van de liturgische wanorde, 
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organiseerde hij de processies van 
het Sacramentsfeest in zijn parochie 
te Montjavoult – parochie die hij 
zal moeten verlaten –, riep het 
tijdschrift Le Combat de la Foi in het 
leven, preekte talrijke retraites. Door 
het huis Lacordaire te Flavigny te 
kopen, heeft hij zijn zuster, Moeder 
Thérèse Marie kunnen helpen, om 
de orde van de Petites Sœurs de 
Saint-François in het katholieke 
geloof te handhaven. Daarenboven 
organiseerde hij strijdlustige 
bedevaarten naar Lourdes vooraleer 
zich terug te trekken in Moulin-du 
-Pin.
In de Filippijnen, viert E.H. 
Schmidberger op 20 november de 
eerste Mis in de nieuwe kerk van 
Manilla (nog altijd in de steigers) 

en zegent de priorij. Een week 
later, verenigen zich 500 gelovigen 
te Iloilo, hoofdstad van het eiland 
Panay, om de hoogmis bij te 
wonen, gevolgd door een sermoen, 

een spreekbeurt en de zegen van het 
Heilig Sacrament.
Van 8 tot 10 december, wordt er 
in Albano een congres gehouden, 
onder het voorzitterschap van de 
generale Overste, ter nagedachtenis 
van don Putti, de stichter van “Si 
Si No No”. Zijn thema is altijd 
actueel: « Katholieke principes om 
trouw te blijven aan de Kerk in deze 
buitengewone crisistijden ».

1995

Het seminarie van la Reja wordt 
ernstig geteisterd door een virus, 
en meerdere seminaristen moeten 
gehospitaliseerd worden; broeder 
Michel, verzwakt door de ziekte, 
overlijdt op 25 februari.

Na twintig jaar wachten, is de 
toelating om de kerk van het 
seminarie van Écône te bouwen 
eindelijk toegekomen. Deze kerk 
zal toegewijd worden aan het 
Onbevlekte Hart van Maria. De 
eerste wijnstok wordt uitgerukt op 
het feest van sint Marcel, op 16 
januari, door de directeur van het 
seminarie, E.H. Michel Simoulin.
De 1ste november wordt te Ecône 
het zilveren Jubileum van de 
Sint Pieters priesterbroederschap 
gevierd. De eerste steen van de 
toekomstige kerk wordt gewijd bij 
deze gelegenheid. Voordien hadden 
zich in Duitsland, op 8 Oktober, 
5.000 gelovigen verenigd rond het 
altaar om deze mooie verjaardag te 
vieren.
In de Engeland, verwerft men een 
groot klooster te Bristol, dat een 
retraitehuis zal worden.
In Zwitserland, ontwikkelt zich 
het werk van het onderwijs in het 
kanton van Sint Gall. Drie scholen 
worden geopend: twee primaire te 
Wil en Oberriet, en een secondaire 
voor meisjes te Mels.
In Duitsland opent een secondaire 
school haar poorten te Saarbrück.
In de Verenigde Staten, getuigen 
24 scholen met in totaal 1.200 
leerlingen, 3 retraitehuizen en 
bijna een honderdtal kapellen van 
de inzet en de opoffering van de 
priesters en gelovigen.
Gedurende de zomer opent er een 
kapel te Negombo haar deuren te 
Sri Lanka.
De inhuldiging te Manilla van de 
kerk van Our Lady of Victories, op 15 
oktober, is een grote belevenis. Zijn 
tegenwoordig op de plechtigheid: 
S.E. Mgr Lazo, bisschop emeritus 
van San Fernando de la Union 
aux Philippines, Pater Pinon O.P., 
oud deken van de faculteit van de 
wijsbegeerte van de Sint Thomas 
Universteit van Manilla, en P. 
Kramer, die een brochure schreef 
waarin hij uitlegt dat de Mis van sint 
Pius V nooit werd afgeschaft.
Op 17 oktober wordt er in 
Guatemala een prorij gesticht, op 
20 km van de hoofdstad. In het 
centrum van de stad, staat er een 
kapel waar de gemeente langzaam 
groeit: de capella Santa Maria de la 
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Asunción.
Te Mexico, op 5 november, wordt 
de priorij van Gomez Palacio, in het 
noorden van het land gesticht. Het 
huis is ruim en zal toelaten dat er 
geestelijke retraites in georganiseerd 
worden.
Te Portugal, zal de opbouw van de 
kapel van Fatima op het einde van 
het jaar voltooid zijn.
In de landen van Oost-Europa, zijn 
er groeperingen in contact met de 
priesters van de Broederschap of 
met bevriende priesters: in Tallin, 
hoofdstad van Estland, nochtans 
bijna gans protestants; in Letland 
en, vooral in Litouwen; te Kiev, de 
hoofdstad van Oekraïnië waar de 
Sœurs Basiliennes van Lvov zich 
zo moedig tonen; en eindelijk te 
Moskou waar zich een kleine groep 
gelovigen vormt.
In oktober, met de komst van 
een veertigtal gegadigden in het 
jaar van de spiritualiteit, telt de 
Broederschap 214 seminaristen. Zij 
verafbeeldt een klein geestelijk leger, 
met haar 6 seminaries, 11 districten, 
10 autonome huizen, dat in 26 
landen, over de ganse wereldbol, de 
vitaliteit van de katholieke Traditie 
verzekerd. Er zijn 49 Broeders in 
de Broederschap en 53 Zusters 
oblaten. Zij spannen zich allen op 
een uitstekende wijze in om de 331 
priesters en de 4 bisschoppen bij 
te staan bij hun gevecht voor het 
geloof.

In de zomer van 1995, kritiseert 
kardinaal Stickler, in een interview 
verschenen in The Latin Mass 
Magazine van deze zomer, de 
nieuwe liturgie. Het is de eerste 
maal dat een kardinaal van de 
heilige Kerk zo durft handelen. Hij 
brengt eveneens de constitutie van 
Johannes-Paulus I van 1986 aan het 
licht, een commissie van kardinalen 
die zich moet uitspreken over de 
oude liturgie. Hieruit besluit hij dat 
de traditionele liturgie nooit werd 
afgeschaft, en dat elke priester haar 
dus mag vieren zonder scrupule of 
beletsel.
Een priester van het bisdom New 
York, de E.H. Murray, beweert in 
zijn doctoraatsthesis dat noch de 
gelovigen noch de geestelijken 
van de familie van de Traditie 
geëxcommuniceerd zijn en dat 
de excommunicatie uitgesproken 
tegen Mgr Lefebvre, Mgr de Castro 
Mayer en de gewijde bisschoppen 
waardeloos is.

1996

Kardinaal Hyacinthe Thiandoum 
heeft meegewerkt aan een uitgave, 
waarin al de kardinalen voorgesteld 
worden, en getiteld Cardinale dei 
Terzo Millennio. Op moedige wijze 
aarzelt hij niet te spreken van zijn 
sympathie voor Mgr Lefebvre. 
Ziiehier zijn tekst: « Ik heb Mgr 
Lefebvre te Afrika, in Senegal goed 

gekend, waar ik met hem talrijke 
jaren gewerkt heb. Ik heb hem 
altijd als een ware man van God 
beschouwd. Als aartsbisschop van 
Dakar, heeft hij zich volledig aan 
de dienst van de Kerk toegewijd. 
Na zijn vertrek uit Afrika, nochtans, 
zijn zijn problemen met de 
Heilige Stoel begonnen. Ik heb 
me dan afgevraagd: hebben de 
moeilijkheden die hij in Europa 
heeft aangetroffen zijn liefde 
voor God en voor zijn broeders 
verminderd? Werkelijk, niets doet 
mij denken dat hij zijn liefde voor 
God en zijn naastenliefde zou 
verloren hebben. Het is juist dit dat 
de mens heilig maakt (...) ».
Te Zaitzkofen, heeft het 
“weekend van de theologische 
controverse” plaats op 31 mei en 
1 juni: het seminarie nodigt een 
groep theologiestudenten van 
Ratisbonne uit om de discuteren 
met een groep seminaristen. De 
onderwerpen van de dag spreken 
over de onveranderlijkheid van 
de dogma’s; de theologische 
hoedanigheid van de formulering 
van het tweede Vaticaans Concilie; 
“pro multis” en de universele 
verlossingsleer: buiten de Kerk geen 
heil; de Kerk en de Joden volgens 
het epistel aan de Romeinen (hst. 
9-11); dienst en Priesterschap, het 
gemeenschappelijke en ministeriele 
priesterschap; de veelvuldige missen 
en het enige Offerande. « Onze 
seminaristen, vertelt de directeur, 
hebben zich moedig en prachtig 
verdedigd. De massa’s ketterijen 
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aan de andere kant is niettemin 
indrukwekkend ».
Te Polen, ontwikkelt zich het 
apostolaat op een intense wijze: 
bezoeken, spreekbeurten, retraites, 
voordracht te Danswijk, Warschau, 
Katowice, Krakau, Lublin... Op 15 
maart is de eerste radiouitzending 
van het katholieke overzicht van 
de Broederschap in Polen, Zawsze 
Wierni, die om de drie weken zal 
uitgezonden worden in het zuiden 
van het land.
Op 14 april, in de Dominicaanse 
republiek, huldigt Mgr Fellay 
inaugure officieel de priorij van 
Yamassa in.
In Argentinië, voor het Christus-
Koningfeest, laat het district 
90.000 pamfletten drukken tegen 
de invoering door de Argentijnse 
bisschoppen van de communie op 
de hand.
In de Filippijnen heeft het feest 
van Christus-Koning groot succes 
met 800 personen in de straten 
van Manilla. Te Iloilo wordt 
een pre-seminarie geopend, dat 
zes toekomstige seminaristen 
verwelkomt.
In Australië, wordt Mgr Lazo, 
gepensionneerde Filippijnse 
bisschop, officier ter gelegenheid 
van de nationale bedevaart naar 
O.L. Vrouw van den altijddurende 
Bijstand, te Hampton (Melbourne). 

Hij verricht eveneens een reis naar 
de Verenigde Staten, waar hij met 
genoegen aan onze gelovigen 
verklaart op welke wijze hij tot de 
Traditie is teruggekeerd. 
Het district van Frankrijk maakt 
zich klaar om waardig de 1.500e 
verjaardag van het doopsel van 
Clovis te vieren. Hij is de eerste 
koning van de Franken die zich tot 
het katholicisme bekeert. De grote 
bedevaart van Pinksteren eindigt 
dit jaar op de esplanade van de 
kathedraal van Reims. In de regen- 
en windvlagen, roept de Overste 
van het district 3.000 mannen op 
om de nacht van Kerstmis door te 
brengen in staat van genade voor 
het doopsel van Clovis en van zijn 
3.000 krijgers in de Kerstnacht van 
496.
Wat de Belgen betreft, zij begeven 
zich in grote getale naar Luik op 
de dag van O.L. Heer Hemelvaart 
om waardig de 750e verjaardag van 
de instelling van Sacramentsdag 
te vieren, verordend door Mgr 
de Thourotte, bisschop van deze 
stad in 1246, naar aanleiding van 
het verzoek van Onze Lieve Heer 
aan de heilige Julienne van Mont-
Cornillon. Mgr Tissier de Mallerais 
zit de feestelijkheden voor. Na de 
pontificale Mis in de voormiddag, 
vertrekt ’s namiddag een grandiose 
processie langs de Maas. De woede 

van enkele achterlijke rabauwen, 
die de vuist geheven bij de passage 
van het Allerheiligste Sacrament « 
fascisten! » roepen, wordt gelukkig 
gedempt door het strijderslied: 
« Wij willen God! » dat door de 
luidsprekers luid weergalmd wordt. 
Meer dan 1.000 gelovigen zijn zo 
de Heer in het Sacrament van zijn 
liefde komen vereren en ontvingen 
de zegen.
In augustus wordt er een eerste 
mariaal congres georganiseerd te 
Lourdes, onder leiding van Mgr 
Tissier de Mallerais. Een processie 
van 700 à 800 personen mag op 
de feestdag van Maria Hemelvaart 
binnenkomen in het heiligdom 
langs de grote poort.
In Albanie, wordt er een missie van 
één maand gelanceerd. De situatie 
van dit land is bedroevend, vooral 
op geestelijk gebied. De vervolging, 
die meer dan dertig jaar duurde, 
dus meer dan één generatie, heeft 
het geloof vernietigd. In bepaalde 
gebieden, moeten bijna al de 
kinderen en jongeren gedoopt en 
onderwezen worden; 95% van de 
gezinnen moeten geregulariseerd 
worden; de praktijk van de biecht 
is totaal onbekend, evenals de 
geboden van de Kerk. Alles moet 
gedaan worden.
Te Riddes, bij Écône, wordt 
gedurende de zomer een oude 

schrijnwerkerij getransformeerd 
in een primaire school. De 
school « Fleurs de mai » 
kan ongeveer 80 kinderen 
verwelkomen.
In Oostenrijk, heeft op 8 
september de inauguratie 
plaats van de nieuwe priorij van 
Innsbruck.
Op 24 december, komt de 
E.H. Marc van Es om bij een 
ongeval te Ierland, waar hij zijn 
apostolaat uitoefende. 33 jaar 
oud, was hij in het zevende jaar 
van zijn priesterschap.

1997

In Indië, verenigt de 
Broederschap op zondag 9 
februari, meer dan 1.000 
gelovigen te Bassein, op 50 
km van Bombay, in de ruïnes 
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van een Portugees fort, om de 
400e verjaardag te herdenken van 
het martelaarschap van Gonzalo 
Garcia, de eerste gecanoniseerde 
Indiër. In deze stad is hij geboren 
in 1557, opgegroeid en heeft er zijn 
eerste onderwijs genoten. In 1572 
wordt hij naar Japan gestuurd om de 
jezuïeten-missionarissen te helpen, 
uiteindelijk treedt hij binnen bij 
de franciscanen in 1588 op de 
Filippijnen. Hij is gekruisigd de 5de 
februari tezamen met vier priesters 
en vier broeders, franciscanen 
et jezuieten, evenals zeventien 
Japanese tertiaire franciscanen; 
zij worden de martelaren van 
Nagasaki genoemd. Bij deze 
gelegenheid, vertegenwoordigt de 
E.H. Onoda Japan, et Mgr Lazo de 
Filppijnen. Deze laatste draagt de 
Mis op in een grote onlangs door de 
regering herstelde kerk, vooraleer 
een voordracht te houden. 
Deze gebeurtenis getuigt van de 
vroomheid van de Traditie voor de 
heiligen en vormt een opvallende 
tegenstelling met de diocesane 
inertie...
Op zaterdag 1 maart, wijdt Mgr 
Fellay te Manilla de kerk van O.L. 
Vrouw van de Zege. Het apostolaat 
op de Filippijnen breidt zich uit: 
geneeskundige zendingen, de 
processie van Christus-Koning 
begeleid door het leger, opdrachten 
van steden en wijken aan het 
Onbevlekte Hart van Maria volgen 

zich op.
In november verhuist de priorij van 
Indië naar Palayamkottai, dat beter 
gelegen is voor de gelovigen en voor 
de organisatie van het apostolaat.
In Italië, sluit een gemeenschap van 
zusters, les Sœurs Consolatrices du 
Sacré-Coeur, aan bij de Traditie, op 
aanraden van hun geestelijke vader, 
bij zijn doodsbed. Elders op 10 
maart, geeft Mgr Spadafora zijn ziel 
aan God terug; hij was de principale 
medewerker aan het tijdschrift 
Si Si No No voor al de kwesties 
aangaande de heilige Schrift.
In Duitsland, wordt de prachtige 
kerk die de Broederschap liet 
bouwen te Stuttgart in de stijl 
van de streek, ingewijd door Mgr 
Williamson op 13 april, de zondag 
van de Goede Herder.
In Frankrijk, viert de Etoile du 
Matin, een school nabij Bitche in 
Lotharingen, zijn 50 jaar bestaan. 
Zij werd gesticht, op 6 januari 1947, 
door Pater P. Rohmer, kapucijn, 
die haar aan de Broederschap 
heeft toevertrouwd in 1979. In het 
midden van de maand maart telt 
de Broederschap 355 priesters, 146 
seminaristen, 53 broeders en 59 
zusters Oblaten.
Op 17 april, te Libreville, wordt de 
E.H. Patrick Groche gedecoreerd 
met de orde van de Gabonese 
verdienste door de voorzitter Omar 
Bongo in eigen persoon. Hetzelfde 
jaar verwerft de Broederschap de 

oude residentie van de ambassadeur 
van de Verenigde Staten om er een 
school van te maken.
De uitzending van het pamflet Ni 
schismatiques, ni excommuniés 
in verschillende landen en talen 
(Engels, Frans, Duits, Pools...) 
veroorzaakt beroering in de 
bisdommen, vooral in de Verenigde 
Staten, Canada, Frankrijk, Sri Lanka 
en Zwitserland.
Op 21 en 22 augustus, organiseert 
de Broederschap een bedevaart 
naar Fatima ter ere van de 80ste 
verjaardag van de verschijningen. 
Men telt tachtig priesters van de 
Broederschap waarbij men een 
twintigtal priesters moet bijvoegen 
van bevriende gemeenschappen, 
vijftig zusters en meer dan 2.500 
gelovigen. De vier hulpbisschoppen 
van de Broederschap, en Mgr Lazo, 
die er aan hield aanwezig te zijn, 
verrichtten opnieuw de opdracht 
van Rusland, verricht door Mgr 
Lefebvre in 1987.
Op 13 oktober, kwamen de 
gelovigen van Melbourne, in 
Australië, in beweging tegen een 
gemene en godslasterende foto, die 
nog van haar liet spreken bij een 
expositie te Avignon, in Frankrijk. 
Uiteindelijk, bekomen zij het 
verbod van de expositie.

1998

Te Flavigny, op 2 februari, 
overhandigt Mgr Tissier de Mallerais 
aan 23 seminaristen het heilig 
kledingstuk van de soutane. Nadien 
begeeft hij zich naar Heilbronn 
in Duitsland om er de kerk in 
te wijden, die gebouwd werd in 
17.000 werkuren. In dit land wordt 
een tijdschrift in omloop gebracht, 
Kirchliche Umschau, een nieuw 
blad om beter de Traditie te doen 
kennen.
Op 1 maart, opent er een nieuwe 
priorij haar deuren te Salta, in ’t 
noorden van Argentinië. In het 
seminarie van La Reja begint de 
constructie van de kerk, met de 
grondvesten zoals het hoort!
Op 21 mai 1998, op de dag van 
O.L. Heer Hemelsvaart, naar 
aanleiding van een oecumenische 
bijeenkomst georganiseerd door 
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kardinaal Sin, leest Mgr Lazo een 
openbare protestverklaring voor, in 
de aanwezigheid van de pers. Wat 
later, begeeft Mgr Fellay zich naar 
Manilla waar hij een persvoordracht 
houdt voor 25 media’s vooraleer de 
eerste Filippijnse priester van de 
Broederschap te wijden. De lokale 
geetelijkheid heeft voor één keer 
gereageerd, want het College van 
Bisschoppen had verklaard dat al de 
deelnemers aan deze plechtigheid 
geëxcommuniceerd zouden 
worden! Men zou verlangen dat 
zulke ijver zou uitgeoefend worden 
tegen de makers van ketterijen, de 
afgodendienaren en de heidenen...
Mgr Tissier de Mallerais begeeft zich 
naar de Fiji eilanden, die normaal 
vanuit Nieuw Zeeland bediend 
worden. Dankzij het apostolaat van 
een paar leken, heeft een gans dorp 
de nieuwe Mis verworpen! Op 29 
maart, dient Mgr Tissier 8 doopsels 
toe, 42 vormsels, en zegent één 
huwelijk in.
In Zweden worden enkele gelovigen 
bezocht, die zich beginnen te 
organiseren om priesters te laten 
komen.
Het derde theologisch Congres van 
Si Si No No had als thema gekozen: 
« Het oecumenisme bij het naderen 

van het jubileum van het jaar 2000 
». Het werd gehouden in Albano, 
in Italië, enkele dagen na Pasen. In 
Frankrijk, wordt een tweede mariaal 
Congres georganiseerd te Lourdes, 
van 12 tot 16 augustus, onder het 
voorzitterschap van Mgr Fellay.
In Nederland, is de middeleeuwse 
kerk van Gerwen hersteld. Zij steekt 
nu sterk af tegen de andere kerken 
waarvan het interieur meer doet 
denken aan een protestantse tempel 
dan aan een katholieke kerk. De 
4.500 personen die haar bezocht 
hebben, in het kader van de dag van 
de religieuze monumenten, waren 
allen getroffen door dit aspect en 
hebben het te kennen gegeven door 
reacties van bewondering.
In de nacht van 14 tot 15 augustus 
intalleerde een ploeg van onze 
gelovigen, te Auschwitz, een kruis 
van 5 meters hoog, het grootste na 
het kruis van de Paus, en ankerde het 
stevig in de grond. Op de spijl van 
het kruis staat geschreven het devies 
van Sint Pius X: Omnia instaurare 
in Christo; aan de voet ervan hangt 
een bord met de vermelding: « Sint 
Pius X Priesterbroederschap, ter 
ere van de slachtoffers vermoord 
te – 15 augustus 1998, op het feest 
van de Hemelopneming van de 
Allerheiligste Maagd Maria ». De 
E.H. Stehlin draagt een plechtige 
Mis op voor dit kruis.
In France, wordt de zomer pijnlijk 
getroffen door een ongeval op 

zee waar vier kinderen omkomen 
evenals de bezitter van een 
plezierjacht die ter hulp kwam. De 
kinderen namen in Bretagne deel 
aan een kamp georganiseerd door 
een scoutsvereniging waarvan de 
Broederschap de geestelijke leiding 
had.
Op 10 oktober wordt de kerk van 
Écône ingezegend, na drie jaar 
arbeid. Buiten de kerk, omvatten 
de gebouwen twee kloosters, 
een zaal voor de persdienst en 
een procure ten dienste van de 
seminaristen, meerder crypten 
en een wijnkelder. De zusters 
Oblaten wonen in het westen, en 
beschikken over twee verdiepingen, 
met gemeenschapszalen en ruimten 
voor het werk. Zij wijden zich 
diskreet toe door hun leven van 
opoffering aan het welzijn van de 
priesters. Te Ecône staan zij in voor 
een groote deel van de was en de 
herstellingen, de telefoon, enz. en 
verenigen zich door hun gebeden 
met de kerkdiensten en ceremoniën.
In Polen, waar het Poolse episcopaat 
de introductie aankondigt van 
de handcommunie, laat de 
Superior naar al de parochies het 
boek van Michael Davies over 
de handcommunie zenden, dat 
onlangs in het Pools vertaald is. 
Uiteindelijk, tenminste voor het 
ogenblik, trekken de bisschoppen 
het verbod van de wijze om de 
communie toe te dienen in.
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Op 29 oktober ondergaat de 
Dominicaanse republiek de 
doortocht van een verwoestende 
orkaan. Dankzij God – en sint 
MichaëlGrâce –, worden de priorij 
van het Heilig Hart en de kerk maar 
weinig beschadigd. Maar men moet 
ter hulp komen aan een veertigtal 
families wier huis gedeeltelijk of 
totaal vernield is. De geloofsgeest en 
de evangelische sereniteit waarmee 
de beproeving wordt aanvaard is te 
bewonderen, evenals de wederzijdse 

bijstand en liefdadigheid.
Op 26 oktober treft een andere 
orkaan Guatemala. De priorij en de 
woonsten van meerdere gelovigen 
worden getroffen. Ook daar laten 
de generositeit en de algemene inzet 
toe om het hoofd te bieden aan het 
meest dringende. 
In Argentinië, op zaterdag 26 
décembre, zegent Mgr Tissier de 
Mallerais de kerk van Alta Gracia 
in. Geplaatst onder de bescherming 
van het Onbevlekte Hart van Maria, 
ligt zij niet ver van de priorij van 
Cordoba, en kan ongeveer 200 
personen ontvangen.
In Wit-Rusland, werd de 
E.H. Bösiger, priester van de 
Broederschap geëerd door de strad 
Minsk. Pdoor zijn activiteit en met 
de medewerking van het Rode 
Kruis, heeft hij rechtstreeks hulp 
verschaft aan 60.000 personen 
alleen al gedurende het jaar 1998. 
De burgerlijke autoriteiten bewezen 
hem hun dankbaarheid.

1999

Op 11 februari is Mgr Fellay in 
Göfingen, in Duitsland, om 
een kapel van het noviciaat van 
de Zusters van de Sint Pius X 
Priesterbroederschap in te zegenen.
Bij Brisbane, in Australië, opent een 
nieuwe school haar deuren te Park 
Ridge, waar een vijftigtal leerlingen 
reeds ingeschreven zijn.
De zetel van het district van Azië 
is verplaatst van Manilla naar 
Singapour, dat meer centraal ligt. 
Te Seoul, verschijnt het eerste 
boek over Mgr Lefebvre, in het 
Koreaans; het is een verzameling 
van verschillende uittreksels en 
homeliën, met het doel de gedachte 
en de zendingsactiviteit van de 
stichter van Ecône voor te stellen.
Een klein seminarie opent te 
Iloilo, in de Filippijnen, met sint 
Bernardus als beschermheer, het zal 
tegelijk dienen als noviciaat voor de 
Broeders.
Het seminarie van La Reja is 
opnieuw het doelwit geweest van 
bandieten in de nacht van 15 
maart. Na inbraak in het seminarie, 
hielden vier gewapende boeven de 

bewoners van het seminarie onder 
schot die zij in een klein plaatsje 
verzameld hadden. Terwijl zij het 
geld, de gewijde vaten en andere 
kostbare dingen bemachtigden, kan 
een broeder ontsnappen, waardoor 
de rovers in paniek raakten en op 
de vlucht sloegen uit schrik voor de 
politie.
Het district van de Verenigde Staten 
opent een nieuwe school in Veneta, 

de Sint Thomas Becket Academy, 
die aanvangt met 52 kinderen in 
het eerste leerjaar. De bouw van 
de kapel, die 400 gelovigen kan 
bevatten, schiet goed op.
De Redemptoristen maken een 
missietocht te Oak Park, bij 
Chicago, nadien te Minneapolis en 
uiteindelijk te Post Falls waar, op 
zondag 14 maart, Mgr de Galarreta 
het sacrament van het vormsel 
toedient aan 70 gegadigden.
In Frankrijk, wordt er een “Lettre à 
nos frères prêtres”, gelanceerd met 
het doel contacten aan te knopen 
met gans de geestelijkheid, speciaal 
met de jonge generaties, die minder 
onder de invloed zijn van Vatikaan 
II dan hun voorgangers, hoewel zij 
er wel de invloed van ondergaan... 
Ondanks vijandige reacties van 
enkele bisschoppen, antwoorden 
meer dan 300 priesters de eerste 
brief.
Het noviciaat van de zusters 
Oblaten, dat zich tot nu toe bevond 
in een huis gelegen naast het Huis 
van de Overste, is verhuisd, wegens 
plaatsgebrek door de talrijke 

postulanten. Het noviciaat heeft 
zich gevestigd te Salvan (in het 
huis van het oude Instituut Sint 
Marcel, een jongensschool van 
het district Zwitserland) met het 
doel zich meer op zijn gemak te 
kunnen ontwikkelen. Daar zullen 
de toekomstige zusters gevormd 
worden, die zo waardevol zijn door 
de hulp die zij de priesters brengen, 
door hun gebeden en nederige 
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werken, in gemeenschap met Onze 
Lieve Vrouw aan de voet van het 
Kruis.
Op 13 november, zegent Mgr 
Williamson, tijdens een ronde van 
vormseltoedieningen in Duitsland, 
de nieuwe kerk gebouwd door de 
gelovigen te Reutlingen.
In Frankrijk, verenigt een bedevaart, 
naar de Heilige Theresia van het 
Kindje Jezus 1500 gelovigen, die 
toegang krijgen tot de krypte voor 
het lof. Voor wanneer de Mis in de 
basiliek zelf?

2000

In februari, maken de Eerwaarde 
Heren Couture en Wailliez een 
eerste missiereis naar Vietnam. 
Voorzichtig, gezien de sterke 

communistische overheersing, 
ontmoeten zij meerdere priesters, 
geestelijken, gelovigen en bezoeken 
meerdere geestelijke huizen 
(klooster, abdij en seminarie).
Mgr Lazo is gestorven op 11 april 
2000. Hij was de eerste post-
conciliaire bisschop die de Traditie 
vervoegd heeft en die de genade 
heeft ontvangen om terug te keren 
naar de Mis van zijn wijding tot 
priester. Zijn begrafenis wordt 
gecelebreerd door Mgr Fellay op 
vrijdag 14 april, te Manilla, in 
de kerk van O.L. Vrouw van de 
Zege, waar zijn stoffelijk overschot 
voortaan zal rusten.
Op maandag, l mei, openen de 
Zusters van de Broederschap hun 
generaal met de verkiezing van hun 
overste alsmede twee assistenten. 
Moeder Marie Jude is voor de derde 
maal herkozen aan het hoofd van 
de Congregatie.
Op 10 juni, in de Verenigde Staten, 
heeft te Auriesville de achtste 

bedevaart plaats naar het nationale 
sanctuarium van de heilige 
martelaren van Noord Amerika, 
de jezuïeten missionarissen, René 
Goupil, Isaac Jogues, Jean de 
Brébeuf, Gabriel Lalemant en hun 
gezellen, die door de Irokezen 
gemarteld werden. Meer dan 
800 gelovigen verenigen zich om 
Chritus-Koning te eren, onder de 
leiding van Mgr Tissier de Mallerais.
In het district van de Verenigde 
Staten opent een nieuwe priorij 
haar deuren te Syracuse, in de staat 
New-York.
Te Ecône, op 29 juni, viert Mgr 
Tissier de Mallerais zijn 25 jaar 
priesterschap. Hij deelt met allen 
zijn vreugde en zijn fierheid van 
priester en van katholieke bisschop, 
als volgeling van Mgr Lefebvre, 

in deze verschrikkelijke 
storm die de Kerk schudt. 
Ad multos annos!
Gedurende de zomer, is er 
te Albano, een vergadering 
van de oversten van 
de Broederschap, 
bijeengeroepen door Mgr 
Fellay, die staat aan de 
helft van zijn mandaat van 
Algemene Overste. 
De gebeurtenis van 

dit Heilig Jaar is nochtans de 
internationale bedevaart van de 
Traditie te Rome. Het is een grote 
manifestatie van geloof en van 
aanhankelijkheid aan de katholieke 
Kerk die zich ontplooit in de 
Romeinse Basilieken. De Traditie 
mag er bidden, zingen en in alle 
vrijheid preken, ook in de Sint 
Pietersbasiliek. Helaas ontbreekt 
het essentiele: de mis, het echte en 
authentieke misoffer van O.L. Heer, 
dat Mgr Fellay moet opdragen in 
een park, dichtbij het Coliseum. De 
Italiaanse dagbladen doen verslag 
van deze voor het minst paradoxale 
gebeurtenis: vurige families, een 
massa priesters, seminaristen 
en religieuzen geleid door vier 
zogezegd geëxcommuniceerde 
bisschoppen, die allen uit volle 
borst het Credo en Tu es Petrus 
zingen! Enkel de Osservatore 
Romano heeft niets gezien. 
Op 16 augustus te Écône, draagt Mgr 
Manat, bisschop van Ratchaburi 

(Thailand), de Mis van altijd op 
te Ecône, omringd door talrijke 
pelgrims uit Azië.
In Duitsland, opent een nieuwe 
priorij – de elfde – haar deuren te 
Kleinwallstadt, in Beieren; zij wordt 
geplaatst onder de bescherming van 
de heilige Judas Thadeus.
Ook, in Bas-Valais, opent een 
nieuwe priorij haar deuren te 
Vouvry, niet ver van de kapel van 
Monthey. Dit brengt op negen het 
aantal priorijen in Zwitserland.
De E.H. Schmidberger, eerste 
generale Assistent, begeeft zich 
naar Oekrainië, vergezeld door 
de E.H. Stehlin. Een zeer mooi 
apostolaatsveld opent zich: 
zeven priesters van de Griekse 
ritus hebben de Sint Josaphat 
Broederschap opgericht, met het 
doel de Traditie te bewaren. Negen 
seminaristen, zeven zusters en drie 
postulanten sluiten zich bij hen 
aan. Deze priesters zullen dan de 
vorming van de seminaristen op 
zich nemen en tegelijk hun werk 
in de parochies voortzetten voor 
meerdere duizenden gelovigen.
Dit jaar ziet de stichting van het 
tijdschrift « DICI »: Internationale 
Katholieke Documentatie en 
Informatie. Dit zal het middel van 
de Sint PiusX Broederschap worden 
om regelmatige inlichtingen over 
het leven van de Kerk te geven.
Te Mexico, hebben de gelovigen van 
Orizaba de troost van hun geduld en 
hardnekkigheid beloond te zien: de 
generale Overste installeert officieel 
in hun stad een nieuwe priorij, de 
vijfde in het land van de Cristeros.
Op 3 oktober, begeeft Mgr Fellay 
zich naar Memmingen, in Beieren, 
om de Sint Jozefskerk in te huldigen. 
Gebouwd voor een groot deel door 
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de gelovigen in neo-romaanse stijl, 
was er twee jaar werk nodig. Zij 
kan 200 gelovigen verwelkomen, 
maar op deze plechtige dag zijn 
er meer dan 600 gekomen om de 
gebeurtenis te vieren!
Op 30 december, is er een korte 
ontmoeting tussen Mgr Fellay 
en Johannes-Paulus II in de 
private kapel van de paus. Dit 
beleefdheidsbezoek was mogelijk 
door tussenkomst van kardinaal 
Castrillón Hoyos, die diep onder 
de indruk was van de Bedevaart van 
de maand augustus en die wenste 
dat de Traditie officieel erkend zou 
worden door de Heilige Stoel. Mgr 
Lefebvre had voorspeld dat, voor 
de feiten – de crisis van de Kerk en 
de vitaliteit van de Traditie – Rome 
uiteindelijk dichter bij de Traditie 
zou komen. Zou dit het begin zijn?

2001

Op 16 januari ontmoet Mgr Fellay 
kardinaal Castrillón Hoyos en 
verklaart hem de redenen van de 
twee prealabele voorwaarden die 
de Sint Pius X Broederschap stelt 
voor elke discussie of poging van 
regularisatie: de liberalisering van 
het missaal van sint Pius V – iedere 
priester moet het recht hebben om 
haar te celebreren – en de officiële 

opheffing van de onrechtvaardige 
veroordeling van de wijdingen, 
t.t.z.. de intrekking van het 
excommunicatiedecreet van 1 juli 
1988.
Van 12 tot 16 februari, verwelkomt 
de studiesessie van de Amerikaanse 
priesters die ieder jaar doorgaat in 
het seminarie van Winona, Mgr 
Manat, de bisschop van Thailand, 
die zijn levensloop en zijn terugkeer 
tot de traditionele Mis vertelt.
In Brazilië, wordt de nieuwe priorij 
van Santa Maria officieel geopend 
door de Overste van het Zuid 
Amerikaanse district.
Op 27 juni, vieren te Écône, zes 
anciens, Mgr Williamson, de 
Eerwaarde Heren du Chalard, 
Dubrœucq, Groche, Roch en 
Wodsack hun zilveren jubileum: 
tezamen cumuleren zij 150 jaar 
priesterschap en trouw.
Het district van Canada richt een 

nieuwe priorij op in Vernon, in 
Brits Colombia, in het westen van 
het land, wat het apostolaat van de 
priesters van Calgary en Winnipeg 
zal ontlasten.
Op 15 augustus, op het feest van 
O.L. Vrouw Hemelvaart, zegent Mgr 
Fellay plechtig de nieuwe priorij 
van Veneta, te Oregon in, in het 
noordwesten van de Verenigde 
Staten.

Wat later, op 18 augustus, wijdt 
Mgr Fellay de kerk Saint-Isidore le 
Laboureur te Watkins, bij Denver, 
in de Colorado. Gebouwd in twee 
jaar, mooi uitgevoerd i Romaanse 
stijl, kan ze meer dan 400 personen 
verwelkomen
Te Brussel, vond de processie van 
Sacramentsdag plaats in het hart 
van de stad. De Mis werd gevierd 
in de Sint Jozefskerk. Sint Jozef is 
de patroon van België sedert 1679. 
Het gebouw is prachtig, en de 400 
gelovigen die gekomen zijn om 
O. L. Heer te vereren in het heilig 
Sacrament van het Altaar hadden 
geen moeite om binnen te komen, 
daar de kerk over ongeveer 1000 
plaatsen beschikt. De kerk bestaat uit 
een middenbeuk met twee zijbeuken 
en een dwarsbeuk; heeft een koor 
en twee kleine laterale kapellen. Zij 
heeft een imposante gevel met twee 
torens die haar overschaduwen, 
uitgevoerd in blauwe steen. Van dit 
indrukwekkend monument straalt 
een gevoel van majesteit. Zij werd 
verworven door de vrijgevigheid 
van vermogende weldoeners.

2002

In Indië verlieten vijf jonge mannen 
het bisschoppelijke seminarie om 
de Traditie te vervoegen. Een van 
hen bekende aan het einde van en 
retraite, dat het de eerste maal was, 
na zes jaar seminarie, dat hij van 
de hel hoorde spreken! Dit vertrek 
heeft nochtans de woede gewekt 
van de kardinaal van Bombay, die 
gedurende twee achtereenvolgende 
zondagen, in al de kerken, een 
pastorale brief liet aflezen waarin 
hij de parochianen verwittigde dat 
zij op hun hoede moesten zijn voor 
de Sint Pius X Priesterbroederschap. 
Daarop is er nog een andere 
seminarist overgelopen.
In omgekeerde richting, tekent 
Campos een akkoord met de 
officiële autoriteiten, die toelaten 
dat Mgr Rifan aangesteld wordt 
op 18 augustus door kardinaal 
Castrillon Hoyos, hulpbisschop van 
Mgr Licinio Rangel, aan het hoofd 
van de apostolische Administratie 
Saint Jean-Marie Vianney. Mgr Rifan 
neemt soms deel aan moderne 
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liturgieën, en schijnt al de conciliaire 
nieuwigheden aan te nemen, die hij 
poogt te rechtvaardigen, zoals de 
valse godsdienstvrijheid.
Van 12 tot 14 juli verblijft Mgr Fellay 
in Zweden, ter gelegenheid van de 
700ste verjaardag van de geboorte van 
de heilige Brigitte, om de gelovigen 
van de Scandinavische landen, 
die leven in een ware geestelijke 
woestijn, aan te moedigen. 
Engeland verzekert een regelmatige 
bediening in het bijzonder voor de 
gelovigen van Stockholm. 
In Duitsland, wordt er een nieuwe 
kerk ingezegend, deze keer in 
Kleinwallstadt, in het bisdom 
van Würzburg. Tevergeefs pogen 
de diocesane autoriteiten de 
gelovigen te ontmoedigen die er 
hun godsdienstige verplichtingen 
vervullen...
Op 15 augustus, opent er een tweede 
priorij haar deuren te Chili. Gelegen 
te Villa del Mar, op ongeveer 120 
km van Santiago, is zij voorzien van 
een school die al drie jaar open is.
In Oostenrijk, opent er een vierde 
priorij haar deuren te Salzburg. 
De twee priesters die er verblijven 
bedienen de verschillende 
omliggende kapellen.
Het district Azië viert de tiende 
verjaardag van de Broederschap in 
de Filippijnen. De Broederschap telt 
reeds vier Filippijnse priesters ook 
vijf seminaristen waarbij men drie 
Broeders moet voegen en weldra 
een tiental Zusters Oblaten. Dit zijn 
de vruchten van het heilig Misoffer 
in dit groot katholiek land.

Op 21 en 22 september, viert 
het district van Canada zijn 
vijfentwintigjarig bestaan. Het was 
inderdaad op 19 maart 1977, op het 
feest van de heilige Jozef, patroon 
van de universele Kerk en patroon 
van Canada dat Mgr Lefebvre 
besloot tot de aankoop van het huis 
van Shawinigan in Québec, een oud 
noviciaat van Paters van de Sociëteit 
van de Afrikaanse Missies van Lyon.
In Frankrijk, verwerft een groep 
gelovigen de sint Elooi kerk van 
Bordeaux om haar te herstellen. 
Verwaarloosd en zelfs geplunderd 
door haar oude bezitters, wordt 
de kerk gekuist en de E.H. de 
Cacqueray, Overste van het district 
viert er een eerste Mis voor 800 
geestdriftige personen.
Mgr Tissier de Mallerais preekt een 
priesterretraite in Indië van 16 tot 
20 december, voor zes bevriende 
priesters. Op zaterdag 21 december, 
zegent hij de nieuwe priorij van 
Palayamkottai, op het feest van 
de heilige Thomas, apostel van 
Indië, in de aanwezigheid van 350 
personen. Hij vormt eveneens een 
zestigtal kinderen.
In Frankrijk, op 6 oktober, is voor 
het tweede achtereenvolgend jaar 
te Villepreux, bij Versailles, de dag 
van de Verenigingen. Het doel is al 
de georganiseerde groepen van de 
Traditie te verzamelen, om hen toe 
te laten van gedachten te wisselen 
en zich beter te laten kennen bij het 
publiek. Ongeveer 80 exposanten 
kregen het bezoek van 1.500 
tot 2.000 personen. Dit mooie 
initiatief is bestemd om te blijven 
bestaan, want het draagt bij tot de 
verwezenlijking van een echt sociaal 
katholiek vlechtwerk.

2003

Een brief van de Commissie Ecclesia 
Dei, ondertekend door Mgr Perl op 
18 januari, erkent dat een gelovige 
zijn zondaagse plichten kan 
vervullen door een Mis bij te wonen 
opgedragen door een priester van 
de Sint Pius X Priesterbroederschap 
en dit zonder zonde; het is zelfs 
toegestaan aan de gelovige om bij te 
dragen aan de cultus door een gift 
tijdens de collecte!

In Duitsland, op 1 februari viert de 
school Sint Jan Bosco van Diestedde 
haar 20 jaar bestaan. Meer dan 450 
personen wonen de pontificale Mis 
bij, die wordt opgedragen door 
Mgr de Galarreta. Het Te Deum van 
Marc-Antoine Charpentier wordt 
uitgevoerd met koor, orkest en 
solisten.
In Colombië, op 9 februari, voltrekt 
Mgr Williamson de consecratie 
van de nieuwe kerk van Bogota, 
voor een publiek van ongeveer 250 
personen.
Op zaterdag 29 maart, zit Mgr 
Fellay het universitair colloquium 
voor georganiseerd door het Sint 
Piusinstituut voor het eeuwfeest 
van de verkiezing van Sint Pius X op 
de troon van Petrus. ’s Anderdaags 
duren de feestelijkheden verder met 
een grote manifestatie georganiseerd 
door het district.
Op maandag 7 april heeft de 
begrafenis plaats van de E.H. Denis 
Roch, gestorven aan een ziekte na 
27 jaar priesterschap. Zijn lichaam 
rust in de grafkelder van Écône, 
waar het op de verrijzenis wacht.
De priesters van het klein 
seminarie Sint-Bernardus te Iloilo 
(Filippijnen) zijn het slachtoffer, 
op 23 april, van een poging tot 
inbraak. De bandieten wilden zich 
meester maken van de pomp die 
het seminarie van water voorziet. 
Opgeschrikt door de bewakers, 
schieten zij naar een broeder die 
ernstig gekwetst wordt aan armen 
en thorax.
Kardinaal Ratzinger werd benoemd 
aan het hoofd van een Commissie 
die tot doel heeft de publicatie 
van een ingekorte catechismus, 
wat zal verwezenlijkt worden met 
de catechismus van 1992. In een 
interview gegeven aan 30 Jours, 
erkent hij op een verwonderlijke 
wijze de waarde van de catechismus 
van sint Pius X « die mag gebruikt 
worden door hen die het wensen ». 
Wat gedaan wordt sedert altijd in de 
grote familie van de Traditie!
Op 24 mei, viert kardinaal Castrillón 
Hoyos te Rome een traditionele 
pontificale mis, in de aanwezigheid 
van vijf andere kardinalen: de 
kardinalen Stickler, Mayer, Baum, 
Law en Razafindratandra: « Men mag 
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niet van mening zijn dat de ritus van 
sint Pius V is uitgedoofd » beweert 
hij. En hij heeft geen ongelijk! « 
De oude romeinse ritus bewaart 
dus in de Kerk zijn burgerrecht ». 
De uitdrukking is merkwaardig, 
maar ze laat verstaan dat de Mis van 
altijd het recht heeft opgedragen te 
worden in de heilige Kerk van God. 
Zouden deze woorden de voorbode 
zijn van de erkenning van de Mis 
van de sint Pius V? De toekomst zal 
het uitwijzen...
Van zijn kant, beweert kardinaal 
Medina in een interview aan 
et dagblad Latin Mass « Ik heb 
zorgvuldig de kwestie van de 
afschaffing van de ritus van sint 
Pius V na het concilie Vatikaan II 
bestudeerd. [...] Op basis van mijn 
opzoekingen, kan ik niet besluiten 
dat de ritus van sint Pius V ooit 
is afgeschaft geweest. Sommigen 
denken het, anderen hebben en 
andere mening. Daarom, zoals de 
Latijnse spreuk luidt: in dubiis, 
libertas ». Er was een tijd dat de 
kardinaal Medina van een gans 
andere opinie was. Zou de genade 

voorbijgekomen zijn?
In Zwitserland op 10 augustus 
oût, zegent Mgr Fellay de 
indrukwekkende gebouwen van 
Wil, waar de Broederschap sedert 
1981 een kapel bezit, sedert 1984 
een priorij en sedert 1995 een 
primaire school. Voortaan zullen 
deze gebouwen gebundeld worden 
en hersteld.
Op 1 en 2 september, in de Verenigde 
Staten woont Mgr Fellay de 
feestelijkheden bij voor de 25 jaren 
bestaan van de Saint Mary’s school, 
in Kansas. Dit jaar, verwelkomt de 
school 775 leerlingen waarbij men 
62 studenten van de universiteit 
moet bijvoegen. De parochie 
telt ongeveer 3.500 zielen. Bij 
deze gelegenheid feliciteert de 
gouverneur van de Staat Kansas het 
verwezenlijkte werk.
In Tchequië, op 27 september, 
voor honderd twintig personen, 
zegent Mgr Fellay de nieuwe kapel 
van Brno in, waarvan hij het altaar 
wijdt. ’s Anderdaags vormt hij een 
twintigtal kinderen.
In Afrika, opent een nieuwe 

instelling haar poorten in Kenya 
tijdens de zomer. Twee priesters 
ter plaatse bedienen de missie, die 
reeds rijk is aan beloften.
In Fatima, heeft er in een 
congreszaal een afschuwelijk 
interreligieuze bijeenkomst plaats 
van 10 tot 12 oktober,. De keuze 
van deze plaats is kennelijk niet 
onschuldig: Het komt er op aan 
te proberen aan te tonen dat de 
heilige Maagd in eigen persoon 
de oekumenische bijeenkomsten 
beschermt en aanmoedigt! De 
Broederschap is de enige, met de 
hulp van duizenden pamfletten, 
die protesteert tegen het geraaskal 
in de Paulus V zaal, de plaats van 
de bijeenkomst. Op 5 mei, op het 
feest van paus sint Pius V, heeft de 
Capelhina – gebouwd op de plaats 
waar onze L. Vrouw is verschenen 
in 1917 – met de toelating van de 
rector, de aanwezigheid van hindoes 
moeten verdragen, die een ritus van 
hun godsdienst uitoefenden, en tot 
één van hun godinnen baden: een 
godslastering en een heiligschennis 
begaan tegen de Maagd Maria, onze 
Moeder.
In Oekrainië, op het feest van 
Christus-Koning, wijdt pater Basile, 
de Overste van de Sint Josaphat 
Broederschap, de nieuwe kerk 
die pater Lubomir liet bouwen 
te Bohorodchany. Deze kerk, 
opgedragen aan Christus-Koning, 
kan 250 personen ontvangen. Ter 
gelegenheid van deze zegening 
zijn zeven priesters, zeventien 
seminaristen, twaalf zusters en zes 
honderd gelovigen aanwezig.
In Frankrijk, op 8 december, rond 
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9 uur ’s morgens, dringen twee 
honderd illegale immigranten, 
gemanipuleerd door extreem 
linkse groepjes, de Saint-Nicolas du 
Chardonnetkerk binnen. De politie 
zet weldra de plaats af en, terwijl 
de rozenhoedjes elkaar opvolgen, 
schieten de onderhandelingen goed 
op, tot de bezetters het beu worden 
en zich laten afvoeren bij het 
begin van de avond, onder zware 
bescherming. De plechtige Mis 
kon zo gelijk voorzien opgedragen 
worden. De districtoverste 
veroordeelt krachtdadig de 
verborgen daders van deze actie, 
nadien neemt een ongewone massa 
van bijna 5.000 personen deel aan 
de fakkelprocessie ter ere van O.L. 
Vrouw, Onbevlekt Ontvangen.

2004

Op 2 februari geeft Mgr Fellay te 
Rome een persvoordracht om de 
brief voor te stellen die hijzelf en zijn 
Raad, met de andere bisschoppen, 
geschreven heeft aan de kardinalen, 
en hij voegt er een werkje aan toe 
dat het oecumenisme, uitgeoefend 
door de paus sedert 25 jaar, afkeurt: 
Van het oecumenisme naar de 
stilzwijgende apostasie. Deze studie 
zal wijd verspreid worden, en 
vertaald in verschillende talen.
In de Verenigde Staten, op 10 
februari, reageren de parochianen 
van Grand Rapids (Michigan) 
heftig tegen een concert van 
Tibetaanse monniken gegeven 
in de Sint-Adalbertbasiliek, op 
uitnodiging van hun pastoor, met 
het dubbele doel: de bevrijding 
te vragen van de Panchen-lama 
– tiende of elfde reïncarnatie van 
de grote Lama! – en fondsen in te 
zamelen voor de constructie van 
een boeddhistisch klooster. De 
gelovigen, ongeveer 200 bieden 
zich aan bij de basiliek en bezetten 
de eerste rangen. Op het ogenblik 
van de komst van de monniken, 
vraagt de verantwoordelijke van de 
manifestatie, die de E.H. McMahon 
aanziet als de pastoor van de 
basiliek, hem om enkele woorden 
te zeggen, wat hij graag aanneemt. 
Hij zegt datgene te willen doen 
waarvoor deze basiliek bestemd 

en gebouwd is: namelijk de ware 
God vereren door de katholieke 
cultus. Onmiddellijk zet hij de 
Credo in en begint met de recitatie 
van de vijftien geheimen van de 
Rozenkrans. Wanneer de politie 
aankomt, verstaat deze niet veel van 
hetgeen er gebeurt: een katholieke 
priester poogt een andere 
katholieke priester te verhinderen 
om het Rozenhoedje te bidden in 
een katholieke kerk! Ondertussen, 
verenigden de boedddhisten zich in 
het souterrain van de kerk.
In Argentinië zijn « Les journées 
de la Reja » gelanceerd, die in het 
seminarie een hondertal jong 
mannen verzamelen gedurende 
het grote verlof. Het doel is de 
ontspanning te verbinden met 
de ontdekking van de christelijke 
beschaving, door gevarieerde 
voordrachten over de litteratuur, 
muziek en de menselijke natuur. 
Een initiatief dat zich sedertdien elk 
jaar voortzet.
Een grote bedevaart naar 
Compostella wordt dit jaar 
georganiseerd. Bijna 900 
bedevaarders, voor het merendeel 
een maand vroeger vertrokken, 
bieden zich aan bij de aankomst op 
8 augustus.
In Frankrijk, wordt het district 
geschud door enkele oproerige 
priesters, die er in zullen slagen om 
twee jaar later hun eigen instituut 
op te richten, dankzij de steun van 
de Ecclesia Dei commissie (l’Institut 
du Bon Pasteur, opgericht de 8ste 
september 2006).
In Duitsland, organiseert het 
district een bedevaart naar Fulda, 
een beroemde plaats van het Duitse 
katholicisme, waar zich het graf 
van sint Bonifacius bevindt, die 
het land evangeliseerde. Dit jaar 
viert men de 1250ste verjaardag van 
zijn martelaardood. De bedevaart 
herdenkt eveneens de 150ste 
verjaardag van de proclamatie van 
het dogma van de Onbevlekte 
Ontvangenis, en de 50ste verjaardag 
van de consecratie van Duitsland 
aan het Onbevlekte Hart van Maria 
door de bisschoppen van het 
land. Op 4 september trekken 800 
personen naar de kathedraal, die 
voor hen gesloten blijft, evenals 

het kerkplein! Zij moeten op het 
voetpad bidden... ’s Anderdaags, 
op zondag, draagt Mgr Tissier de 
Mallerais een pontificale Mis op, 
gevolgd door een herhaling van de 
consecratie van Duitsland aan het 
Onbevlekte Hart van Maria voor 
meer dan 2.000 gelovigen.
Een week later, op zondag 12 
september, viert de priorij van 
Christus-Koning te Brussel haar 
25ste verjaardag, en Mgr Tissier de 
Mallerais zit de feestelijkheden 
voor met een pontificale Mis in 
de prachtige Sint Jozefskerk. Bij 
deze gelegenheid, hernieuwt het 
district de consecratie van België 
aan het Onbevlekte Hart van Maria, 
voor de eerste maal uitgesproken 
op 5 september 1954 door de 
bisschoppen van het land.
De missiepost van Kenya is het 
slachtoffer van een nachtelijke 
overval. Een georganiseerde, wel 
uitgeruste, bende sluit eerst het 
hekken dat het park omgeeft, breekt 
een venster en dringt binnen in de 
verschillende delen van het huis. 
De superior ontwaakt wanneer ze 
pogen zijn kamer binnen te komen. 
Verjaagd, hebben ze toch hun buit 
kunnen meenemen.
Op zaterdag 2 oktober, zegent Mgr 
Tissier de Mallerais de kerk van Wil 
in. Meer dan 600 gelovigen waren 
aanwezig bij deze majestueuze 
ceremonie.
De volgende zaterdag, 9 oktober, 
heeft de traditionele bedevaart 
plaats naar Lisieux waar 2.000 
gelovigen in de basiliek zelf 
verwelkomd werden.
In de Filippijnen, op zondag 17 
oktober, zegent de districtoverste 
de kapel van het klein seminarie en 
het noviciaat Saint-Bernard, op het 
eiland van Iloilo, in het bijzijn van 
ongeveer 350 personen.
De maand november ziet de eerste 
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wijdingen tot onderdiaken en 
diaken van seminaristen die volledig 
opgeleid werden in het seminarie 
van Holy Cross, in Australië. 
Vreugde voor de seminaristen en 
de priesters van het district van 
verenigd te zijn ter gelegenheid van 
deze mooie ceremoniën voltrokken 
door Mgr Tissier de Mallerais. Voor 
de eerste keer is het te Parijs dat 
Mgr Fellay, deze zondag van 26 
december, het sacrament van het 
priesterschap toedient in de Saint-
Nicolas du Chardonnetkerk. Deze 
mooie plechtigheid verheugt het 
hart van de Parijzenaars. Na deze 
priesterwijding telt de Broederschap 
455 priesters; daarbij zijn er 81 
broeders en 71 zusters oblaten.

Hoofdstuk IV: De ontwikkeling
onder het pontificaat van Be
edictus XVI (2005-2012)

2005

Op 2 april, gaat Johannes-Paulus 
naar de eeuwigheid. Kardinaal 
Joseph Ratzinger volgt hem op op 
19 april, en neemt de naam van 
Benedictus XVI aan.
Wanneer Goede Vrijdag op 25 
maart valt, is het jaar naar een 
oude traditie een jubeljaar voor het 
mariaal heiligdom van Puy. Bij deze 
gelegenheid, organiseert de priorij 
van Unieux, bij Saint-Etienne, een 
grote bedevaart op 23 en 24 april.
Op 31 mei, op het feest van Maria 
Koningin, viert Pater Baillif, de 
oudste priester van de Broederschap 
zijn diamanten jubileum, in het 
Saint-Curé d’Ars seminarie van 
Flavigny, in de aanwezigheid van 
Mgr Tissier de Mallerais. Tijdens de 
meimaand, is er grote vreugde in 
het autonome Huis van de landen 
van het Oosten. Te Warschau, op 
de dag van Fête-Dieu, draagt Mgr 

de Galarreta een plechtige Mis 
op, gevolgd door een processie, 
waaraan ongeveer 300 gelovigen 
deelnamen. De volgende zaterdag 
zegent hij de nieuwe kerk van de 
priorij in, die toegewijd wordt aan 
de Onbevlekte Ontvangenis. Deze 
kerk, met ongeveer 250 plaatsen, 
gebouwd in veertien maanden, is de 
fierheid van de parochianen.
Tijdens de maand augustus, wordt 
er een internationale bedevaart 
georganiseerd naar Fatima. Zij 
wordt opgedragen als eerherstel 
aan het Onbevlekte Hart van 
Maria voor de tegen haar begane 
zonden. Ongeveer 2.200 personen 
nemen deel aan de zondagsmis. 
Niettegenstaande de vitterijen van 
de rector van het heiligdom, kan 
het volk uit ganser hart bidden voor 
het beeld van O.L. Vrouw van de 
Rozenkrans, en Mgr Fellay draagt 
opnieuw de Broederschap aan het 
Onbevlekte Hart van Maria op, en 
vraagt haar te triomferen over haar 
vijanden en haar te bewaren in de 
strijd voor het geloof.
Op 29 augustus, wordt Mgr Fellay 
ontvangen in audiëntie door 
paus Benedictus XVI, te Castel 
Gandolfo. Kardinaal Castrillón 
Hoyos is aanwezig, evenals de 
E.H. Schmidberger die de generale 
Overste begeleid. De Heilige Vader 
dringt aan op de daadwerkelijke 
erkenning van de Paus en preciseert 
dat er maar een manier is om in de 
katholieke Kerk te zijn: namelijk 
de geest te hebben van Vaticaan 
II uitgelegd in het licht van de 
Traditie, t.t.z. in de intentie van de 
concilievaders en volgens de letter 
van de teksten. Daar ligt het angeltje 
verborgen.
In Duitsland, grijpt er een 
zomeruniversiteit plaats, bestemd 
voor studenten, van 4 tot 7 augustus. 
160 jongeren nemen er deel aan, 
van wie een vijftiental Witrussen, 
enthousiast door de ontdekking van 
de traditionele latijnse liturgie.
Op 3 oktober, wijdt de E.H. 
Niklaus Pfluger, Districtoverste 
van Duitsland, de kerk van Berlijn, 
opgedragen aan de eerste paus, sint 
Petrus. Het gebouw is een geslaagd 
werk, voorzien van een prachtig 
Brussels altaar en mooie schilderijen 

van M. Lürig.
Van 28 tot 30 oktober, is er voortaan 
een traditioneel « Convegno » te 
Rimini dat bijna 200 deelnemers 
verwelkomt om de voordrachten te 
volgen.
Op 6 november, viert de priorij 
van Montalenghe haar 25 jaren 
bestaan. Alhoewel zij geamputeert 
is van haar kasteel en van een deel 
van het park, blijft er toch een actief 
retraitehuis over en een centrum dat 
uitstraalt in de omgeving.
Op 13 november, verklaart 
kardinaal Castrillón Hoyos aan een 
televisieketen, in verband met de 
Sint Pius X Broederschap, dat: « Men 
niet mag spreken van een schisma ».
De studie van de E.H. Mura over 
Fatima, met als titel: Rome, Fatima, 
Moscou, die de verwikkelingen 
beschrijft, in de huidige crisis, 
van het ontbreken van de wijding 
van Rusland gevraagd door de 
Allerheiligste Maagd, is naar al de 
Zuid Amerikaanse bisschoppen 
gestuurd door een vlijtige confrater. 
Enkele bisschoppen antwoorden, 
soms verwonderd, en tonen een 
matige belangstelling.
Dit jaar is het eeuwfeest van de 
geboorte van de Mgr Lefebvre. 
Een grote bijeenkomst heeft 
plaats in Tourcoing, op 12 en 13 
november, tijdens dewelke men een 
herdenkingsplaats aan de gevel van 
zijn geboortehuis zal hangen.
De bedevaart van Christus-Koning 
te Lourdes, met dit jaar 6.000 
à 7.000 pelgrims, overstijgt een 
nieuw record. Honderd veertig 
zieken kunnen zich verplaatsen en 
bidden tot O.L. Vrouw. Dankzij de 
generositeit van een vermogende 
weldoener, stuurt het district van 
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Engeland aan 5.000 priesters een 
set met een video over de crisis van 
de Kerk, enkele tijdschriften en een 
brief. Het project veroorzaakt een 
groot aantal positieve en negatieve 
antwoorden.
De viering van de veertig jaren 
Vaticaan II, voltooid in 1965, is de 
gelegenheid voor de paus om zijn 
gehechtheid aan het concilie te 
manifesteren. Tijdens de wensen 
die hij voorstelt aan de Curie op 22 
december, stelt hij zijn interpretatie 
voor van een « hermeneutiek van de 
hervorming van de continuïteit » die 
hij tegenover een « hermeneutiek 
van de scheiding stelt ». Deze 
gedegen redevoering, toont hoe 
Benedictus XVI de misbruiken 
ontstaan door het concilie wil 
aanpakken, en tegelijk de erfenis 
ervan waardevol bewaren. Zo is de 
kwadratuur van de cirkel.

2006

In Sri Lanka, op 10 april, krijgt een 
dorp heropgebouwd na de tsunami 
van 26 december 2004 de naam 
van Maria Sevena, « landgoed van 
Maria ». De E.H. Couture gaat 
naar de ceremonie, gedurende 
dewelke hij in ’t openbaar wordt 
bedankt door de aartsbisschop van 
Colombo, evenals de Sint Pius X 
Broederschap die meegewerkt heeft 
aan dit liefdadig doel.
Op 11 juli, tijdens het generale 
Kapittel verzameld in het Sint Pius X 
seminarie te Ecône, wordt Mgr Fellay 
herkozen tot generale Overste voor 
een nieuw mandaat van twaalf jaar. 

Twee nieuwe Assistenten worden 
gekozen om hem te helpen in zijn 
bestuur: de E.H. Niklaus Pfluger, 
uit Zwitserland, en de E.H. Alain-
Marc Nély, uit Frankrijk. Op 16 juli, 
richt Mgr Fellay een brief aan de 
gelovigen, waarin hij de kruistocht 

van de Rozenkrans aankondigt 
besloten door het generale Kapittel. 
Haar doel is aan de Paus een 
spirituele ruiker aan te bieden van 
een miljoen paternosters voor het 
einde van de maand oktober met 
de volgende intenties: 1) van de 
Hemel, voor paus Benedictus XVI, 
de nodige kracht te bekomen om de 
Heilige Mis van altijd totaal vrij te 
maken; 2) voor de terugkeer van het 
sociale Koningschap van O.L. Heer 
Jezus Christus; 3) voor de triomf 
van het Onbevlekt Hart van Maria. 
Op 1 december, zal Mgr Fellay aan 
de paus een schat van twee miljoen 
en half rozenhoedjes kunnen 
overhandigen...
Op 30 juli, is er in de Saint-Nicolas 
du Chardonnet van Parijs een 
bijzonder ontroerende plechtigheid: 
de afzwering van de Zweedse 
predikant Sten Sandmark en die 
van broeder Joachim Svensson. 
De lutherse predikant wenste zich 
sedert tien jaar te bekeren tot de 
katholieke Kerk, maar de bisschop 
met wie hij contact had opgenomen 
had hem aangemoedigd om in zijn 
ketterij te blijven... Hij zal vier jaar 
proeftijd doormaken en aan het 
seminarie van Zaitzkofen studeren 
alvorens priester gewijd te worden.
In de Filippijnen, op 22 en 23 
september, wijdt Mgr Williamson 
de kerk Our Lady of Consolation 
and of St Joseph, gelegen te Jaro op 
het eiland Iloilo. De 24ste wijdt hij 
de nieuwe kerk van Bacolod, op het 
nabijgelegen eiland van Negros.
Begin december, vindt er een 
congres plaats te Lyon, de 
hoofdstad van de Galliërs, over de 
bemiddeling van O.L. Vrouw. Op 
de vooravond van 8 décembre, 
kroont de E.H. de Cacqueray in de 
crypte van de basiliek van Fourvière, 
het rondreizend beeld van het 
Onbevlekte Hart van Maria. Dit 
beeld moet al de huizen van het 
district van Frankrijk bezoeken, in 
navolging van hetgeen in het district 
van Zwitserland gebeurd is.

2007

Van 5 tot 7 januari wordt er te Parijs 
het VIIde theologisch Congres van 
het tijdschrift Si Si No No gehouden. 

Met de blik op « de crisissen in 
de geschiedenis van de Kerk », 
buigen de deelnemers zich over 
de oorzaken van hun losbarsting, 
over de vastgestelde effecten en de 
aangebrachte remedies.
In Australië, op 10 maart, zegent 
Mgr Fellay de nieuwe kerk van 
Tynong, een oude landbouwhangar 
die gans verbouwd werd tot een 
prachtige kerk, ten koste van twee 
jaar arbeid. ’s Namiddags geven de 
kinderen van de school een concert 
in de parochiezaal om de dertigste 
verjaardag te vieren van de stichting 
van het St. Thomas Aquinas College.
Op 18 maart, is Saint-Nicolas du 
Chardonnet met vlaggen versierd 
ter gelegenheid van de dertigste 
verjaardag van haar teruggave aan de 
traditionele mis. Na de pontificale 
Mis opgedragen door Mgr Fellay 
volgt er een mooi feest. 
In de Verenigde Staten, wordt 
de zetel van het district verhuisd 
naar Platte city, om gescheiden te 
worden van de priorij van Kansas 
city. De nieuwe lokalen worden 
gezegend door Mgr Fellay op de 
dag van het feest van de Boodschap. 
In Paraguay, op 29 april, wijdt 
Mgr Tissier de Mallerais de nieuwe 
kerk van Asunción. Het is het 
eindresultaat van jaren inspanning 
in deze missie.
Op 5 mei, ter gelegenheid van 
de negentigste verjaardag van de 
instelling van het feest van Maria, 
Patrones van Beieren, verzamelen 
zich meer dan 1.200 personen te 
München om te vieren en deze 
wijding te vernieuwen. De Mis wordt 
gevolgd door een processie aan de 
Mariensäule, voor de kathedraal. 
Het district van Engeland verwerft 
zijn achttiende kerk, gelegen te 
Newcastle ten noord-oosten van 
Engeland.
Op de Hemelvaartsdag, wordt de 
nieuwe kerk van Oberriet gezegend 
door Mgr de Galarreta. Het gaat 
over de belangrijkste parochie van 
de Broederschap in Zwitserland.
Terwijl Pater Egli zijn gouden 
jubileum viert, viert Mgr Fellay zijn 
zilveren jubileum, met de andere 
priesters die in het jaar 1982 gewijd 
werden.
Op 7 juli, laat het Vatikaan het motu 
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proprio Summorum Pontificum 
van Benedictus XVI verschijnen, 
die de missaal van sint Pius V 
bevrijd. Het is objectief gezien een 
belangrijke stap waarover men zich 
moet verheugen, vooral omdat 
de mis, waarvoor Mgr Lefebvre 
zoveel gekweld werd en gezwoegd 
heeft, erkend is alsof ze nooit werd 
afgeschaft. Nochtans is deze vreugde 
getemperd door de eigenaardige 
presentatie van een unieke ritus 
onder twee verschillende vormen, 
de ene normaal en de andere 
uitzonderlijk...
Meerdere districten profiteren 
ervan om de schat van de ware 
katholieke Mis te laten kennen. 
Het district van Frankrijk geeft 
een DVD uit om de Mis voor te 
stellen en toe te laten haar aan te 
leren. Het district van Azië stuurt 
een brief aan de geestelijkheid 
van Maleizië, van Thailand, van 
Hong Kong en van Indonesië, aan 
ongeveer 1.500 priesters, alsook 
aan 450 bisschoppen van Azië, om 
hen deze DVD over de Mis voor 
te stellen, evenals enkele nuttige 
boeken. Vijf bisschoppen en enkele 
priesters antwoorden positief. 
Dezelfde operatie is gelanceerd 
in de Filippijnen, en de geestdrift 
is meer spectaculair: alzo terwijl 
alle priesters niet gecontacteerd 
werden, antwoordt er meer 
dan 5% van de geestelijkheid, 
waaronder de aartsbisschop van 
Iloilo, de voorzitter van het College 
van Bisschoppen. Het district 
organiseert seminaries over de 
liturgie om de priesters te helpen te 
traditionele Mis op te dragen.
In Italië, wordt de DVD over de Mis 
in aanzienlijke mate gevraagd. Meer 
dan 800 DVD’s werden uitgedeeld 

zonder dat er publiciteit bij de 
priesters gemaakt werd... Als wij 
alles bij elkaar tellen wat de priesters 
en seminaristen over gans de wereld 
gevraagd hebben, dan zijn er meer 
dan zes duizend DVD’s uitgedeeld.
In Duitsland, te München, belijden 
150 gelovigen hun geloof tijdens 
het feest van Maria Hemelvaart, 
als boete en eerherstel voor 
de walgelijke Gay Pride stoet 
(Christopher Street Day), die de 
vorige zaterdag in de straten van de 
stad paradeerde onder een kletsnatte 
regen. Het was onder een stralende 
zon, dat de gelovigen hun gebeden 
en liederen hebben opgedragen.
Tijdens de zomer is er te Flavigny 
een leergang van Latijn, met het 
doel beter de taal van de Kerk te 
beheersen. De andere leergangen 
van dit genre zijn reeds voorbij, 
onder andere in Duitsland.
Gelijk elk jaar, organiseert Italië 
haar nationale bedevaart in het 
begin van de maand september. 
De bedevaarders begeven zich van 
Bevagna naar Assisi, ongeveer 47 
km afgelegd in twee dagen door 
meer dan 200 personen.
Op zaterdag, 29 september, heeft 
Mgr Tissier de Mallerais de nieuwe 
kerk van de priorij van Rheinhausen 
gewijd, opgedragen aan de grote 
Aartsengel, patroon van Duitsland. 
Deze mooie kerk, waarvan de kosten 
volledige werden gedragen door de 
gelovigen, is gebouwd in vier jaar. 
Men noemt haar “de kerk van de 
confituur”, want de parochianen 
hebben er tonnen van gemaakt en 
verkocht in gans het district om de 
bouw van de kerk te bekostigen. Zes 
honderd personen zijn gekomen 
van Duitsland, Zwitserland en 
Frankrijk, evenals een belangrijke 
delegatie van het seminarie van 
Écône om de plechtigheid bij te 
wonen.
Op 13 oktober, zegent de E.H. 
Schmidberger de nieuwe priorij 
van Hamburg, die open is sedert 15 
augustus.
Op dezelfde dag, maakt het dictrict 
van Argentinië haar traditionele 
nationale bedevaart naar O.L. 
Vrouw van Lujan. Het district 
viert bij dezelfde gelegenheid zijn 

dertig jaar bestaan en de dertig 
jaar priesterschap van een ancien, 
de E.H. Faure, pionier van de 
inplanting van de Broederschap in 
gans Zuid Amerika. Meer dan zeven 
honderd gelovigen stappen van het 
seminarie van La Reja tot aan het 
nationale heiligdon van Argentinië, 
terwijl ze de Allerheiligste Maagd 
smeken om haar invloed aan te 
wenden bij de Meester om talrijke 
arbeiders voor de oogst te zenden.
In Polen, op 13 oktober, dag van 
de negentigste verjaardag van het 
mirakel van de zon te Fatima, wijdt 
Mgr Fellay de kerk van Gdynia, 
bij Danswijk. De kerk van het 
Onbevlekte Maagd Maria ligt op 350 
km van Warschau, en zal dienen als 
vertrekpunt van de expansie van de 
Traditie in het noorden van Polen.
Drie dagen later, op 16 oktober, 
wijdt Mgr Fellay zeven priesters 
voor de Sint Josaphat Broederschap 
in Oekrainië. Heerlijke dag voor 
deze Broederschap die nu achttien 
priesters telt, waarbij negentien 
seminaristen moeten geteld 
worden en dertien religieuzen. Hun 
apostolaat bereikt meer dan twintig 
duizend gelovigen verdeeld over 
dertig kerken en kapellen.
In Duitsland, organiseert de 
Beweging van de katholieke jeugd 
(Katholische Jugend Bewegung) een 
grote vergadering te Memmingen 
om haar dertig jaar bestaan te 
vieren. Vier honderd personen zijn 
aanwezig, die de stichting, op 6 
januari 1976 te Sankt Pelagiberg, 
door de E.H. Schmidberger, 
herdenken. 
In Frankrijk, verzamelt de bedevaart 
naar Lourdes, voor het feest van 
Christus-Koning, dit jaar meer dan 
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aan de regels bepaald gedurende 
het laatste generale Kapittel: eerst 
de twee prealabele voorwaarden en 
leerstellige gesprekken, om de ware 
problemen grondig te behandelen.
Gedurende de zomer wordt het 
district van Afrika opgericht, 
dat voortaan als één geheel de 
autonome huizen van Zuid Afrika, 
van Gabon, van Kenia en van 
Zimbabwe zal bevatten.
Te Lourdes, organiseert het 
district van Frankrijk op 
prachtige wijze de internationale 
bedevaart van de Broederschap 
ter gelegenheid van de 150ste 
verjaardag van de verschijningen 
van de Onbevlekte Ontvangenis 

aan de heilige Bernadette. Voor 
een indrukwekkende menigte, 
waaronder 200 zieken, die ’s 
zondags aanzwelt tot zowat 20.000 
gelovigen, in tegenwoordigheid van 
vier bisschoppen en 150 priesters, 
met de medewerking van meer dan 
100 seminaristen en 150 zusters, eert 
de katholieke Traditie op waardige 
wijze O.L. Vrouw en verrouwt haar 
gans zijn apostolaat toe.
Op zondag van Christus-Koning, 
lanceert Mgr Fellay een kruistocht 
van de Rozenkrans om de intrekking 
te bekomen van het onbillijk 
decreet van de excommunicatie 
en herhaalt de consecratie van de 
Priesterbroederschap Sint Pius X 
aan het Onbevlekte Hart van Maria.

8.000 personen. Voor de eerste 
maal, is er een fakkelprocessie voor 
de grot, wat toelaat aan talrijke 
personen die niet van de Traditie 
zijn om zich bij ons aan te sluiten. 
Een Poolse bisschop komt met 
ons het rozenhoedje bidden en is 
aanwezig bij de zegening van de 
zieken.
Sedert november, staan de gelovigen 
van Amiens op straat, want de 
kapel die de Broederschap huurde 
sedert 1972 is verkocht, zonder 
mogelijkheid van aankoop door 
de priorij. Gedurende meerder 
maanden, vermenivuldigen zich 
demarches en vergeefse zoekacties 
om te pogen een oplossing te 
vinden. Voor de moeilijkheid om 
een onderkomen te vinden, doet 
het district beroep op het bisdom 
dat, niettegenstaande de tientallen 
ongebruikte kerken, weigert om 
ons op te nemen, zelfs tijdelijk. Er 
is dus besloten om voortaan de Mis 
op te dragen in open lucht, voor 
een kerk of op het voorplein van de 
kathedraal, tot als er een oplossing 
wordt gevonden. Aldus, zullen 
elke zondag, meerdere honderden 
personen de zondagsmis bijwonen, 
soms in de kou of met een paraplu.
Sedert enkele jaren, zegent de 
Meester van de oogst de roepingen 
bij de Broeders van de Broederschap. 

Van 2002 tot 2006, doen gemiddeld 
8 nieuwe Broeders hun eerste 
geloften op 29 september, op 
het feest van de Aartsengel, sint 
Michiel. Dit jaar wijkt niet af van 
deze regel. Er zijn 96 Broeders die 
zich toewijden aan de dienst van de 
priesters in de priorijen en aan de 
werken van de Broederschap. Deo 
gratias.

2008

Het district van de Filippijnen feest 
de tien jaren van het Huis van 
Bethanië. Deze instelling is in het 
leven geroepen om meisjes op te 
vangen die zich geroepen voelen 

tot het geestelijke leven, om hen 
te helpen zich voor te bereiden in 
de beste voorwaarden. In tien jaar, 
heeft het Huis van Bethanië, veertig 
van deze meisjes naar verschillende 
godsvruchtige families gestuurd. De 
helft van hen heeft volgehouden.
Mgr Fellay wordt ontvangen te Rome, 
op 4 juni, door kardinaal Castrillón 
die hem een soort van ultimatum 
stelt opdat de Broederschap gunstig 
zou antwoorden op de generositeit 
van de Paus en elke kritiek zou 
vermijden bij zijn ontmoeting, en op 
te houden met zich te beroepen op 
een leergezag dat boven hem staat, 
maar te handelen « met christelijke 
barmhartigheid ». De autoriteiten 
van de Broederschap zijn wat 
teleurgestel, en houden zich rustig 
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2009

Op 16 januari, vliegt Mgr Fellay 
naar Rome met de geestelijke 
ruiker van 1.703.097 rozenhoedjes 
gebeden met het doel om van Rome 
de intrekking te bekomen van het 
decreet van 1988. De 17de ’s morgens, 
tekent kardinaal Re, Prefect van de 
Congregatie van de bisschoppen, 
ontvangen door de Heilige Vader, 
een nieuw decreet. Gedateerd op 21 
januari, annuleert het bewijsstuk de 
juridische effecten van het decreet 
van juli 1988 dat getekend werd 
door zijn voorganger, kardinaal 
Gantin. Dezelfde namiddag wordt 
er een exemplaar aan Mgr. Fellay 
overgemaakt door kardinaal 
Castrillón Hoyos. De Heilige Stoel 
wil het niet openbaar maken vóór 
26 januari, maar indiscretie evenals 
de druk van de pers verplichten 
haar om het kenbaar te maken 
vanaf zaterdag de 24ste. Op 29 
januari, stellen de vier bisschoppen 
gezamenlijk een dankbrief aan de 
Heilige Vader op, voor zijn moedige 
daad.
Op hetzelfde ogenblik, wordt er een 
kort uittreksel van een interview 
uitgezonden, gegeven door Mgr 
Williamson aan een Zweedse ploeg 
van de Zweedse televisie. Behendig 
bewerkt, overgenomen door een 
Duits magazine en nadien door het 
geheel van de media’s van gans de 
wereld, veroorzaakt de exploitatie 
van de verklaringen van Mgr 
Williamson een gebeuren van haat 
en laster tegen de Broederschap, de 
paus en gans de Kerk. Op 27 januari 
verklaart de generale Overste van 
de Broederschap dat de uitlatingen 
van Mgr Williamson slechts hem 
verplichten. Hij verbied hem, 
tot nader order, elke openbare 
stellingname over publieke of 
historische kwesties. Op 30 
januari, biedt de Engelse bisschop 
zijn verontschuldigingen aan aan 
kardinaal Castrillón Hoyos en uit 
zijn « oprechte smart voor de angsten 
en de problemen die ik veroorzaak 
heb aan u en aan de Heilige Vader ». 
’s Anderdaags, na de generale Raad 
bijeengeroepen te hebben, besluit 
Mgr Fellay hem het bestuur van het 
seminarie van La Reja te ontnemen, 

wat Mgr Williamson goed verstaat 
en aanvaardt, vooral dat hij weet dat 
hij in Argentinië niet meer welkom 
is. Op 19 februari, verneemt 
hij oficieel dat de Argentijnse 
regering besloten heeft hem uit 
te wijzen van haar grondgebied. 
Aangekomen in Engeland, vraagt 
hij vergiffenis voor het schandaal 
dat hij veroorzaakt heeft door op 26 
februari te schrijven: «ik kan in alle 
oprecht verzekeren dat ik betreur 
deze verklaring te hebben afgelegd 
[over de gaskamers] en dat, indien 
ik op voorhand de last en de pijn 
had geweten die ze veroorzaakt 
heeft, namelijk aan de Kerk, maar 
ook aan de overlevenden en aan 
de families van de slachtoffers, die 
geleden hebben onder het onrecht 
van het Derde Rijk, dan zou ik het 
niet gedaan hebben. ( ... ) Ik vraag 
vergiffenis voor God aan al de 
zielen die terecht geschandaliseerd 
waren door mijn woorden. »
Op 10 maart, schrijft de paus een 
brief gericht aan gans de wereld 
waarin hij zich verwondert over de 
hevige aanvallen waarvan hij het 
slachtoffer is. Het openbaart zijn 
bezorgdheid voor de Broederschap 
en, terwijl hij haar bestuur « 
onwettig » verklaart, kondigt hij 
het eerstvolgende begin aan van de 
leerstellige besprekingen met haar.
Op 11 februari, op het feest van O.L. 
Vrouw van Lourdes, is het seminarie 
van Écône in rouw gedompeld: 
drie seminaristen van Écône zijn 
door een ongeval in het gebergte 
omgekomen.
E.H. Schmidberger, hoofd van 
het district van Duitsland, maant 
de voorziter van het College van 
Bisschoppen aan om zijn woorden, 
gesproken op Paaszaterdag 11 April 
voor de Duitse televisie in te trekken. 
De Aartsbisschop van Fribourg-
en-Brisgau verzekerde er dat men 
niet meer mag zeggen dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, 
maar eenvoudigweg uit solidariteit 
met onze menselijke staat, die ten 
prooi is aan alle soorten kwalen.
Ter gelegenheid van het Paasfeest, 
lanceert Mgr Fellay een nieuwe 
kruistocht met als doel 12 miljoen 
rozenhoedjes te plukken op 25 
maart 2010, ter ere van de 12 sterren 

op de kroon van de Maagd Maria. 
De bedoeling is de verwezenlijking 
van de verzoeken van O.L. Vrouw 
van Fatima, betreffende de opdracht 
van Rusland aan haar Smartelijk en 
Onbevlekt Hart en de verspreiding 
van de godsvrucht aan ditzelfde 
Hart.
In Indië, is het weeshuis van de 
meisjes te Palayamkottai voortaan 
officieel toegewezen aan de Zusters 
troosteressen van het Heilig Hart 
van Vigne (Italië). De constructie 
van het weeshuis-noviciaat, op 
enkele kilometers van de priorij 
schiet goed op.
Honderd vijftig jaar geleden stierf 
sint Jean-Marie Vianney, zalig 
verklaard door de heilige Pius X in 
1905, gecanoniseerd in 1925 en vier 
jaar later patroon verklaard van al de 
pastoren van de wereld. De overste 
van het district van Zwitserland, de 
E.H. Wuilloud, neemt het gelukkige 
initiatief van zijn priesters mee 
te nemen op bedevaart om te 
mediteren in de parochie van de 
heilige pastoor van Ars.
Begin juni, komt de bisschop van 
Ratisbonne, Mgr Müller, op tegen 
de diaken- en priesterwijdingen 
voorzien voor het einde van 
de maand in het seminarie van 
Zaitzkofen. Op hetzelfde ogenblik, 
verzet de bisschop van Fulda zich 
tegen de inwijding van de nieuwe 
kapel van de Broederschap in zijn 
episcopale stad, die plaats grijpt 
op 7 juni, op het feest van sint 
Bonifacius.
Te Kenia kent de missie nieuwe 
uitbreidingen. Een gans nieuwe 
priorij, ideaal gesitueerd recht over 
de kerk, evenals de toekomstige 
school, worden gezegend door 
de E.H. Nély, tweede generale 
Assistent; De oude priorij herbergt 
voor het ogenblik een gemeenschap 
van zusters oblaten.
Het district Duitsland moet tot aan 
het begin van de zomer, meerdere 
mediagebeurens verdragen, 
komende zowel van het episcopaat 
als van Joodse, socialistische 
en homosexuele autoriteiten; 
bonte verstandhouding maar 
schrikbarend onthullend, met 
als doel de Broederschap, haar 
activiteiten en zelfs haar legaal 
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bestaan te descrediteren. 
In Frankrijk, op 30 juni, is te Rouen 
een nieuwe priorij ingehuldigd 
opgedragen aan de heilige Theresia 
van het Kindje Jezus. Op 15 augustus 
is de priorij Sint Vincentius a Paulo 
officieel ingehuldigd te Versailles.

In de Verenigde Staten, 
wordt op het feest van Maria-
Tenhemelopneming, de priorij Sint 
Isidoor ingehuldigd te Watkins, bij 
Denver (Colorado).
Op 15 september, op het feest van 
O.L. Vrouw van Zeven Smarten, 
geeft de E.H. Didier Bonneterie 
zijn ziel aan God terug tijden een 
tragisch autoongeluk. Hij was 
gekende voor zijn boek over de 
liturgische Beweging, en voor zijn 
godsvrucht voor de heilige Theresia 
van Lisieux.
In Groot-Bretagne, ziet een 
nieuwe priorij, geplaatst onder de 
bescherming van sint Andre, het 
daglicht te Carluke, in Schotland. 
Zij bedient de kapellen van Glasgow 
en Edimbourg.

Op 25 september, komt de generale 
overste te Rome aan, vergezeld 
door de E.H. Nély, om er kardinaal 
Levada en Mgr Pozzo te ontmoeten, 
respectievelijk prefect van de 
Congregatie voor de Doctrine van 
het Geloof (CDF) en secretaris 

van de pontificale Commissie 
Ecclesia Dei. Mgr de Galarreta, de 
Eerwaarde Heren Jorna, La Rocque 
en Gleize zijn gekozen om de 
Broederschap te vertegenwoordigen 

tijdens de doctrinale discussies. 
Van de Romeinse kant, zijn de 
gesprekspartners Mgr Ocariz, van 
Opus Dei, Pater Becker, jezuiet en 
Pater Morerod, dominicaan; Mgr 
Ladaria, secretaris van de CDF, en 
Mgr Pozzo nemen eveneens deel 
aan de debatten die beginnen op 26 
october.
Op zondag van Christus-Koning, 
de nationale bedevaart te Lourdes, 
zijn er ongeveer 7.000 gelovigen. 
Voor de eerste maal, wordt er een 
pontificale mis, dit jaar opgedragen 
door Mgr Tissier de Mallerais, in de 
basiliek Sint Pius X.
Enkele dagen later, te Parijs, zegent 
de generale overste het nieuwe 
kerkorgel van Saint-Nicolas du 
Chardonnet, dat prachtig hersteld 
is.

2010

Te Nigeria, op het einde van de 
maand, preken de Superior van het 
district van Afrika, de E.H. Vernoy, 
vergezeld van een Nigeriaanse 
priester van de Broederschap, een 
retraite aan ongeveer zeventig 
deelnemers waaronder een priester. 
Sommigen van de deelnemers 
hadden niet geaarzeld om de ganse 
dag te reizen met de autobus en 
1.200 km af te leggen om ter plaatse 
te komen.
De tweede vergadering van de 
doctrinale discussie met de Heilige 
Stoel grijpt plaats op maandag 18 
januari in het Paleis van het Heilig 
Officie. Zij is gewijd aan het missaal 
van Paulus VI en aan de liturgische 
hervorming ondernomen in de 
naam van het concilie.
Het rondreizend beeld van O.L. 
Vrouw van Fatima verlaat Frankrijk 
gedurende de winter. Zij is in België 
en nadien in Nederland van de 
maand januari tot de maand maart. 
Zij keert terug naar Frankrijk op 1 
mei met een processie te Fort-de-
France, in Martinique, alvorens haar 
plaats van herkomst te bereiken, 
Lyon, die ze verlaten had op 8 
december 2006.
De derde bijeenkomst van de 
leerstellige besprekingen vindt 
plaats op maandag 22 maart in 
het Paleis van het Heilig Officie. 
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Zij is gewijd aan de conciliaire 
verklaring Dignitatis humanae 
en aan de nieuwe doctrine van de 
godsdienstvrijheid. Op 17 mei, 
herneemt een vierde vergadering 
de twee aangesneden thema’s: 
de liturgeische hervorming en de 
godsdienstvrijheid.
Naast dit doctrinaal steekspel, 
levert de kruistocht van de 
Rozenkrans uiteindelijk 19.149.525 
rozenhoedjes op, die gebeden zijn 
voor de toewijding van Rusland 
aan het Smartelijk en Onbevlekt 
Hart van Maria door de Paus en de 
bisschoppen.
Om het eeuwfeest te vieren van 
het decreet van de heilige Pius X 
over de vroegtijdige communie, 
wordt er een grote bijeenkomst van 
kinderen georganiseerd op 28 juni 
in het seminarie van Écône. Een 
bedevaardt leidt hen naar Saint-
Maurice, in het voetspoor van de 
martelaren van het Thebaanse 
Legioen.
In Duitsland, in de school van 
Schönenberg, wordt er gedurende 
de maand augustus een studiezitting 
gehouden over het monachisme 
die ongeveer 160 personen 
bijeenbrengt.
Het veertigjarig bestaan van de 
Broederschap werd gevierd door 
het district van Zuid Amerika vanaf 
de 18de juli te Buenos Aires, in 
tegenwoordigheid van de generale 
Overste en een grote toeloop van 
gelovigen. Voor deze gelegenheid 
verschijnt de Spaanse uitgave van 
de biografie van Mgr Lefebvre, 
opgesteld door Mgr Tissier de 
Mallerais. In de herfst verschijnt 
eveneens de Poolse uitgave.
In de Filippijnen vindt, van 25 juli 
tot 5 augustus, de vierde medische 

missie Rosa Mystica plaats. Ingeplant 
in drie eilanden en verdeeld over 
acht sites, verzorgt de missie, die 
honderd vijftig vrijwilligers telt, 
bijgestaan door drie priesters, 5.778 
zieken, voert 94 kleine chirurgische 
ingrepen uit en verwezenlijkt 430 
medische analysen.
In Zuid Amerika, wordt op 25 
augustus het college van de missie 

in de Dominicaanse Republiek 
ingehuldigd. Op 5 september, 
zegent E.H. Bouchacourt, 
districtoverste, de eerste steen van 
de toekomstige priorij van Salta, 
in Argentinië. Op 10 oktober, kent 
de traditionele bedevaart naar O.L. 
Vrouw van Lujan een grote toeloop 
van 800 gelovigen.
In de Verenigde Staten, worden op 
15 augustus twee nieuwe priorijen 
ingehuldigd: de eerste in Florida, te 
Sanford, de tweede bij Cincinnati, 
te Walton. Eveneens, in Frankrijk, 
wordt er een priorij geopend in 
de Vendée, te Saint-Germain de 
Prinçais, en een andere te Nancy.
Tijdens het bezoek van Benedictus 
XVI in Engeland, in september, 

profiteert het district van de grote 
bijeenkomsten om aan apostolaat 
te doen. De gelovigen van de 
Traditie verspreidden meer dan 
10.000 pamfletten in Hyde Park 
over O.L. Vrouw van Fatima, de 
Broederschap, of ook over de valse 
inlichtingen van de media om de 
Kerk te bezoedelen.
Op 11 september, wijdt Mgr Tissier 
de Mallerais de kerk Saint-Martial 
van de priorij, te Ruffec-le-Château, 
bij de Zusters van de Sint Pius X 
Broederschap.
De leerstellige besprekingen 
herbeginnen op maandag  27 
september in het Paleis van het 
Heilig Officie, met het hoofdstuk 
van de kwesties van de kerkleer.
Tijdens de maand oktober, 
lancert het district Duitsland de 
medische associatie Sint Lucas - 

Arztevereinigung St Lukas. Deze 
zoekt te hergroeperen, rond de 
principes van de katholieke moraal, 
geneesheren, verpleegsters, en ander 
verzorgend personeel, evenals de 
apothekers en de studenten in de 
geneeskunde. Zij heeft eveneens tot 
objectief de katholieke stem te doen 
horen in de vraagstukken van de 
gezonheid en bioethiek.
Op 3 oktober, arriveert het 
rondreizend beeld van O.L. Vrouw 
van Fatima in Singapour, na een 
rondreis in Indië.
In Zuid Afrika, op 4 oktober, heeft 
de priorij van Roodepoort de grote 
eer om gedurende enkele uren de 
relikwie van de heilige Theresia 
van het Kindje Jezus te mogen 
vereren vooraleer zij terugkeert naar 
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Frankrijk.
Veertig jaar geleden, op 1 november 
1970, tekende Mgr Charrière het 
decreet van de oprichting van de Sint 
Pius X Priesterbroederschap. Deze 
verjaardag werd waardig gevierd in 
al de landen waar de Voorzienigheid 
gewild heeft dat dit werk van de 
Kerk zich zou ontwikkelen. Te 

Écône, het oudste seminarie van de 
Broederschap, vierde Mgr Fellay een 
pontificale mis.
Vijftien dagen vroeger begaf de 
generale Overste zich naar Kansas 
City, in de Verenigde Staten, om 
het buitengewoon congres bij te 
wonen, georganiseerd door het 
district van 15 tot 17 oktober voor 
het veertigjarig bestaan van de 
Broederschap. Hij profiteert van de 
gelegenheid om de mensen er op te 
wijzen aan het kapitaal belang van 
het behoud en van de verdediging 
van de Traditie zoals Mgr Lefebvre 
ze heeft overgedragen.
Dit jaar is ook de verjaardag van 
de dertig jaar van het Universitaire 
Instituut Sint Pius X. -Deze 
gebeurtenis wordt gevierd door een 
colloquium, georganiseerd op 6 
november te Parijs, met de volgende 
dag de Openingsles van de Rector, 
in de aanwezigheid van Mgr Fellay.
Een andere colloquium, ditmaal 
een mariaal, grijpt plaats te Lyon, op 
27 november. Het heeft als thema: 
« De Allerheiligste Maagd Maria in 
het leven en de geschriften van de 
Heiligen ».
Te Keulen, verwerft de Broederschap, 

op 19 november, een nieuwe kerk.
In Canada, koopt de Broederschap 
op 8 december het oude klooster 
van de zusters van de Presentatie van 
Maria, gelegen te Saint-Césaire, op 
60 km van Montréal. Het klooster 
en de kapel werden gebouwd in 
de XIXde eeuw, en geplaatst onder 
de bescherming van de heilige 

Jozef voor wie de religieuzen een 
grote devotie hadden. Daar er geen 
roepingen meer waren, moesten de 
Zusters hun klooster verlaten. Op 
deze wijze redt de Broederschap 
een mooi architecturaal geheel, dat 
daarenboven een bedevaartsoord is 
van de heilige Jozef.
Om de wens van de Paus te 
beantwoorden, worden er bijna 
overal op de 1ste zondag van de 
advent gebedswaken georganiseerd, 
om aan God vergiffenis te vragen 
voor de ontelbare zonden, zoals de 
abortus, die zijn allemaal misdaden 
zijn, die hemeltergend zijn.

2011

Van 7 tot 9 januari, gaat te Parijs 
het Xde theologisch Congres door 
van de revue Courrier de Rome. 
Onder de titel « Vaticaan II, een 
debat om te openen? », wat ook de 
titel is van een recent werk van Mgr. 
Gherardini, schuiven de deelnemers 
de noodzakelijkheid naar voor om 
dogmatische nauwkeurigheden in 
te voeren om het onkruid van de 
pastorale verwarring te verjagen die 
al sedert veertig jaar gezaaid werd.

Uitzonderlijk, grijpt de aanneming 
van de soutane van de seminaristen 
van Flavigy te Parijs plaats, in de 
Saint-Nicolas du Chardonnetkerk. 
Mgr Tissier de Mallerais deed de 
dienst van opperpriester, en zo 
liet hij gedurende enkele uren 
het roemrijk tijdperk van Adrien 
Bourdoise herleven.
De zevende vergadering van de 
leerstellige discussies met Rome 
gaat door op februari. Zij verdiept 
het thema van de leer van de Kerk 
en snijdt de kwestie aan van het 
magisterium en van de Traditie.
De missie van Kenia ziet het huis 
van de zusters te Nairobi vergroten. 
Inderdaad, er wordt in Afrika 
een nieuwe congregatie gesticht 
voor de missielanden: de Zusters 
Missionarissen van Jezus en Maria 
zien het daglicht op het feest van 
de heilige Jozef, op 19 maart, 
wanneer de eerste novice het habijt 
aanneemt.
In Argentinië, beginnen de werken 
van de bouw van het internaat 
van de school van La Reja, dicht 
bij het seminarie gelegen, tijdens 
deze maand maart. Deze school 
telt op het ogenblik ongeveer 130 
leerlingen, waaronde een tiental 
internen.
In Zwitserland, op 8 maart, heeft 
de E.H. Niklaus Pfluger in de kerk 
van Wil de plechtige begrafenismis 
van broeder Armin opgedragen. Een 
maand later, op 19 april, is het de 
districtoverste die voorgaat in de 
plechte uitvaartmis van E.H. Egli. 
Zij rusten alle twee, de ene niet ver 
van de andere, op het kerkhof naast 
de kerk.
In de Filipijnen wil de regering 
een wet doordrijven, om de 
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contraceptiemiddelen gratis te 
maken en voorziet strenge straffen 
voor degenen die zich daartegen 
verzetten... De Broederschap reageert 
tegen dit wetsvoorstel en lanceert 
een kruistocht van de Rozenkrans 
en van openbare gebeden. In 
dit gevecht, werd de oproep 
overgenomen en aangemoedigd 
door kardinaal Vidal, van Cebu, 

en Mgr Aniceto, aartsbisschop van 
San Fernando en Voorzitter van 
de pontificale Commissie voor de 
familie. Deze laatste is zelfs in het 
publiek verschenen aan de zijde van 
de prior van Manilla.
Op 11 maar, werd Japan getroffen 
door een verwoestende vloedgolf. 
Dankzij God, werd geen enkele 
gelovige rechtstreeks getroffen, 
maar het district vraagt gebeden 
opdat deze natuurlijke catastrofe de 
aanleiding zou zijn voor een groter 
bovennatuurlijk goed voor het 
Japanse volk.
Op 19 mart, wordt het district 
van Azië toegewijd aan Sint 
Jozef, patroon van de universele 
Kerk. Voorafgegaan door twee 
voorbereidende novenen ter 
zijner eer, werd de plechtigheid 
van 19 maart gevolgd door een 
derde novene die opgedragen 
werd als dankzegging. Dit om de 
voedstervader van het Kindje Jezus 
te bedanken voor al de genade 
bekomen door zijn bemiddeling 
sedert de oprichting van de eerste 
priorij in Azië, vijfentwintig jaar 
geleden. lte ad Joseph...
Paus Benedictus XVI kondigt zijn 
besluit aan om zijn voorganger 

Johannes-Paulus II zalig te 
verklaren, en om in oktober, de 
vijfentwintigste verjaardag van de 
interreligieuze ontmoeting van 
Assisi te vieren. Met het doel dit 
dubbele schandaal te herstellen, 
vraagt de generale Overste aan 
de gelovigen om te bidden en 
Rozenhoedjes en verstervingen 
op te dragen. Schandaal want de 
zaligverklaring van Johannes-Paulus 
II, uitgesproken op 1 mei, wettigt 
de facto gans zijn pontificaat, met 
inbegrip van de eerste interreligieuze 
bijeenkomst te Assisi, de onbillijke 
veroordeling van Mgr Lefebvre en 
de vijf andere bisschoppen; het 
gebed tot sint Jan Baptist om de 
bescherming van de Islam te vragen, 
de blijken van genegenheid voor 
alle soorten van valse godsdiensten, 
enz. Kortom, al de schandalen 
tegen het eerste gebod dat een gek 
oecumene et een teugelloze liturgie 
hebben voortgebracht gedurende 
het pontificaat van Karol Wojtila, en 

dat hij nalaat als erfenis.
Met dit doel verschijnt, in ’t Duits 
en in ‘t Latijn, de studie van Dr. 
Barth over het pontificaat van 
Johannes Paulus II en, in ’t Frans 
en in ’t Engels, deze van de E.H. 
La Rocque, « Jean-Paul 11, doutes 
sur une béatification ». Dit werk, 
voorzien van een voorwoord van de 
generale Overste, breekt de pretentie 
af om de heldhaftigheid van de 
theologale deugden beoefend door 
de voorganger van Benedictus XVI 

bekend te maken.
Een nieuwe kruistocht van de 
Rozenkrans wordt gelanceerd tussen 
het Paasfeest van 2011 en dat van 
Pinksteren 2012. Mgr Fellay wenst 
een ruiker van tenminste twaalf 
miljoen rozenhoedjes te kunnen 
aanbieden aan O.L. Vrouw « opdat 
de Kerk bevrijd zou zijn van de 
kwalen die haar drukken of die haar 
bedreigen in de toekomst, opdat 
Rusland zou opgedragen worden 
en opdat weldra de triomf van de 
Onbevlekte zou aanbreken ».
De laatste bijeenkomst van de 
leerstellige discussies wordt 
gehouden op 11 april in het Paleis 
van het Heilig Officie, over de 
kwestie van het Magisterium en van 
de Traditie.
Te Avignon, de stad van de pausen, 
heeft de districtoverste van Frankrijk, 
op 9 april, een openbaar gebed van 
eerherstel geleid in de straten van 
de stad, met de meditatie van de 
kruisweg. Hij had, de vorige dag, 

op plechtige wijze gevraagd aan 
de directeur van het museum van 
« moderne kunst » om een gemeen 
“kunstwerk” terug te trekken dat een 
Kruisbeeld onteert, en dit temidden 
van de Paastijd.
In de loop van april, wijdt Mgr 
Tissier de Mallerais, in Oekrainië, 
twee priesters van de Sint Josaphat 
Broederschap. Twee andere priesters 
zullen in februari 2012 gewijd 
worden door Mgr Fellay. Alzo 
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ontwikkelt zich dit Broederschap 
en telt nu meer de twintig priesters, 
vijftien seminaristen, vijftien zusters 
en ongeveer duizend gelovigen.
In Zimbabwe, is de Goede Week 
tamelijk bewogen, want de priesters 
en de broeder van de priorij worden 
aangehouden op Witte Donderdag, 
met het voorwendsel dat hun 
toeristenvisum hen niet toelaat 
om de Mis in het publiek op te 
dragen. Zonder de tussenkomst 
van de ambassadeur van Frankrijk 
en de dringende gebeden van de 
gelovigen voor hun herders, zouden 

zij dezelfde dag nog uitgewezen 
geweest zijn. Uiteindelijk mochten 
zij terugkeren naar de priorij onder 
het applaus van de gelovigen die 
twee rozenkransen gebeden hadden 
voor hun vrijlating. Maar het is 
slechts een uitstel, en voortaan 
moeten de priesters van het district 
zich aflossen om de missie te doen 
draaien.
De Sint Pius X Missie van Gabon 
viert haar zilveren jubileum 
op Hemelvaartsdag. Bij deze 
gelegenheid vormt Mgr Fellay 
een honderdtal gelovigen en zit 
voor aan de feestelijkheden. Deze 
Missie, opgericht in 1986 door 
de Pater Groche, verwelkomt 
ongeveer 1.500 gelovigen. Buiten 
de vier zondagsmissen en de Sint 
Jozef Calasanz school te Libreville, 
bedient de Missie ook op zondag 
het dorp van Four Place en, meer 
uitzonderlijk, nog andere plaatsen.
Het seminarie van Flavigny viert 
eveneens haar 25-jarig bestaan op 
zaterdag 4 juni. Sedert 1986, zijn 
195 priesters van de Broederschap 
door Flavigny gepasseerd, en 35 
broeders hebben er hun noviciaat 
gedaan.
In de Filippijnen, te Manilla, 
opent een intenaat officieel haar 
poorten op 13 juni. Het begint op 

een eenvoudige wijze met veertien 
jongens.
Op 29 juni, wordt in Mexico het 
nieuwe huis van de zusters Oblaten 
ingewijd in het domein van de 
school en niet ver van het klooster 
van de zusters Minimas.
In Duitsland wordt voor de eerste 
keer een nationale bedevaart van drie 
dagen georganiseerd, gelijkwaardig 
aan de beroemde Pinksterbedevaart 
van Chartres. Van 15 tot 17 juli, 
marcheren de bedevaarders van 
München naar Altötting, in Beieren. 
Er bereiken ongeveer 400 gelovigen 
de aankomst. De Mis ter afsluiting 
wordt opgedragen onder een tent 
op privaat terrein, naast de Sint 
Annabasiliek, daar de autoriteiten 
van het heiligdom hun de toegang 
verboden hadden.
In Polen, op 15 augustus, opent 
er een vierde priorij te Bajerze, 
in het oosten van het land. Het is 
een landhuis dat de Broederschap 
gekregen heeft, en dat ideaal is voor 
de geestelijke retraites.
In Frankrijk, is de jaarlijkse 
zomeruniversiteit aan haar zesde 
editie. Meer dan twee honderd 
vijftig studenten komen in Bretagne 
samen in de Sint Mariaschool, 
van 12 tot 16 augustus, rond het 
thema: L’Église au risque de la 
crise, in aanwezigheid van Mgr 
Fellay. Tijdens de processie van 15 
augustus, zijn er een duizendtal 
gelovigen die het beeld van O.L. 
Vrouw van Fatima volgen in de 
straten van Saint-Malo.
In Argentinië, te Alta Gracia, nemen, 
van 20 tot 22 augustus, meer dan 
honderd dertig jongens en meisjes 

deel aan een vergadering over het 
katholieke apostolaat.
Op 3 september, feest van de heilige 
Pius X, bevindt de Overste van het 
Oostenrijkse district zich in Brno 
voor de stichting van de eerste 
priorij in Tchequië. Ziehier bijna 
twintig jaar dat de Broederschap 
apostolaat verricht in dit land.
Op 4 september wordt de nieuwe 
priorij van Salta gezegend, in het 
noorden van l’Argentinië.
Op 14 september, beantwoorden 
Mgr Fellay en zijn twee Assistenten 
de uitnodiging van kardinaal 
Levada, die hen uitnodigt met als 
doel de leerstellige besprekingen 
te ramen en te denken over de 
toekomst. Bij deze gelegenheid 
wordt er aan de generale Overste 
een bewijsstuk overhandigd getiteld 
« Leerstellige Preambule » alsook 
een schets van een voorstel van een 
canonieke oplossing die de Sint 
Pius X Broederschap zou verheffen 
tot persoonlijk prelaatschap. Op 
7 oktober, verenigt Mgr Fellay de 
oversten te Albano, om hen in te 
lichten en op de hoogte te stellen 
van zijn analyse van de situatie. Op 
1 december overhandigt de E.H. 
Schmidberger aan kardinaal Levada 
het negatieve antwoord van het 
Broederschap, daar de Preambule 
niet aanvaardbaar was in die staat, 
omdat de leerstellige kwesties 
opgeworpen door het concilie 
Vatikaan II het essentiële probleem 
bleven. Daarenboven, de wettigheid 
erkennen van de liturgische 
reformatie of de kerkelijke principes 
aan het werk in de nieuwe codex 
van canoniek recht is onmogelijk, 
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zoals de leerstellige besprekingen 
voldoende aangetoond hebben.
In België, wordt er voor de eerste 
maal een retraite voor priesters 
gepreekt van 25 tot 30 september. 
Zij gaat door te Bierbeek, voor 
enkele priesters van het district, 
en behandelt de spiritualiteit van 
de heilige Theresia van het Kindje 
Jezus.
Het internationaal Congres van 
het Marialegioen grijpt plaats te 
Manilla, onder het voorzitterschap 
van Mgr Fellay, op 15 en 16 oktober. 
Twee honderd deelnemers, van wie 
sommigen van Nieuw-Zeeland, van 
Hong-Kong en van Malaizië komen, 
nemen deel aan de voordrachten 
en aan de ceremoniën. Deze 
apostolaatsbeweging, met 365 
actieve en 1.865 ingeschreven leden, 
is de bron van talrijke bekeringen 
en roepingen.
Gedurende de herfst, worden twee 
godslasterende “theaterstukken” 
gespeeld in meerdere grote Franse 
steden. Hun tournee is afgebakend 
met betogingen en gebeden van 
eerherstel die de autoriteiten 
trachten in te dijken met talrijke 
aanhoudingen (te Parijs waren 
er ongeveer 200 politiemannen) 
en verschillende processen 
voor inbreuk op de vrijheid van 
meningsuiting – hiermee beweert 
men de katholieken te doen 
zwijgen. Maar « indien zij zouden 
zwijgen, dan zouden de stenen 
roepen » (Luk 19, 39).
Na haar zilveren jubileum op 
1 november gevierd te hebben, 
zwermt de missie van Wanganui, in 
Nieuw zeeland uit naar Australië: de 
Zusters Dominicanen maakten hun 
eerste stichting te Tynong. Zij zullen 
vanaf de rentree van januari in de 
school van de Broederschap helpen.
In Allemagne, beantwoorden 
zeventien diocesane priesters de 
uitnodiging van de Districtoverste 
en nemen, op 28 november, deel 
aan een vergadering in het seminarie 
van Zaitzkofen, over het thema van 
de goddelijke Officie.
Te Brisbane, ontvangt de primaire 
school Sint-Philomène de toelating 
om een college te openen, die 
de tweede secondaire instelling 
zal zijn van het district van 

Australië. Daarenboven heeft men 
een uitgestrekt terrein kunnen 
verwerven om een nieuwe kerk 
te bouwen naast de actuele, die te 
klein geworden is.

2012

Op 12 januari, schrijft Mgr Fellay 
naar kardinaal Levada om zijn 
antwoord van 1 december nader te 
verklaren. Hij verklaart namelijk hoe 
het kader van « de hermeneutiek van 
de continuïteit » een continuïteit 
veronderstelt met de Traditie die 
nog moet aangetoond worden. 
De problemen vastgesteld door 
de nieuwe mis, de collegialiteit 
of de moderne oekumene blijven 
onaangetast. De algemene Overste 
vraagt eveneens, in het kader van 
een canoniek reglement, zekerheid 
wat betreft de vrijheid om de 
katholieke waarheid te preken en 
de dwalingen aan te klagen.
Begin maart, vinden veertig 
priesters van het disrict Duitsland 
elkaar terug in het seminarie van 
Zaitzkofen voor een studiezitting 
van drie dagen. Onder de sprekers 
zijn er vier universiteitsprofessoren 
die naast andere onderwerpen, 
het vervalste denkbeeld van God 
bij Luther of ook de priesterlijke 
heiligheid bij de Kerkvaders 
uiteenzetten.
Op 9 maart, viert de nieuwe 
Overste van Italië, de E.H. Pierpaulo 
Petrucci, de openingsmis van 
het symposium van Civitella, 
georganiseerd door een groep 
intellectuelen gedurende drie 
dagen. Het thema uitgekozen voor 
dit jaar is het concilie Vaticaan II. De 
woordvoerders geven voordrachten 
van een buitengewoon gehalte, en 
sluiten aan bij de besluiten van de 
Broederschap over het concilie.
Op 16 maart, wordt Mgr Fellay naar 
Rome geroepen om te horen zeggen 
dat het standpunt van de Sint Pius 
X Broederschap « niet voldoende 
is om de doctrinale problemen te 
overkomen die aan de basis liggen 
van de breuk tussen de Heilige Stoel 
en de genoemde Broederschap ». 
De Prefect van de Congregatie voor 
de Doctrine van het geloof geeft 
een maand aan Mgr. Fellay om « 

een kerkelijke breuk met pijnlijke 
en onberekenbare gevolgen te 
vermijden » door de leerstellige 
Preambule van 14 september te 
aanvaarden. Onmiddellijk « nodigt 
» de Algemene Overste « de priesters 
met aandrang uit om de vurigheid 
in hun gebed en de edelmoedigheid 
in hun offervaardigheid tijdens deze 
heilige Dagen en in de weken na het 
Paasfeest, te verdubbelen, opdat de 
goddelijke Wil zou zegevieren, en 
zij alleen ». Hij beveelt in hoge mate 
de reeds begonnen kruistocht van 
de Rozenkrans aan.
Op 16 avril 2012, herverkiezen 
de Zusters van de Broederschap, 
vergaderd in kapittel te Saint-
Michel in Brenne, aan het hoofd 
van hun Congregatie Moeder Marie-
Augustin als algemene Overste, 
evenals haar twee Assistenten: 
Zuster Marie-Raphaël en Zuster 
Thérèse-Marie.
Op 17 april, maakt Mgr Fellay aan 
kardinaal Levada zijn antwoord 
over, en stelt hem in plaats van de 
leerstellige Preambule een andere 
tekst voor, gebaseerd op de punten 
die Mgr. Lefebvre had aanvaard 
in 1988. Naar aanleiding van een 
eerder welwillende reactie van Rome 
op dit antwoord, doen geruchten de 
ronde van een mogelijke canonieke 
erkenning van de Broederschap 
voor de maand mei. Nietemin 
ontbreken er in zulke contekst 
nog de waarborgen om te kunnen 
blijven bestaan, te leven en zich te 
ontwikkelen. Bovendien, eist de 
Ecclesia Dei Commissie weldra 

Korte Kroniek van de Priesterbroederschap 



Informatieblad   Nr. 261  juni - oktober  2012  45

een nieuwe eis: de erkenning van 
de wettelijkheid van de nieuwe 
ritus, die de deugdelijkheid van 
deze liturgische wet insluit, en dus 
de wettelijkheid van de liturgische 
hervorming van Paulus VI...
Zondag op 29 april, begeeft de 
Overste van het district Frankrijk, 
de E.H. de Cacqueray, se zich naar 
de gelovigen van Amiens om hun 
de kapel en het onlangs verworven 
gebouw voor te stellen. Het is de 
oude kapel van het groot seminarie, 
die nadien gebruikt werd als 
danszaal van een kazerne! Deze 
aanwinst is een aansporing voor 
de gelovigen van Amiens, die de 
laatste jaren bijzonder beproefd 
werden door het verlies van hun 
cultusplaats en het ostracisme van 
de bisschop, die hun tot op het 
einde geweigerd heeft, van hun een 
van de talrijke leegstaande kerken 
van de stad aan te bieden, al was het 
maar voorlopig...
Nog in Frankrijk, ditmaal bij 
Châteauroux, is de aankoop van 
een gedeelte van een oude kazerne 
uiteindelijk gesloten, ondanks 
de politieke oppositie die van de 
bisschop. Deze aanwinst zal de 
opening toelaten, bij het begin 
van het volgend schooljaar van 
het eerste beroepslyceum van de 
Broederschap (schrijnwerkerij en 
elekriek).
Ter gelegenheid van de uitstalling 
van de Heilige Kleed te Trier 
(Duitsland), organiseert de 
Broederschap, op 6 mei, een 
bedevaart om de relikwie van O.L. 
Heer te vereren. Twee duizend 
gelovigen van de Taditie kwamen 
bidden bij het naadloze kleed, 
symbool van de eenheid van de Kerk, 
na de plechtige hoogmis te hebben 
bijgewoond in de zeer mooie Saint-
Maximinkerk, die vandaag spijtig 
genoeg dienst doet als gymnasium.

Op Pinksteren, ter ere van de heilige 
Jeanne d’Arc en van de zes honderste 
verjaardig van haar geboorte, 
eindigt de traditionele bedevaart 
van Chartres dit jaar in Orléans, 
plaats van haar eerste overwinning 
op de Engelsen. Drie duizend vijf 
honderd gelovigen waren aanwezig 
bij het vertrek; en het waren er zeven 
duizend de laatste dag. 
De Kruistocht van de Rozenkrans, 
begonnen op het Paasfeest van het 
vorig jaar, eindigt met een totaal van 
11.545.595 gebeden rozenhoedjes.

Op 8 juni, verleent Mgr Fellay een 
onderhoud aan DICI, waarin hij 
de zeer ingewikkelde situatie van 
de Kerk aantoont en in herinnering 
roept « het onderscheid, dat Mgr 
Lefebvre gebruikte om het concilie 
te lezen in het licht van de Traditie: 
wat in overenstemming is met 
de Traditie, nemen wij aan; wat 
twijfelachtig is, verstaan wij zoals 
de Traditie altijd onderwezen heeft; 
wat tegengesteld is, verwerpen wij ».
Op 12 juin, bevinden de priesters 
van het district van Italië en een 
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twintigtal bevriende priesters zich 
te Albano voor een recollectie 
vorgezeten door Mgr Fellay. De 
contacten vermenigvuldigen zich 
met de priesters die de traditionele 
Mis teruggevonden hebben en nu 
op zoek zijn naar de goede doctrine.
Op 13 juin, geeft kardinaal Levada 
aan Mgr Fellay het antwoord van 
de kardinalen van de Congregatie 
voor de Doctrine van het Geloof en 
laat hem weten dat het dicasterium 
niet tevreden is met zijn tekst 
van 17 april. Daarenboven is 
de tekst veranderd om hem in 
wezen identiek te maken met... 
de leerstellige Preambule van 14 
september 2011!
Tijdens deze ontmoeting 
verklaart Mgr Fellay opnieuw de 
leerstellige moeilijkheden die het 
Vaticaan II concilie en de Novus 
Ordo Missae opwerpt, en laat 

weten aan de kardinaal dat hij 
het nieuwe dokument niet zal 
kunnen ondertekenen dat deze 
hem voorstelt. Op het einde van 
het onderhoud, ontvangt Mgr 
Fellay ondanks alles een voorstel 
van persoonlijke Prelatuur, in het 
geval van een eventuele canonieke 
erkenning van de Sint Pius X 
Broederschap.
Twee dagen later, op 15 juni, wordt 
de opdracht van de Sint Pius X 
Priesterbroederschap aan het Heilig 
Hart van Jezus hernieuwd in al haar 
huizen.
In Écône, op 28 juni, wijdt Mgr 
Fellay de kerk van het seminarie, die 
opgedragen is aan het Onbevlekte 
Hart van Maria. De volgende dag, 
wijdt hij tien nieuwe priesters 
voor de Broederschap en legt uit 
gedurende zijn homilie, dat wij, 
in onze betrekkingen met Rome, 
terugstaan op het beginpunt.
Al lang bijeengeroepen, verenigt het 
Kapittel van de aangelegenheden 
van de Broederschap zich te 
Écône, van 9 tot 14 juli. Het is de 
gelegenheid om al de oversten op de 
hoogte te stellen van het volledige 
dossier van de uitwisselingen met 
Rome, en om beter de prealabele 
voorwaarden te bepalen voor een 
eventuele normalisatie. Een brief 
van Benedictus XVI gericht op 
30 juni aan Mgr. Fellay, verzekert 
dat de wijzigingen en eisen te 
kennen gegeven op 13 juni geleden 
daadwerkelijk overeenkomen met 
de wil van de paus. Aan het einde 
van het Kapittel, wordt er een 
gemeenschappelijke verklaring 
opgesteld.

In Nigeria, op 26 augustus, wordt de 
priorij van de Sint Pius Broederschap 
officieel ingehuldigd door de 
tweede algemene Assistent tezamen 
met de Districtoverste, de E.H. Loïc 
Duverger. Na twintig jaar wachten, 
verheugen zich de gelovigen dat er 
te Enugu een bestendige basis van 
evangelisatie in hun uitgestrekt land 
is gevestigd.
Op 22 september, zegent de 
algemene Overste de nieuwe kerk 
die onlangs verworven is te Leiden 
in Nederland. Van binnen is zij 
op uitstekende wijze ingericht 
geworden.
Op 29 september, te Parijs, greep 
plaats de eerste vertoning van de 
film die het leven van Mgr Lefebvre 
beschrijft. Dit is een drie jaar oud 
project van het district Frankrijk 
dat nu gelukkig afgewerkt is. De 
volgende dag draagt hij de Mis op 
in de herstelde kapel van het Heilig 
Hart van Jezus in de Gerbertstraat te 
Parijs, en zegent de nieuwe lokalen 
van DICI en van de vereniging van 
de Bedevaarten van de Traditie.
Bij het naderen van 1 november, de 
verjaardag van haar stichting, telt de 
Sint Pius X Broederschap voor het 
ogenblik 565 priesters, 104 broeders 
en 76 oblatenzusters. Zij oefent 
haar apostolaat uit in een zestigtal 
landen en jonge mannen bereiden 
zich voor in de seminaries, om op 
een dag, als God het wil, priesters te 
worden voor de eeuwigheid.

Korte Kroniek van de Priesterbroederschap 
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Op zaterdag 22 september kwamen 
in de Sumatrastraat ongeveer 160 
personen bijeen. De jongste een 
paar weken oud; de oudste in de 
negentig; veel jongelui die met groot 
plezier allerlei taken en werkjes 
vervulden. Verder waren er zeven 
priesters, vijf kloosterzusters uit 
Brussel, enkele Belgische en Duitse 
bezoekers, vertegenwoordigers van 
het Apostolisch Genootschap, de 
vorige eigenaar van de kapel. Er 
hing een spandoek buiten met de 
volledige naam: “Kapel Onze Lieve 
Vrouw van de Heilige Rozenkrans”. 
Allen wachtten op de komst van 
bisschop Mgr Fellay, die nipt voor 
11.00 uur aankwam. Immers, allen 
waren gekomen voor de inzegening 
van hun nieuwe kapel te Leiden 

Het Gebouw
Het stijlvolle gebouw is onder 

architectuur gebouwd en kwam 
gereed in 1960. De eigenaar was 
het Apostolisch Genootschap. 
Deze religieuze gemeenschap heeft 
ongeveer 100 kerken in Nederland, 
waarvan twee in Leiden. Wegens 
terugloop van gelovigen werd een 
kerk overbodig. Omdat het kerkschip 

van de Priesterbroederschap St. 
Pius X (FSSPX) in Den Haag weg 
moest, kocht de Nederlandse 
rechtspersoon van de FSSPX, de 
Stichting St. Jozef, deze kerk. Het 
gebouw telt twee verdiepingen: de 
kerkruimte is boven. Een brede trap 
leidt naar boven. Langs de leuning 

Kapel O.L.V. van de H. Rozen-
krans te Leiden ingezegend

H. Lamers

Leiden
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is er een traplift. Er moest heel wat 
aan gebeuren: een protestantse kale 
kerk moest omgetoverd worden 
tot een katholieke sacrale kapel. 
Eerwaarde C. De Beer, Piet Smit en 
hun zwoegers togen onvervaard aan 
het werk. De kerkbanken hadden 
geen knielbanken; eerwaarde 
C. De Beer duikelde nieuwe 
kerkbanken op ergens in Venlo. Zo 
was er nog veel meer: er kwamen 
heiligenbeelden van massief 
gietsel; loeizwaar op sokkels in 
kleine nissen langs de wanden. 
Het trapportaal werd verbouwd; 
en erin kwam een biechtstoel en 
boven erop een oxaal voor koor en 
orgel. De kruiswegstaties werden 
opgehangen. De preekstoel van 
gebeeldhouwd hout kwam voor 
in de kerk; er kwam een altaar in 
met een groot kruis erboven. Naast 
het kruisbeeld kwamen ramen 
in de muren en eerwaarde C. De 
Beer kwam aanzetten met glas-in-
loodramen uit België. Voor in de 
kerk werden de communiebanken 
geplaatst. Op het oxaal werden 
de pijpen van het orgel kapel-
breed gemonteerd; daar zorgde 
de professionele orgelbouwer 
Verschueren voor, die het orgel 
in 1956 ook had gebouwd. Vanaf 
het altaar gezien is het orgel een 

monumentaal gezicht. De balustrade 
van het oxaal werd aangepast. 
Trouwens, niets paste precies. Er 
moest heel wat geboord, gezaagd, 
geschuurd, gesteld en gemonteerd 
worden. Piet Smit met zijn zoons, 
met vrijwilligers, hebben veel werk 
verzet. En het is nog niet af, maar 
wel bruikbaar. Onder het bezielende 
enthousiasme van eerwaarde C. 
De Beer die coördineerde, regelde, 
managede. Piet Smit en de pater 
zagen problemen als creatieve 
vondsten. Dit werkte aanstekelijk 

op de vrijwilligers. In bijna zeven 
maanden was de klus zoverre 
klaar, dat de kapel ingezegend kon 
worden. 
De ruimte beneden bleef ongeveer 
zoals het was. daar zijn de 
toiletten, een lounge, spreekkamer, 
sacristie met een eigen trap naar 
het priesterkoor boven. Er is een 
keuken. In deze keuken waren op 
deze dag jongedames druk bezig 
om broodjes te maken en het vele 
gebak in te zamelen; koffie en 
thee te zetten voor de lunch na de 
inzegening en na de pontificale Mis. 
In het bijgebouw apart ernaast is 
een kamer voor de priester en een 
bibliotheek. Erboven is de kamer 
voor de koster die er al woont en 
een kamer voor de priester met een 
keukentje. Beneden is een kelder. 

De Inzegening
Zoals gezegd kwam de bisschop 
op het nippertje. Een optocht van 
misdienaars, zeven priesters en 
de bisschop trokken rondom het 
gebouw. De bisschop sprenkelde 
wijwater met een palmtak tegen 
de muren. Hij kwam via de 
achteringang weer terug. Toen ging 
de processie met alle aanwezigen de 
trap op voor de inzegening van de 
kapel. Er waren vijf kloosterzusters 
uit Brussel die meetrokken in de 
stoet. Boven aangekomen in de 
kapel zette de bisschop de grote 
Litanie van Alle Heiligen in. Daarna 

Leiden
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trok hij langs de binnenmuren om 
deze met wijwater te zegenen. Hij 
liep daarna een kruis: van altaar 
door het middenpad naar achteren; 
dan voorlangs de communiebanken 
en zegende de vloer. 

De Preek
Mgr Fellay stelde als thema: 
“Wat doen we eigenlijk met deze 
inzegening?” Deze kapel was eerst 
protestant en is nu gewijd voor de 
katholieke eredienst. Met de ogen 
van het geloof zien we nu God in 
deze ruimte. Het verschil komt nu 
precies vanuit de ware katholieke 
godsdienst. Het protestante geloof 
is een zaak van de mensen. Met 
deze priesterlijke wijding, is 
heiligheid in dit gebouw gekomen. 
De hemel daalt neer op aarde door 
deze priesterlijke wijding. Zo is de 
kerk de deur naar de hemel. Het 
katholieke geloof is een bron van 
genade. Daarom heet deze plaats 
Huis van God. 
Deze wijding maakte een scheiding 
tussen het profane buiten en het 
sacrale gebouw. Het profane is 
onder de macht van de duivel, zoals 
de zonden onder de macht van de 
vorst dezer wereld zijn. Dit gebouw 
was ook onder deze macht. Door 
de wijding is de vorst dezer wereld 
nu verjaagd en God heerst hier nu. 
Het is als bij het doopsel: de macht 
van de duivel is ten einde en de 
dopeling is in staat van genade.

Wij hebben de litanie gebeden 
en daarmee de bescherming 
en voorspraak van alle heiligen 
afgesmeekt. Het kruis dat hier hangt, 
is het teken van Onze Heer. Deze 
plaats is nu heilig. Mogen we met 
de sacramenten, vooral de H. Mis, 
ons hier heiligen. Centraal staat in 
de H. Mis het Offer van het Kruis, 
zoals het leven van elke katholieke 
ook in het teken van offer staat. 
Deze plaats is ook de plaats waar 
onze zonden in de biecht worden 
vergeven. Zo kan ons leven worden 
tot een grote aanbidding van God, 
zoals ook het leven van de H. 
Maagd Maria offer en aanbidding 
was. In deze kapel staat het altaar 
centraal; daarvan komt alle genade. 
Ons antwoord op deze genadegave 
is het gebed. Deze kapel heet de 
‘Kapel Onze Lieve Vrouw van de 
Heilige Rozenkrans”. Moge zij ons 
beschermen op onze weg naar het 
eeuwige heil.

Het Feest
Na deze zegening van het orgel, 
volgde na een korte pauze de 
pontificale Mis. Daarna volgde de 
receptie met toespraken, levendige 
ontmoetingen en gesprekken. Er 
waren broodjes, koffie en thee, 
taart en gebak, fris, bier en wijn. 
Kortom: het was feest.
In de toespraken werden vele 
mensen bedankt. Mgr. Fellay 
voor zijn wijdingsceremonie. 
Eerwaarde C. De Beer kreeg voor 
zijn organisatie, inzet en werkkracht 
als dank een enorme ijzeren takel 
en een reis naar Rome. Piet Smit 
en zijn medezwoegers ieder een 
fles wijn en veel applaus. Een video 
toonde nog eens het vele werk aan 
de ombouw van deze kerkruimte 
tot een katholieke kapel. Ten slotte 
beëindigde de ceremoniemeester 
Paul van den Nouwland om 16.00 
uur de receptie en nodigde allen uit 
voor het afsluitende H. Lof.

  

Aankondigingen
BELGIË EN NEDERLAND

Zondag 30 december Na de Hoogmis in Leiden tweede 
  deel reis verslag met foto’s  Israel 
  door eerw. C. de Beer

Zondag 17 maart  Na de Hoogmis in Gerwen en 
  Leiden Vasten bezinning

Leiden / Aankondigingen
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Kalender van de Eucharistische Kruistocht met vermelding van de 
heiligen en feesten volgens de het missaal van 1962. Iedere maand 
heeft een foto met een passende spreuk. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.K. - Kalender   2013  

 

De kalenders zijn schriftelijk of telefonisch 
te bestellen bij: 

Priorij van het Allerheiligste Sacrament 
Hemelstraat 23 
2018 Antwerpen (Belgie) 
Tel: 0032-(0)3 229 01 80 

Indien de kalender opgestuurd wordt, worden voor Belgie 1,50 en voor Nederland 2,- portokosten erbij gevraagd.

Betaling contant ofwel via bankoverschrijving:

(KBC): 406-2060911-59 
IBAN: BE84 4062 0609 1159

BIC: KREDBEBB

Grote kalender 
(A3) = 8,-

Kleine kalender 
(A4) = 5,-

Aankondigingen
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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

q Missaal van de Tridentijnse  Ritus            
             
q De zelfvernietiging van de katho-

lieke Kerk  door Fr. Jaak Vermeiren               

q De Heilige Mis
 door pastoor Franz Rudrof                

q Van heilige symbolen, 
 Romano Guardini   

q Gebedenboek                     
 Adveniat regnum tuum                

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

q In Gods Aangezicht, Gebed en me-

ditatie, Dom Augustinus Guillerand 
O. Cart.             

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

q Open brief aan radeloze 
 katholieken
 Aartsbisschop Marcel Lefebvre   

q De Martelaren van Gorkum, 
 voorbeelden van trouw

 door C.J. van Blijswijk

q 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
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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 
Zondag v.d. maand: rozenhoedje (en 
biechthoren) 17.00 uur; gezongen H. Mis 
om 17.30 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,--

2	 EDITORIAL
 “Wij kunnen niet zwijgen bij 
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lingwekkende terugval van de 
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