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EDITORIAL

“Iedere goede boom draagt goede vruchten, 
maar een slechte boom draagt slechte 
vruchten. Een goede boom kan geen slechte 
vruchten dragen, en een slechte boom kan 
geen goede vruchten dragen. Iedere boom die 
geen goede vruchten draagt, zal omgehouwen 
worden en in het vuur geworpen. Aan hun 
vruchten zult u ze dus kennen” (Matt. 7, 17-
20).

De verdedigers van het Concilie hebben zich, 
bij deze rampzalige 50ste verjaardag, herinnerd 

wat Onze Heer heeft gezegd en hebben een reeks van “zeven 
vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie” uitgebroed, die 
de positieve bijdragen en de ervaringen ervan opsommen: 
1) de Kerk als mysterie, 2) de oproep tot heiligheid, 3) het 
Woord van God 4) de liturgie als bron en hoogtepunt, 5) 
de missionaire Kerk, 6) de waardigheid van de menselijke 
persoon en ten slotte 7) de godsdienstvrijheid.

De Kerk als mysterie. Dat is een manier om de monarchale 
structuur van de Kerk, door Christus zelf gewild, stilletjes te 
negeren en op te heffen.

De oproep tot heiligheid. Was er een concilie nodig om de 
christenen te herinneren aan hun roeping tot de heiligheid? 
In de loop van de eeuwen, hebben alle lagen van de 
bevolking, alle levensstaten een groot aantal heiligen aan de 
Kerk gegeven, en door het feit zelf, een prachtig getuigenis 
voor de rest van de gelovigen. Daarentegen stelde men 
veel hogere eisen aan het proces van heiligverklaring en de 
heldhaftigheid had de overhand op de gave van wonderen, 
echte of veronderstelde…

Het Woord van God. Voor het Concilie ontvingen de gelovigen 
de uitleg van de Heilige Schrift tijdens de Mis, bij het kijken 
naar glas in lood ramen en op school, tijdens de les Bijbelse 
Geschiedenis. Waarin heeft het Tweede Vaticaans Concilie 
de situatie verbeterd? De mensen gaan niet meer naar de 
kerk, er zijn geen katholieke scholen meer en de mensen 
kennen de lessen van de Bijbel niet meer. Schrijvers zoals 
de H. Theresia van het Kind Jezus of Dom Marmion hebben 
gelukkig weer een direct contact tussen spiritualiteit en 
passages uit de Bijbel gelegd. Maar wat is het verband met 
het Tweede Vaticaans Concilie?

De liturgie als hoogtepunt en bron. Met de liturgische 
hervorming heeft een groot gedeelte van de gelovigen de 
kerken verlaten, zich beroepend op het Tweede Vaticaans 
Concilie, en hun kinderen en kleinkinderen zijn helemaal 
niet praktiserend meer. De popularisering van de Mis heeft 
haar zó ver verwijderd van het heilige, dat zij een hoogtepunt 
van onbenulligheden en een bron van verveling is geworden. 
En dat dan nog zonder te spreken over het verlies van het 
geloof.

De missionaire Kerk. De Kerk was zich heel wat meer bewust 
van haar missionaire rol vóór de jaren 1960. Laat men, 
onder andere, denken aan de fantastische bloei van de 
missiegebieden onder de pausen Pius IX, Pius XI en Pius XII.

De waardigheid van de menselijke persoon. De katholieke 
Kerk heeft langzamerhand de slavernij onderdrukt, die zo 
algemeen was in de Oudheid. En terwijl zij waakte over het 
stoffelijke welzijn van de volkeren (denk aan het opmerkelijke 
werk van de jezuïeten onder de Guarani’s), bracht de Kerk 
vooral de waardigheid van de christen die leeft als echt kind 
van God, op de voorgrond. “Agnosce, o Christiane, dignitatem 
tuam! (Gedenk, o Christen, uw waardigheid!)”

De godsdienstvrijheid. Vóór het Concilie predikte de Kerk 
Christus Koning en deed Hem heersen over heel de aarde. 
De “godsdienstvrijheid” van het Tweede Vaticaans Concilie 
heeft als vruchten opgebracht dat de christelijke Staten het 
niet meer zijn, de protestantse sekten Zuid-Amerika en 
Afrika binnentrokken, en dat de wetgeving van de vroegere 
katholieke Staten tegen de natuurwet is ingegaan.

Dat zijn dus de “zeven vruchten van het Tweede Vaticaans 
Concilie”.

Ook de katholiek kent het woord van Christus en weet dat 
het een “zekere waarde” is. Hij doet dus de test van de boom 
en de vruchten, en stelt vast dat de vruchten van het Tweede 
Vaticaans Concilie vergiftigde vruchten zijn, die het geloof 
ernstig in gevaar brengen.

De rapporteur van de bisschoppenconferentie van oktober 
jl., kardinaal Donald Wuerl, heeft heel scherpe dingen gezegd 
over de huidige toestand van de christelijke maatschappij: 
“Het is alsof een seculaire tsunamie het geheel van het 
culturele landschap heeft overspoeld, en maatschappelijke 
bakens met zich mee heeft gevoerd zoals het huwelijk, 
het gezin, het begrip algemeen welzijn en het onderscheid 
tussen goed en kwaad”.

Maar een goede diagnose stellen met het oog op een 
adequate behandeling veronderstelt een juiste analyse van 
de oorzaken van het kwaad.
De wolven zijn binnengekomen in de schaapstal. Dat wordt 
nu toegegeven. “Het is de schuld van verwereldlijking”, zegt 
men in Rome, zoals men zei: “Het is de schuld van de wolf”. 
Maar wie heeft de deur open gelaten? Wie heeft de Kerk 
geopend voor de geest van de wereld?

Wij beweren niet dat alles wat er in de Kerk gebeurt, sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie, onvruchtbaar of slecht is. 
We zien er best bepaalde goede vruchten in: de devotie 
(rozenhoedje, biecht, aanbidding), bijvoorbeeld, die weer 
naar boven gekomen zijn in nieuwe communiteiten of bij 
jonge priesters. Maar in hoeverre komt dat van de conciliaire 
vernieuwingen? Het gaat meer om een herontdekking van 
een verborgen schat. Deo gratias!

Het gaat er voor ons niet om, ons te verheugen over dit 
kwaad dat de Kerk aantast sinds een halve eeuw. Onze 
Moeder is ziek.
Maar we zouden de muziek willen laten stoppen, op de brug 
van de Titanic.
Doorgaan met het ophemelen van deze ongelukkige 
conciliaire vergadering, dat is de 
“duivelse verwardheid” verlengen van 
heel wat zielen.
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De geboden van God
Het tweede gebod

“Gij zult de naam van God niet zon-
der eerbied gebruiken.”

Wat verbiedt het tweede gebod: Gij 
zult de naam van God niet zonder eer-
bied gebruiken?
Het tweede gebod: Gij zult de naam 
van God niet zonder eerbied gebruiken, 
verbiedt ons de naam van God on-
eer toe te voegen; lasterlijk te spreken 
over God, de H. Maagd, de heiligen of 
de heilige zaken; valse, onnodige, of 
verboden eden af te leggen.

Wat is de eed?
De eed bestaat erin God tot getuige te 
nemen van de waarheid van wat men 
beweert of van wat men belooft.
Daarom beledigt de persoon die het 
kwade zweert of meineed pleegt God, 
die de Heiligheid en de Waarheid is, 
in hoge mate.

Is de godslastering een grote zonde?
De godslastering is een grote zonde, 

omdat hij een belediging en een be-
spotting van God of van zijn heiligen 
inhoudt, en zelfs vaak een vreselijke 
ketterij.

Wat gebiedt ons het tweede gebod?
Het tweede gebod gebiedt ons, altijd 
de heilige naam van God te eren, en 
de geloften en beloften onder ede ge-
daan, na te komen.

Wat is de gelofte.
De gelofte is de aan God gedane be-
lofte van een goed dat Hem aange-
naam is, en waartoe wij ons verplich-
ten door de deugd van godsdienstig-
heid.

Het derde gebod

“Wees gedachtig dat gij de dag des He-
ren heiligt”.

Wat gebiedt ons het derde gebod van 
God: Wees gedachtig dat gij de Dag des 
Heren heiligt?
Het derde gebod, Wees gedachtig dat 

gij de Dag des Heren heiligt, gebiedt 
ons op feestdagen God te eren door 
uitwendige godsdienstoefeningen. 
Voor de christenen is de essentiële 
godsdienstoefening de H. Mis.

Waarom moeten wij uitwendige gods-
dienstoefeningen doen? Is het niet 
voldoende, God die Geest is, inwen-
dig, in het hart, te aanbidden?
Het is niet voldoende God inwendig 
in het hart te aanbidden, maar wij 
moeten Hem ook de opgelegde uit-
wendige eredienst brengen, omdat 
wij in heel ons wezen onderdanen 
van God zijn, in ziel en lichaam, en 
het goede voorbeeld moeten geven; 
en ook omdat men anders de gods-
dienstige geest verliest.

Wat verbiedt ons het derde gebod van 
God?
Het derde gebod van God verbiedt 
ons de slafelijke werken op de zon- en 
feestdagen.

Wat zijn de zogenaamde slafelijke 
werken?
De zogenaamde slafelijke werken zijn 
de handwerken die eigen zijn aan de 
ambachtslieden en de werklieden.

Zijn alle slafelijke werken verboden 
op de zon- en feestdagen?
Op de zon- en feestdagen zijn alle 
slafelijke werken verboden, die niet 
noodzakelijk zijn voor het leven of 
voor de dienst van God, en ook niet 
gemotiveerd door de godsvrucht of 
een andere ernstige reden.

Waarmee moet men zich bezighou-
den op de zon- en feestdagen?
Men moet zich op de zon- en feest-
dagen bezighouden met het welzijn 
van zijn ziel door de predicatie en het 
godsdienstonderricht bij te wonen en 
door een of ander goed werk te ver-
richten.
Men moet ze ook gebruiken voor de 
lichaamsrust en men moet de zonde 
en de losbandigheid vermijden.

Leer van de kerk
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Enkele gedachten

De veiling
Een rijke man en zijn zoon verzamel-
den graag zeldzame kunstwerken. Zij 
hadden alles in hun collectie, van Pi-
casso tot Rafaël. Ze kwamen dikwijls 
bij elkaar en bewonderden dan deze 
grote meesterwerken.

Toen de Vietnamoorlog losbarstte, 
trok de zoon ten strijde. Hij was heel 
dapper en stierf in het gevecht door 
een andere soldaat te redden. Men 
bracht de vader op de hoogte, die diep 
geschokt was door de dood van zijn 
enige zoon.

Ongeveer een maand later, kort voor 
Kerstmis, klopte men op zijn deur. 
Een jonge man stond op de drempel 
met een groot pak in zijn handen.

Hij zei tegen hem: “Meneer, u kent me 
niet, maar ik ben de soldaat voor wie 
uw zoon zijn leven heeft gegeven. Hij 
heeft op die dag talrijke levens gered. 
Een kogel heeft hem in het hart ge-
raakt toen hij me in veiligheid bracht, 
en hij stierf onmiddellijk… Hij heeft 
dikwijls over u gesproken, over uw 
liefde voor de kunst.” De jonge man 
reikte het pak aan. “Ik weet dat het 
niet veel is. Ik ben niet echt een groot 
artiest, maar ik denk, dat uw zoon wat 
u daar hebt, mooi gevonden zou heb-
ben”.

De vader opende het pak. Het was 
een portret van zijn zoon, geschilderd 
door de jonge man. Hij bewonderde 
de manier waarop de soldaat de per-
soonlijkheid van zijn zoon in het 
schilderij had getroffen. Zijn ogen 
werden zo geboeid dat zij zich vul-
den met tranen. Hij bedankte de jon-
geman en bood hem aan, te betalen 
voor de afbeelding …

“O, nee, meneer, ik zou nooit kun-
nen vergoeden wat uw zoon voor mij 
heeft gedaan. Het is een cadeau.”

De vader hing het portret op boven de 
kapstok. En iedere keer als er bezoe-
kers kwamen bij hem thuis, toonde 
hij hun het portret van zijn zoon al-
vorens hen een van de grote doeken te 
laten zien, die hij verzamelde.

Enkele maanden later stierf de man. 
Zijn schilderijen werden in veiling ge-
bracht. Vele belangrijke mensen kwa-
men bijeen, gelukkig om de grootste 
schilderijen te zien en de gelegenheid 
te hebben er een van te kunnen kopen 
voor hun collectie.

Op het platvorm werd het schilderij 
van de zoon neergezet. De veiling-
meester klopte met zijn hamer. “We 
gaan de veiling beginnen met deze 
afbeelding van de zoon. Wie biedt op 
dit beeld?”

Er viel een lange stilte.
Toen riep een stem achter uit de zaal: 
“We willen de beroemde schilderijen 
zien. Laat dit schilderstuk weg.”

Maar de veilingmeester drong aan: 
“Wil iemand een bod doen op dit 
schilderij? Wie gaat de veiling begin-
nen? 100 $, 200 $?”

Een andere boze stem: “Wij zijn niet 
voor dit schilderij gekomen. We zijn 
gekomen om de van Goghs en de 
Rembrandts te zien. Vooruit met ech-
te veilingstukken!”

Maar de veilingmeester vervolgde op-
nieuw en nog harder: “De zoon! De 
zoon! Wie gaat de zoon nemen?” 

Tenslotte liet zich een stem horen, 
die helemaal achter uit de zaal kwam. 
Het was de oude tuinman van de man 
en zijn zoon. “Ik zal u 10 $ geven voor 
het schilderij…”. Omdat hij arm was, 
was dit alles wat hij zich kon veroor-
loven.

“We hebben 10 $, wie biedt 
15 $?”

“Geef het hem voor 10 $. 
Men wil de meesters zien.”

De menigte was boos. Zij 
wilden het schilderij van 
de zoon niet. Zij waren 
slechts geïnteresseerd in de 
waardevoller stukken van 
de collectie.

De veilingmeester klopte met zijn 
hamer… “Eénmaal, andermaal, VER-
KOCHT voor 10 $!”

Een man die op de tweede rij zat, riep: 
“Nu gaan we verder met de collectie!”

De veilingmeester legde zijn hamer 
neer. “Het spijt me, de veiling is afge-
lopen.”

“Wat is er met de schilderijen?”

“Het spijt me. Toen ik geroepen ben 
om deze veiling te houden, heeft men 
mij verteld over een geheime clausu-
le van het testament… dat ik nu pas 
mocht bekend maken: alleen het por-
tret van de zoon zou geveild worden. 
En degene die dit schilderij gekocht 
zou hebben, zou het hele bezit erven, 
de andere schilderijen erbij inbegre-
pen. De man die de zoon heeft geno-
men krijgt alles!”

2000 jaar geleden heeft God zijn 
Zoon aangeboden, om te sterven aan 
het Kruis. Evenals de veilingmeester, 
is zijn boodschap vandaag: “De Zoon, 
de Zoon, wie neemt de Zoon?”

Omdat, ziet u, wie de Zoon neemt al-
les ontvangt!

“God heeft de wereld zozeer bemind, 
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. 
Wie nog steeds in Hem gelooft, zal 
het eeuwig leven hebben… Dat is de 
Liefde…”.
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Spiritualiteit

Het uur van God
«Jezus antwoordde haar: ´Vrouw, wat 
is er tussen u en mij ? Mijn uur is nog 
niet gekomen.´ « (v. 4).

Het antwoord van Onze Heer is ver-
rassend. Hij doet alsof het hem niet 
raakt, Hij aarzelt iets te ondernemen, 
Hij maakt bezwaren tegen een won-
der dat Hij toch over enkele ogenblik-
ken zal doen. Waarover gaat het?
Men zou de weigering van Jezus niet 
als een verwijt aan zijn moeder moe-
ten zien, alsof deze een onbetamelijk 
verzoek had gedaan. Hij zegt haar 
niet: “Wij hebben er niets mee te ma-
ken;  het is niet ons probleem.” Het 
Grieks Ti moi kai soi, gunai, betekent 
eerder: Wat is dat voor u en voor mij, 
vrouw? Wat kan Ik doen in zulk een 
omstandigheid, met wat u en Ik ge-
meen hebben, volgens hetgeen Ik van 
u ontvangen heb : secundum quod a te 
suscepi”1 “U hebt niet veroorzaakt, wat 
in Mij wonderen doet, maar dat komt 
van Hem die u gemaakt heeft”2. En 
de uitdrukking “vrouw” heeft geen 
ongunstige of minachtende beteke-
nis. Het is in tegendeel juist een heel 
waardige en edele titel, een beetje zo-
als een zoon die op een heel speciale 
dag, bijvoorbeeld die van zijn huwe-
lijk, “Mevrouw”, of “Moeder” zou 
zeggen, als teken van diepe eerbied 
en van dankbaarheid.
Maar het is het tweede deel van het 
antwoord van Onze Heer, dat er de 
diepe betekenis van  aan geeft. Wat 
betekent dan: “Mijn uur is nog niet ge-
komen”? Deze raadselachtige uitdruk-
king roept drie vragen op: wat is dan 
dit uur? Wanneer moet het komen? 
Hoe zal men het herkennen?

Het woord uur speelt een grote rol in 
het evangelie volgens de H. Johannes. 
Toen de farizeeën Jezus wilden gevan-
gen nemen, “legde niemand de hand op 
Hem, omdat zijn uur nog niet gekomen 
was” (Joh. 7, 30). Zo ook, een beetje 

later, “niemand pakte Hem, omdat zijn 
uur nog niet gekomen was” (Joh. 8, 
20). Vanaf het twaalfde hoofdstuk, 
daarentegen, wordt de toon heel ver-
schillend: “Jezus antwoordde hun met 
de woorden: ‘het uur komt waarin de 
Mensenzoon verheerlijkt zal worden’” 
(Joh. 12, 23). “En wat zal Ik zeggen? 
Vader, red Mij van dit uur. Maar Ik ben 
gekomen voor dit uur” (Joh. 12, 27). 
Het uur is dus zeker het toppunt en 
het doel van heel zijn aardse leven. 
Welnu, wat is dat? Het vervolg van 
deze gebeurtenissen toont het aan: 
“Op de avond van zijn lijden, wetend dat 
zijn uur gekomen was, waarin Hij van 
deze wereld moest overgaan naar zijn Va-
der… “ (Joh. 13, 1). En na het Laatste 
Avondmaal: “Vader, het uur is gekomen, 
verheerlijk Uw zoon” (Joh. 17, 1). Het 
uur van Christus is dus zeker dat van 
zijn lijden en zijn dood. Het Evange-
lie volgens de H. Johannes geeft het 
leven van Onze Heer weer als een 
beklimming, als een lange processie 
naar een uur en naar een gebeurte-
nis die het samenvat, naar zijn dood 
aan het kruis. Alle uren van het leven 
van Christus zijn gericht op het grote 
uur van zijn offer. Heel zijn leven kan  
slechts begrepen worden in het licht 
van het kruis.
Wat is dus het verband van dit uur 
met de bruiloft van Kana?
Jezus wil hier aantonen dat het geloof 
van de apostelen en zijn eigen vereni-
ging met de Kerk, die zullen ontstaan 
bij gelegenheid van zijn wonderen, de 
vruchten van het kruis zullen zijn. De 
H. Johannes zal het met een zichtbare 
emotie tot uitdrukking brengen, als 
hij zal zeggen dat, op Goede Vrijdag, 
een soldaat de zijde van de goddelijke 
gekruisigde doorstak, “en er stroomde 
bloed en water uit” (Joh. 19, 34). De 
vruchtbaarheid van de genade en de 
kracht van de godsdienst komt voort 
uit een unieke bron, het zoenoffer. 
“In Hem was het leven”, zei de proloog 
al, “in Hem was de bron van het leven”. 

Welnu, deze “Hem” is het Woord dat 
vlees geworden is, het is Christus in 
zijn Lijden. Onze Heer wil dus geen 
wonderen doen en kan zicah slechts 
in het geloof en de liefde verenigen 
op zijn “uur”, het uur waarop Hij de 
Calvarieberg bestijgt en het uur van 
zijn dood.
De cruciale vraag stelt zich dus: wie 
gaat beslissen over dit uur? Is het Je-
zus als mens? Is het zijn Moeder?
Nee, dat kan alleen de eeuwige Va-
der zijn. Jezus wil niet het initiatief 
nemen om het heilswerk te begin-
nen, dat aan zijn Vader toebehoort. 
“Het heeft geen zin vóór het daglicht op 
te staan” zingt psalm 126, het is nut-
teloos, een werk te beginnen alvorens 
het teken van God, het licht dat aan-
kondigt dat God gesproken heeft, op-
gemerkt te hebben.
De Verlosser toont hier zijn geestelij-
ke maagdelijkheid, die bestaat in het 
afzien van elke werkzaamheid, van 
elke vruchtbaarheid die niet direct 
van God komt.
De maagdelijke Jezus geeft hier aan 
zijn geheel maagdelijke moeder een 
les in maagdelijkheid. “Mijn uur is nog 
niet gekomen”, Ik heb het teken van 
mijn Vader niet gehoord, Ik kan en Ik 
wil alleen werken onder het bevel en 
de beweging van Hem die mij gezon-
den heeft, Ik wil niet vooruitlopen op 
het uur van mijn Vader, Ik wil niets 
toevoegen aan de werkzaamheid van 
God. Jezus zegt dus niet, dat Hij geen 
wonder wil doen, maar eerder dat Hij 
het initiatief van zijn Vader afwacht. 
Hij voelt zich als het ware als de pries-
ter die klaar staat om de H. Mis op te 
dragen en die, om te beginnen, wacht 
op het luiden van de klok.
Hoe gaat dat aflopen? Hoe gaat de H. 
Maagd reageren op deze duidelijke 
weigering?

De stilte van Maria
De evangelist vermeldt dat, na het 
antwoord van Jezus: “zijn Moeder te-

Retraite met de H. Johannes 
De bruiloft van Kana (2)

Maria staat niet buiten de Heilsgeschiedenis, maar neemt actief deel aan het leven van de Kerk. Zij houdt 

zich er werkelijk mee bezig als een moeder die iedereen leert naar haar Zoon te kijken en zich uit liefde 

aan Hem te geven. De devotie tot Maria is de bron van een vurig en contemplatief christelijk leven.

P. Jean-Dominique, o.p.
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gen de dienaren zei: Doe alles wat Hij 
u zal zeggen” (v. 5). Wat gebeurde er 
dan, dat Onze Lieve Vrouw, ondanks 
de houding van haar Zoon, een derge-
lijk initiatief neemt? Welke woorden 
hebben zij gewisseld? De H. Johannes 
zegt er niets over. En als hij er niets 
over zegt, dan moeten wij er ook niets 
over zeggen. Hij zwijgt opdat zijn le-
zer zwijgt en een beetje in de ziel van 
zijn Moeder doordringt.
De eerste les is van morele orde. Wij 
hebben zo gemakkelijk de neiging, 
ons te verantwoorden tegenover een 
tegenspraak, het laatste woord te wil-
len hebben. Vooruitlopend op het uit-
stel van God, zouden wij de loop van 
de dingen willen bespoedigen. Wel, 
na de duidelijke weigering van haar 
Zoon keert Maria terug tot de stilte 
die zij slechts uit medelijden had ver-
laten. Haar vreedzame hart blijft in de 
vrede. Zij zwijgt om Hem te eren van 
wie zij weet, dat Hij de uiterste wijs-
heid is, die de gebeurtenissen leidt.
Deze stilte is voor Hem meer dan een 
predicatie. Door haar stilte, alleen 
door haar tegenwoordigheid, door 
haar blik, antwoordde Onze Lieve 
Vrouw haar Zoon.
Jezus wachtte op het teken van zijn 
Vader om zijn werk te kunnen begin-
nen. Wat heel juist was. Wel, door haar 
stille aanwezigheid, zei Maria Hem: 
Wacht u op het uur van God? Wilt u 
het teken van God zien, de stem van 
uw Vader horen en de opdracht van 
de Heilige Geest? Welnu, ik ben daar. 
U hebt me “vrouw” genoemd, en u 
hebt gelijk. Ik ben vrouw, ik ben “de 
gezegende onder alle vrouwen”, ik ben 
de stem van de Vader, ik ben de bruid 
van de Heilige Geest, ik ben de moe-
der van uw priesterschap. Want de H. 
Maagd was niet in haar eigen naam 
tussenbeide gekomen, zelfs niet na-
mens de mensen van de bruiloft, 
maar namens God. Ook zij is geheel 
maagd en maakt dus geen aanspraak 
op de werkzaamheid van Hem die 
zij heeft ontvangen van de H. Geest. 
Zij wil hier slechts de stem van de 
Vader zijn, zij verhoudt zich tot haar 
Zoon als een glas-in-loodraam dat het 
mooie zonlicht doorlaat.
Deze waarheid zal nog duidelijker 
blijken wanneer Maria zich aan de 
voet van het kruis zal bevinden (hfdst. 
19). Maar hier, aan het begin van het 
openbaar leven van Jezus, geeft zij de 
rol aan die zij van de aanvang af heeft, 
en die zij blijft vervullen, in het heils-

werk. Zij is de Bruid van de H. Geest, 
en in zijn naam leidt zij Jezus naar de 
Kerk en deze naar haar Bruidegom.

“Zijn moeder zei tegen de dienaren: Doe 
wat Hij u zal zeggen” (v. 5).

Overtuigd dat zij begrepen wordt, 
neemt Onze Lieve Vrouw de dingen 
ter hand. De stilte van Maria brengt 
haar tot het woord. Haar reserve 
wordt actief. Haar maagdelijkheid 
is vruchtbaar. Zij was Bruid van de 
H. Geest bij haar Zoon, voortaan is 
zij het bij de mensen. Zij spreekt tot 
hen met gezag, en met het gezag van 
God. Verre van terug te keren tot haar 
dierbare stilte komt zij tussenbeide 
en handelt energiek. Dat is een mooi 
voorbeeld voor de zielen  die, onder 
invloed van de genade en in de trouw 
aan hun roeping, actief en edelmoe-
dig zijn.
Het vervolg is heel bekend. Zelfs zon-
der gevraagd te zijn, komt Onze Heer 
naar de dienaren toe, laat hen de zes 
grote vaten met water vullen en veran-
dert het in wijn, en wel in een uitste-
kende wijn. De verbazing van de cere-
moniemeester is volledig, de vreugde 
van allen stijgt ten top, “en zijn leerlin-
gen geloofden in Hem”.
De christelijke werkzaamheid
De gebeurtenis van de bruiloft van 
Kana leert aan de mensen van alle 
tijden het geheim van de christelijke 
werkzaamheid. Het wonder had im-
mers plaats door een dubbele tussen-
komst, die van Maria, Bruid van de H. 
Geest, en die van Jezus, mensgewor-
den Zoon van God. De ziel zal dus 
haar volle bloei vinden in de mariale 
devotie en in de heilige gehoorzaam-
heid aan God.
Toen de H. Dominicus, door het in-
stellen van de H. Rozenkrans, het 
werk van de heilige prediking toe-
wijdde aan de H. Geest en aan Onze 
Lieve Vrouw, kreeg hij een menigte 
bekeringen. Toen de H. Pius V de 
christenheid in nood en de katho-
lieke legers toewijdde aan Onze Lieve 
Vrouw van de Rozenkrans, verkreeg 
hij de wonderbare overwinning van 
Lepanto.
Toen eerwaarde Desgenettes zijn wan-
hopige parochie (Notre Dame des Vic-
toires) toewijdde aan het Onbevlekt 
Hart van Maria, veranderde deze in 
een bron van brandende ijver (1836). 
Wanneer de paus in vereniging met de 
bisschoppen van de hele wereld, Rus-

land zal toewijden aan het Onbevlekt 
Hart van Maria, zal zij zich bekeren 
tot de rooms-katholieke Kerk. Welnu, 
al deze buitengewone gebeurtenissen 
zijn als een zaad vervat in de bruiloft 
van Kana. Als Onze Lieve Vrouw het 
lot van de zielen en van de christen-
heid ter hand neemt, is zij voor haar 
Zoon het teken van God, zij krijgt het 
wonder dat het water van de menselij-
ke geschiedenis verandert in een uit-
stekende wijn. Zij levert de harten en 
de instellingen over aan de levenma-
kende invloed van de H. Geest die ze 
zuivert en ze geboren doet worden in 
een nieuwe wereld. Dat is het geheim 
van de toewijding aan Maria.
Echter, verre van zich meester te ma-
ken van de aandacht en de genegen-
heid van haar kinderen, richt Maria 
hun harten op haar Zoon Jezus Chris-
tus: “Doe alles wat Hij u zal zeggen”. 
Het tweede deel van de christelijke 
werkzaamheid bestaat uit de gehoor-
zaamheid aan de heilige wil van God, 
in de eredienst die aan God gebracht 
wordt en in de toepassing op de plicht 
van staat. Het gaat erom “aan de keizer 
te geven wat van de keizer is en aan God 
wat van God is” (Matt. 22), zonder te 
vergeten, dat wat van de keizer is, van 
God is.
Het dagelijkse werk en zelfs de apos-
tolische actie kunnen onbeduidend 
en onvruchtbaar lijken, even nut-
teloos en banaal als het vullen van 
kruiken met water. Maar als ze gedaan 
worden onder de blik van Maria en 
door Jezus, brengen ze een wijn van 
de beste soort voort, die van de ver-
eniging met God door het geloof en 
door de liefde. Zij maken dat het Ko-
ninkrijk van God vooruitgang boekt 

in de zielen en in de samenleving.

1   St. Thomas van Aquino, ibid.
2   ”Non enim hoc processit ex te, sed ex 
eo qui fecit te, sed ex eo qui fecit te”. (H. 
Augustinus, De symbolo sermo ad cate-
chumenis, 1, c. 5, n. 14. P.L. 40, col. 0644). 
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Voor mij liggen foto’s, die door katho-
lieke kranten werden gepubliceerd en 
de Mis tonen, zoals die nu heel vaak 
wordt gevierd. Op de eerste foto valt 
het mij moeilijk te onderscheiden 
om welk gedeelte van de H. Mis het 
gaat. Achter een gewone houten tafel, 
die er niet erg schoon uitziet en niet 
door enig tafelkleed is bedekt, staan 
twee mannen in pak met stropdas, 
waarvan de ene een kelk, de andere 
een ciborie opheft of toont. De be-
geleidende tekst brengt mij ervan op 
de hoogte, dat dit priesters zijn en 
dat een van hen geestelijk adviseur is 
van de Katholieke Actie. Aan dezelfde 
kant van de tafel, naast de hoofdce-
lebrant, staan twee jonge meisjes in 
broek, daarnaast twee knapen in pull-
over. Een guitaar staat tegen een voet-
bankje geleund.

Op de andere foto: de scene speelt 
zich af in de hoek van een ruimte, die 
de zaal van een jeugdhonk zou kun-
nen zijn. De priester staat, in een albe 
zoals die in Taizé wordt gebruikt, voor 
een melkkrukje, dat voor altaar dient. 
Men ziet een grote schaal van aarde-
werk, een kleine kom van hetzelfde 
materiaal en twee brandende stomp-
jes kaars. Vijf jongelui zitten in kleer-
makerszit op de grond, een van hen 
tokkelt op zijn guitaar.

De derde foto houdt verband met een 
evenement dat enige jaren geleden is: 
met de kruistocht van enkele milieu-
beschermers, die de Franse atoom-
proeven op het kleine atol Mururoa 

wilden verhinderen. Onder hen is een 
priester, die op het dek van een zeil-
schip in tegenwoordigheid van twee 
andere personen de Mis leest. Alledrie 
dragen shorts, een van hen heeft bo-
vendien een bloot bovenlijf. De pries-
ter heft de hostie op, ongetwijfeld 
de consecratie. Hij staat noch knielt, 
maar zit of leunt veeleer tegen de bo-
venbouw van het dek.

Een ding hebben deze schandalige 
foto’s gemeen: de Eucharistie wordt 
door de banaliteit van de scenerie, de 
gebruikte voorwerpen, de houding 
en de kleding, verlaagd tot een alle-
daagse handeling. De zogenaamde 
katholieke tijdschriften die op de lec-
tuurtafels van de kerken worden aan-
geboden, tonen de foto’s echter niet 
om zulk een optreden te bekritiseren, 
maar integendeel, om het aan te beve-
len. La Vie(1) meent zelfs dat dit niet 
voldoende is. Naar gewoonte bedient 
zij zich van uittreksels uit brieven van 
lezers, om vrijblijvend te zeggen wat 
zij denkt. La Vie schrijft:
«De hervorming van de liturgie zou nog 
verder moeten gaan..... De herhalingen, 
die altijd weer opnieuw gebruikte formu-
les, al deze voorschriften belemmeren een 
echte creativiteit». Wat zou de Mis moe-
ten zijn? Dit:«Wij hebben velerlei proble-
men, onze moeilijkheden worden steeds 
groter en de Kerk schijnt daarin nog 
steeds niet geïnteresseerd te zijn. Men 
verlaat de Mis vaak geërgerd. Er bestaat 
een soort kloof tussen ons leven, onze zor-
gen van het moment en datgene wat men 
ons op zondag voor ons leven voorstelt».

Zeker komt men ontstemd uit een 
Mis die er moeite voor doet af te da-
len naar het niveau van de mens, in 
plaats van die te verheffen tot God, 
en die, verkeerd opgevat, niet helpt 
“problemen” de baas te worden. De 
aanmoediging nog verder te gaan ver-
raadt het vaste voornemen het heilige 
te vernietigen. Men berooft de chris-
ten zo van iets voor hem noodzake-
lijks, waar hij naar verlangt, want er 
is een drang in hem alles te eren, al-
les te vereren, wat betrekking heeft 

op God, zoveel te meer de grondstof 
voor het Offer, die ertoe bestemd is 
Zijn lichaam, Zijn bloed te worden! 
Waarom produceert men dan grijze 
of bruine hostie’s door wat zemelen 
in het meel achter te laten? Wil men, 
dat de uit het nieuwe offertorium ge-
schrapte woorden helemaal worden 
vergeten; hanc immaculatam hosti-
am; deze smetteloze offerande?

Toch is dat nog altijd een onbedui-
dende vernieuwing. Men hoort vaak, 
dat stukken van gewoon gezuurd 
brood geconsacreerd worden in plaats 
van het voorgeschreven ongezuurde 
tarwebrood, op het uitsluitende ge-
bruik waarvan nog kort geleden in de 
instructie Inæstimabele Donum(2) 
werd gewezen. Omdat alle grenzen 
worden overschreden, kon een Ame-
rikaanse bisschop zelfs de fabricage 
aanbevelen van kleine koekjes, die 
melk, eieren, gist, honing en marga-
rine bevatten. De ontwijding strekt 
zich ook uit tot aan God gewijde 
personen: priesters en kloosterlingen 
leggen het geestelijke kleed af. Men 
noemt elkaar bij de voornaam, zegt 
jij en jou, leeft op wereldse manier in 
naam van een nieuw principe, en niet,  
zoals men wil doen geloven, uit prak-
tische noodzaak. Ik noem als bewijs 
die zusters, die uit hun klooster zijn 
weggetrokken, in de stad woningen 
huren en zo dubbele kosten veroorza-
ken; omdat zij de sluier afleggen moe-
ten zij regelmatig de kapper bezoeken 
en betalen.

Het verloren gevoel voor het sacrale 
leidt ook tot heiligschennis. Een krant 
uit westelijk Frankrijk meldt, dat het 
nationale majorettenconcours 1980 
in de Vendée werd gehouden. Daar-
bij werd een Mis gelezen, terwijl de 
meisjes dansten en enige van hen de 
communie uitreikten. Erger nog: de 
ceremonie werd bekroond met een 
rondedans, waaraan de priester in 
misgewaad deelnam. Het is niet mijn 
bedoeling hier een catalogus van mis-
bruiken die men tegenkomt op te stel-
len. Ik wil slechts enkele voorbeelden 

Mis of Kermis?
Mgr. Marcel Lefebvre

Mgr. Lefebvre
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aanhalen, die laten zien waarom de 
vandaag levende katholieken alle re-
den hebben radeloos en zelfs diep 
verontwaardigd te zijn. Ik onthul hier 
geenszins geheimen. De televisie legt 
het er zelfs op aan in de uitzendingen 
op zondagochtend de totaal ontoe-
laatbare, nadrukkelijk nonchalante 
houding van menige bisschop tegen-
over het lichaam van Christus publiek 
ten toon te stellen en in de woningen 
te verbreiden, zoals bijvoorbeeld de 
op 22 november 1981 uitgezonden 
Mis, waarin de ciborie door korven 
werd vervangen, die de gelovigen aan 
elkaar doorgaven en die tenslotte met 
de overgebleven geconsacreerde hos-
tie’s op de vloer werden weggezet.

In Poitiers bestond op Witte Donder-
dag van datzelfde jaar een concelebra-
tie in grote opmaak eruit, dat overal 
op de tafels door elkaar staande 
broden en kruiken met wijn gecon-
sacreerd werden, waarna iedereen 
plaatsnam en zich bediende.

Concerten van profane muziek in ker-
ken zijn nu algemeen gebruikelijk. 
Men is zelfs bereid kerken voor rock-
muziek, emt alle excessen waartoe die 
gewoonlijk leidt, ter beschikking te 
stellen. Kerken en kathedralen wer-
den aan uitspattingen, drugmisbruik 
en bezoedeling van allerlei soort 
uitgeleverd, en het was geenszins de 
plaatselijke clerus, die godsdienstoe-
feningen tot eerherstel liet houden, 
maar groepen gelovigen, die met 
recht over deze schandalen diep ver-
ontwaardigd waren. Waarom vrezen 
de bisschoppen en de priesters, die 
deze schandalen in de hand hebben 
gewerkt, niet de vloek van God over 
zichzelf en heel hun volk af te roe-
pen? Die wordt al duidelijk door de 
steriliteit waarmee hun werken wor-
den geslagen. Alles gaat onder, alles 
valt uiteen, omdat het H. Misoffer in 

zijn huidige geprofaneerde toestand 
geen genade meer schenkt, de genade 
niet meer doorgeeft. De geringschat-
ting van de werkelijke tegenwoordig-
heid van Christus in de Eucharistie 
is het meest flagrante feit waaruit de 
nieuwe geest, die niet meer katho-
liek is, blijkt. Men kan dat iedere dag 
constateren, ook zonder de spectacu-
laire excessen waarover ik zojuist heb 
gesproken. Het Concilie van Trente 
heeft uitdrukkelijk, duidelijk en niet 
mis te verstaan verklaard, dat Onze 
Heer ook in het kleinste partikeltje 
van de geconsacreerde hostie aan-
wezig is. Wat moet men dus van de 
handcommunie denken? Wanneer 
men zich van een pateen bedient 
blijven er altijd deeltjes achter, zelfs 
wanneer de communicanten niet zeer 
talrijk zijn. Deze deeltjes blijven dus 
nu op de handen van de gelovigen 
achter. Het geloof wordt daardoor bij 
velen, in het bijzonder bij kinderen, 
geschokt. 
Voor dit nieuwe gedrag kan er slechts 
één verklaring worden gegeven: als 
men naar de Mis gaat om het brood 
der vriendschap te breken, het brood 
van de gemeenschappelijke maaltijd, 
het gemeenschappelijke geloof, dan is 
het heel natuurlijk, dat men geen bui-
tengewone voorzichtigheidsmaatre-
gelen treft. Als de Eucharistie een sym-
bool is, dat eenvoudig de herinnering 
aan een voorbije gebeurtenis en aan 
de geestelijke tegenwoordigheid van 
Onze Heer betekent, dan is het volko-
men logisch, dat men geen bijzonde-
re zorg draagt voor de kruimels die op 
de grond zouden kunnen vallen. Als 
het echter gaat om de tegenwoordig-
heid van God, onze Schepper, zoals 
het geloof van de Kerk dat eist, hoe 
kan men dan begrijpen, dat ondanks 
de laatste Romeinse documenten een 
dergelijke praktijk wordt toegelaten, 
ja zelfs aangemoedigd? De gedachte 
die men op deze manier wil verbrei-

den is een protestantse voorstelling, 
die de nog niet besmette katholieken 
tegenstaat. Om deze beter te kunnen 
doorvoeren, dwingt men de gelovigen 
staande te communiceren.

Is het passend, zonder het geringste 
teken van eerbied of hulde Christus 
te ontvangen, voor wie zich, zoals St. 
Paulus zegt, iedere knie moet buigen, 
«in de hemel, op aarde en onder de 
aarde»(Fil. 2, 10).  Veel priesters knie-
len niet meer voor het Allerheiligste 
neer. De nieuwe Misritus moedigt hen 
daartoe aan. Ik zie daarvoor slechts 
twee mogelijke redenen: òf een mon-
sterachtige hoogmoed, die ons God 
doet behandelen als waren wij Zijns 
gelijken, òf de zekerheid, dat Hij in 
de Eucharistie niet werkelijk aanwezig 
is. Schuif ik slechts de zogenaamde 
“conciliaire Kerk” bepaalde bedoelin-
gen in de schoenen? Neen, ik verzin 
niets. Luister naar wat de faculteits-
voorzitter van de theologische facul-
teit van Straatsburg leert:

«Men spreekt ook over de aanwezig-
heid van een redenaar, een acteur, en 
omschrijft daarmee iets anders dan 
een slechts plaatselijk “daar zijn”. Ten-
slotte kan iemand ook door een sym-
bolische handeling, die hij niet zelf 
uitvoert, die anderen echter helemaal 
naar zijn bedoeling in creatieve trouw 
volbrengen, aanwezig zijn. De ‘Fest-
spiele’ in Bayreuth bijvoorbeeld, ver-
wezenlijken zonder twijfel een aanwe-
zigheid van Richard Wagner, waarvan 
de intensiteit veruit die overtreft, die 
occasionele uitvoeringen of concerten 
van werken van deze componist kun-
nen bewerken. In dit laatstgenoemde 
perspectief moet men, zo lijkt mij, de 
eucharistische tegenwoordigheid van 
Christus  rangschikken».

Men vergelijkt dus de Mis met de ‘Fest-
spielen’ van Bayreuth! Neen! Heel 
beslist gaan wij hiermee, ten aanzien 
van de woorden noch met betrekking 
tot de muziek, niet accoord.

(Uittreksels van Open brief aan Rade-
loze Katholieken).

1. Particulier progressief ‘christelijk’ 
weekblad, vroeger “La Vie catholique il-
lustrée”.
2. Johannes Paulus II, 3 april 1980.

Mgr. Lefebvre
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Crisis in de kerk

Gelijkheid en collegialiteit

“De collegialiteit betekent de uitroeiing 
van het persoonlijke gezag; de democratie 
is de verstoring van het gezag van God, van 
het gezag van de paus en van het gezag 
van de bisschoppen. De collegialiteit komt 
overeen met de gelijkheid van de Revolutie 
van 1789.”1

Mgr. Marcel Lefebvre keert zich hierbij 
tegen de verkeerde opvatting over het 
gezag, dat volgens Jean-Jacques Rous-
seau (1712-1778), in tegenstelling 
met de uitspraak van de H. Apostel 
Paulus2, niet uit God voortkomt maar 
in de volksmenigte is gegrondvest. De 
gezaghebber, die zich toch door zijn 
autoriteit uiteraard onderscheidt van 
zijn ondergeschikten, wordt volgens 
het democratisch denkbeeld van de 
wijsgeer uit Genève een afgevaardigde 
of voorganger van de volksmenigte, die 
de soevereiniteit immers blijft hand-
haven; daardoor gaat het van God ko-
mende persoonlijke gezag ten onder in 
de wankelmoedige mensenmassa, die 
door het beginsel van meerderheidsbe-
slissingen wordt bestuurd. Zo wordt de 
gezaghebber gelijkgesteld aan degenen 
die hij eigenlijk moet leiden krachtens 
zijn autoriteit, waardoor er toch auto-
matisch verschillen ontstaan. 

Maar volgens de uitleg van Paus Pius 
XII over het probleem van de demo-
cratie in zijn radioboodschap op 24 
december 1944 moet ook deze rege-
ringsvorm voorzien zijn van een gezag 
dat door de dragers van de openbare 
macht namens God wordt uitgeoe-
fend3. De republikeinse soevereiniteit 
bevindt zich dus geheel en al in de 
handen van de wettig gekozen volks-
vertegenwoordigers, die hun gezag niet 
aan de volksmenigte maar aan God te 
danken hebben.

Maar het door de Franse Revolutie 
verspreide idee van gelijkheid maakte 
heersers en onderdanen tot burgers 
die van autoriteit niet verschillen. De 
volkssoevereiniteit schafte echter de 

Vaticanum II
de godsdienstige revolutie in de katholieke Kerk (2)

In een voorgaand nummer van dit tijdschrift hebben wij het begrip van de Vrijheid in de Franse Revolutie 

en dat van de godsdienstvrijheid in de revolutie van de Kerk naast elkaar gezet. Wij snijden nu het tweede 

onderdeel aan, dat gaat over het begrip van de Gelijkheid.

E.H. Daniel Fringeli

gezagsverhouding tussen de vaders 
van het vaderland en hun zonen, over 
wie zij autoriteit bezitten, af. Daardoor 
werd de erfenis van het voorouderlijk 
gezag, dat als het ware als richtsnoer 
de beschaving van een natie bepaalt, 
opgegeven. Het nationaal staatsbeleid, 
dat homogene politiek wil bedrijven, 
kan echter niet afzien van de handha-
ving van de culturele en religieuze ver-
worvenheden. 

Revolutionaire omwentelingen gaan 
meestal gepaard met pogingen het 
maatschappelijk verleden van de voor-
ouders volledig uit te roeien. De Franse 
Revolutie heeft alles gedaan om het 
goede aandenken aan het koninklijk 
huis van de Capetingers en hun gods-
dienstige steun van de katholieke Kerk 
uit het nationale bewustzijn te verwij-
deren; de Bolsjewistische Revolutie was 
niet minder bezig met de delging van 
de herinnering aan de werkzaamhe-
den van de Tsaren en van de door hen 
beheerste Russisch-orthodoxe Kerk; 
de damnatio memoriae4 (de uitroeiing 
van de herinnering) is ook vandaag 
een handig middel om personen of 
instellingen, die niet voldoen aan de 
politieke of religieuze correctheid, uit 
het geheugen te schrappen. Deze revo-
lutionaire aanpak ten aanzien van de 
nationale geschiedenis is een afdoende 
bewijs voor de klucht van gelijkheid, 
die de wereldhervormers bedoelen: 
Hun denkbeeld van gelijkheid betrekt 
niet de voorouders, als deze niet aan 
hun revolutionaire voorwaarden be-
antwoorden. Daarom moet het gezag, 
dat uit revolutionaire omwentelingen 
voortkomt, voortdurend door zelf-
rechtvaardiging uit de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden worden verde-
digd, aangezien men de voorouderlijke 
autoriteit, die door de overlevering van 
de erfenis uit het verleden wordt ge-
handhaafd, heeft verworpen. 

De revolutionairen zijn kinderen van 
een bepaalde generatie; zij zijn niet 
meer het nageslacht van hun voorou-

ders, wier culturele en religieuze tradi-
tie zij daarom ook niet meer vertegen-
woordigen; zij zijn afgevaardigden of 
voorgangers van een massabeweging 
die tijdelijk beperkt is. Br. Jean-Michel 
Potin heeft deze toedracht duidelijk 
gezien. Volgens hem heeft de Franse 
Revolutie geen zonen meer voortge-
bracht die de erfenis van hun voorou-
ders wilden bewaren, maar bastaarden 
die de tijdgeest heeft gebaard. Er kan 
dus niet sprake zijn van gelijkheid on-
der broeders, die dezelfde ouders heb-
ben; de revolutionaire gelijkheid is het 
kunstmatige naast elkaar plaatsen van 
individu’s, die geen andere gemeen-
schappelijke overeenstemming vinden 
dan het tijdperk waarin ze zijn gebo-
ren. Daarom bestaat hun gezag daar-
in voorturend sociale bewegingen te 
onderhouden die niet bestendig zijn. 
Iedere generatie moet opnieuw voor 
een levensmilieu zorgen dat bij de tijd 
past5. Door de toepassing van het de-
mocratisme op het kerkelijk gezag heeft 
de conciliaire revolutie de verbinding 
met de Traditie van de voorvaders, wier 
autoriteit niet meer wordt aanvaard, 
verbroken. De collegialiteit heeft het 
persoonlijk gezag, dat de handhaving 
van de kerkelijke erfenis waarborgde, 
ontmanteld om het tot speelbal van 
meerderheidsbeslissingen te maken, 
die zich naar de tijdgeest richten. Het 2e 
Vaticaanse Concilie heeft geen zonen 
gebaard die het door de autoriteit van 
de voorvaders overgeleverde religieuze 
erfgoed wilden bewaren, maar bracht 
bastaarden voort die, zonder belang-
stelling voor de traditionele geloofs- 
en zedenleer van de katholieke Kerk, 
moeite deden om haar bij de tijd te 
brengen; en zoals de Franse Revolutie 
de vader van het koninkrijk heeft ont-
hoofd, opdat er geen zonen meer zijn 
die zijn gezag voortzetten, zo sloeg de 
conciliaire revolutie door de democra-
tische valbijl de kop(pen) van de kerke-
lijke hiërarchie af, zodat een vaderloze 
generatie van bastaarden ontstond, 
die naar de kunstmatige gelijkheid 
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van de individu’s in het volk van God 
streefden. Door de collegialiteit werd 
de katholieke Kerk in een vormloze 
godsdienstmenigte veranderd, waarin 
de paus, de bisschoppen, de priesters, 
de religieuzen en de leken naast elkaar 
werden geplaatst. 

Maar de hiërarchische constitutie van 
de katholieke Kerk blinkt juist uit door 
haar vaderlijk gezag vanaf de top tot 
de basis: de paus als vader van de uni-
versele gemeenschap van de heiligen 
op aarde, de bisschop als vader van de 
gelovigen in zijn diocees, de pastoor 
als vader van de parochianen. Door de 
invoering van het democratisme wer-
den echter op alle niveaus conferenties, 
raden en commissies ingesteld die de 
pauselijke, bisschoppelijke en priester-
lijke autoriteit verlammen of belem-
meren. 

De jurisdictie èn van de paus èn van de 
afzonderlijke bisschop wordt door de 
instelling van bisschoppenconferenties 
beknot. 

Hierover merkt Romano Amerio op 
dat het 2e Vaticaanse Concilie in zijn 
decreet “Christus Dominus” aan de 
bisschoppen gezamenlijk, als zij als 
college optreden, het hoogste en vol-
ledige gezag over de universele Kerk 
verleende; maar ondanks de correctie 
door de “Nota praevia”, die de ver-
keerde leer van het dubbele kerkelijke 
hoofd (de paus, en de paus met het bis-
schoppelijke college) rechtzette, werd 
de katholieke Kerk door de oprichting 
van bisschoppenconferenties in een 
organisme veranderd dat van vele nati-
onale of regionale middelpunten werd 
voorzien ten nadele van de autoriteit 
van de Heilige Stoel. De gevolgen van 
de nieuwe organisatie zijn volgens de 
schrijver van “Iota Unum” ten eerste de 

verzwakking van de band van eenheid 
met Rome en ten tweede de verminde-
ring van het persoonlijke gezag van de 
bisschop in zijn diocees6.

In een betoog over de kerkcrisis van 
7 maart 1968 heeft reeds Mgr. Marcel 
Lefebvre op de boeiende macht van 
deze collegialiteit gewezen. Hij merkt 
op dat door het democratisch beleid in 
de katholieke Kerk partijdigheden en 
scheuringen voortkomen die ook in de 
parochies en in de religieuze gemeen-
schappen het gezag zullen ondermij-
nen7. De collegialiteit berust namelijk 
op de dialectiek van tegenovergestelde 
fracties die hun geschillen, vergelijk-
baar met these en antithese, door com-
promissen trachten bij te leggen. Deze 
synthese betekent echter machtsverlies 
voor de gezaghebbers. Hun autoriteit 
vermindert noodzakelijkerwijs door 
aanpassing aan meerderheidsbeslis-
singen, die door compromissen van de 
fracties worden onderhandeld. De ker-
kelijke overheid, die het democratisch 
bestel toepast, is daarom niet meer be-
kwaam haar leergezag en herdersambt 
ongeschonden te handhaven. Vandaar 
is het weerstandsvermogen van de ka-
tholieke hiërarchie aanmerkelijk ver-
slapt, zodat ketterijen en zedeloosheid 
konden woekeren. Het resultaat zien 
wij vandaag: De katholieke geloofs- en 
zedenleer wordt door het volk van God 
voortdurend betwist of genegeerd. 

Door de collegialiteit werd de katho-
lieke Kerk naar het gelijkheidsbeginsel 
van de Franse Revolutie gedemocra-
tiseerd. Op 1 januari 1970 beroemde 
Paus Paulus VI zich erop dat wij ons 
in de democratie bevinden, waarin het 
volk beveelt, waarin de macht van het 
aantal uitgaat, waarin het volk het ge-
zag bezit8. En naar aanleiding van de 
publicatie van het herzien kerkelijk 
wetboek op 25 januari 1983 benadruk-
te Paus Johannes-Paulus II in de Apos-
tolische Constitutie “Sacrae disciplinae 
leges” het kenteken van collegialiteit 
dat geheel en al beantwoordt aan de 
leer en het karakter van het 2e Vaticaan-
se Concilie, waarin de katholieke Kerk 
als volk van God wordt beschreven. 

De collegialiteit is dus niets anders dan 
de toepassing van het democratisch 
beleid op de katholieke Kerk, die, in 
tegenstelling met haar door Christus 
ingestelde hiërarchische constitutie, als 
volksgemeenschap moet worden be-
grepen waarop het gelijkheidsbeginsel 
wordt geplakt om de oude ecclesiolo-
gie (de leer over de kerk) in overeen-
stemming te brengen met het “nieuwe 

recht” van de moderne staatsleer, dat 
Paus Leo XIII in zijn encycliek “Immor-
tale Dei” van 1 november 1885 heeft 
veroordeeld. 

Niet voor niets beval Mgr. Marcel Le-
febvre aan, dit pauselijk rondschrijven 
te herlezen om de revolutionaire ideo-
logie te begrijpen die volgens het voor-
beeld van de gebeurtenissen in de bur-
germaatschappij de omwentelingen in 
de katholieke Kerk bepaalde9. Een uit-
treksel ervan zal daarom het onderzoek 
over het derde begrip van de leus van 
de Franse Revolutie begeleiden, want 
de broederschap werd op religieus vlak 
door het 2e Vaticaanse Concilie verwe-
zenlijkt als oecumenische gastvrijheid 
van alle godsdiensten, die gelijkwaar-
dige heilswegen van en tot God zou-
den zijn. 

1   Mgr. Marcel Lefebvre, Ein Bischof spricht, 
Schriften und Ansprachen 1963-1974, Überset-
zung von Heribert Gillinger und Marion Zaczek, 
Kreuz-Verlag, Wien, 1976, blz. 207.

2    “Alle gezag komt van God“ (Rom. 13,1).

3    Zie Akten van Z.H. Paus Pius XII, 1945, Uit-
geverij ‘t Groeit, Antwerpen, blz. 29. In “Iota 
unum” merkt Romano Amerio de verandering 
van stellingname tegenover de democratie door 
de Heilige Stoel sinds deze radioboodschap op. 
Hij verwijt Paus Pius XII de benadrukking van de 
democratie, alsof zij de enige wettige regerings-
vorm zou zijn. Daardoor wordt er zowat overal 
een zeer verkeerde interpretatie gegeven aan het 
begrip democratie (zie op. cit., blz. 240-241, § 226)

4   Damnatio memoriae (Latijn: “vervloeking 
van de nagedachtenis”) is de sinds de 17e eeuw 
gangbare term voor het onteren van een dode 
door het wegnemen van de herinnering aan die 
persoon uit de collectieve herinnering.

5   “A partir de la Révolution, nous ne sommes 
plus les fils de nos pères, nous sommes de-la-
même-génération. Nous tentons de nous trouver 
des raisons d’exister dans le fait d’être nés en 
même temps. Le temps nous engendre plus que 
nos pères. (…) Exit la naissance, nous n’existons 
que par bloc générationnel. Or une génération ne 
crée pas des frères, elle crée des individus juxta-
posés qui passeront leur temps à comprendre ce 
qui les lie à ces autres individus, qui ne sont pas 
leurs frères, ni leurs pères et pourtant d’où il sont 
nés“ (Op. cit., blz. 419).
6   Zie Romano Amerio, Iota Unum, Studie over 
varianten in de katholieke Kerk in de 20e eeuw, 
Nederlandse tekst door A.J. Dens, uitgegeven 
door het Thomas More Genootschap, Leuven, 
1991, blz. 246-247, § 233.

7   Zie Mgr. Marcel Lefebvre, Ein Bischof spricht, 
Schriften und Ansprachen 1963-1974, Überset-
zung von Heribert Gillinger und Marion Zaczek, 
Kreuz-Verlag, Wien, 1976, blz. 76-77.

8   Geciteerd door Mgr. Marcel Lefebvre in “Open 
Brief aan radeloze katholieken”, blz. 141.

9   “Leest u al deze passages nog eens, en u zult 
begrijpen, hoe ons leven vandaag bepaald wordt 
door wat er in de burgermaatschappij gebeurd is 
en wat er vandaag in de Kerk gebeurt” (Mgr. Mar-
cel Lefebvre, Ein Bischof spricht, Schriften und 
Ansprachen 1963-1974, Übersetzung von Heri-
bert Gillinger und Marion Zaczek, Kreuz-Verlag, 
Wien, 1976, blz. 208).
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Crisis in de kerk

Opmerking over een passage 
van de openingstoespraak

“De verjaardag”, kortweg, dat is de 
verjaardag van de geboorte (ofwel van 
het doopsel, tweede geboorte). Door 
het begin van een Jaar van het Geloof 
vast te leggen op 12 oktober 2012 heeft 
Benedictus XVI de aandacht vanaf het 
eerste ogenblik onvermijdelijk doen 
terugkeren naar de openingstoespraak 
van Johannes XXIII, waarvan het de 
vijftigste verjaardag is.

In een van de passages van deze 
toespraak, die de geesten het meest 
hardnekkig heeft geraakt, spreekt 
Johannes XXIII over “de onzekere 
meningen van de mensen die elkaar 
uitsluiten” en over “de dwalingen, 
die nauwelijks ontstaan zijn, weer 
verdwijnen als nevel voor de zon”; 
daarom kondigt hij een radicale 
verandering aan in de houding van de 
Kerk:

“De Kerk heeft nooit opgehouden, 
zich te verzetten tegen deze 
dwalingen. Zij heeft ze zelfs dikwijls 
veroordeeld, en heel streng. Maar 
vandaag neemt de Bruid van Christus 
liever haar toevlucht tot de remedie 
van de barmhartigheid dan de zielen 
te dreigen met de wapens van de 
strengheid. Zij is van mening dat zij, 
liever dan te veroordelen, beter aan 
de noden van onze tijd beantwoordt 

door de rijkdommen van haar leer 
meer productief te maken.”

Ongetwijfeld wilde Johannes 
XXIII met zijn gewone eenvoud en 
goedmoedigheid vragen dat men 
de mensen die zich vergissen met 
meer barmhartigheid dan strengheid 
behandelt, en dat men vermijdt ze te 
“veroordelen”.

Alleen zegt zijn tekst letterlijk iets 
anders.
 
Hij spreekt niet over personen, hij 
spreekt over “dwalingen” die de Kerk 
“dikwijls heeft veroordeeld, en zelfs 
heel streng”, en dat is wat hij aan de 
Kerk vraagt niet meer te doen: “de 
dwalingen niet meer te veroordelen”. 

Inderdaad is dat hetgeen, wat de Kerk 
(bijna) nooit meer heeft gedaan.

En deze verandering van strategie 
is op een structurele manier gegrift 
tot in de instituten van de Kerk van 
Rome, omdat het instrument van 
strengheden en veroordelingen, de 
(opperste) Congregatie van het H. 
Officie werd opgeheven en vervangen 
door een eenvoudige Congregatie 
van de Geloofsleer (die trouwens niet 
meer “opperst” is).
Natuurlijk legde Johannes XXIII in 
zulk een strategische revolutie veel 
van een persoonlijk optimisme, 
dat soms excessief gevonden mag 
worden. De voorafgaande concilies, 
zei hij, hebben “wisselvalligheden” 
gekend, “ernstige moeilijkheden”, 
“redenen tot droefheid”, door “de 
inmenging van de civiele macht” ; 
terwijl “de Kerk vandaag, eindelijk 
bevrijd van de obstakels van vroeger, 
haar stem kan laten horen”, en dat is 
“een schitterende dageraad die zich 
verheft boven de Kerk”.

Dat optimisme was slechts een 
twijfelachtige mening van Johannes 

XXIII. Maar (zonder het gewild te 
hebben?) kwam zij tegemoet aan een 
al heersende ideologie, een ideologie 
die de formule van Teilhard weergaf, 
volgens welke “uit het ongeloof 
van vandaag het geloof van morgen 
zich zal ontwikkelen”. In zulk een 
perspectief paste het dus aan iedereen 
te vragen, zich niet te bekeren maar 
tot aan het eind van zijn geloof of zijn 
ongeloof te gaan. 

En verder zijn er niet alleen 
“dwalingen” te beschouwen. Er zijn 
de aanvallen, er is de haat, er zijn 
de vervolgingen. Er zijn niet alleen 
sympathieke ongelovigen en misleide 
broeders, maar ook hardnekkige 
vijanden, sommige oprecht, andere 
duivels. In het werkelijke gezins- en 
parochieleven en op de werkvloer is 
de oorsprong van het tegendeel van 
de waarheid veel minder de dwaling 
dan de leugen. De massamedia, 
de openbare school, de politieke 
correctheid geven een extravagante en 
summiere geschiedenis van de Kerk 
door, geschreven door de vijanden 
van de Kerk. De barmhartige, goede 
wil van Johannes XXIII en zijn 
opening naar de wereld hebben de 
deur geopend naar wat Johannes 
Paulus II de cultuur van de dood zal 
noemen.

Ook de zelfverdediging van de 
waarheid is onvoldoende. De 
menselijke geest is zo gemaakt dat 
hij een ware gedachte slecht opneemt 
als men er niet de omtrekken van 
aangeeft door een veroordeling die 
het tegengestelde in de ban doet. Als 
men niet meer wil horen spreken 
van veroordeling noch van ban, 
heeft men ze tevergeefs vervangen en 
kunnen ze hun onontbeerlijke rol in 
het intellectuele, het sociale en het 
godsdienstige leven niet meer spelen.                                                                                                                                        

in de Franse krant Présent van 2 oktober 
2012

De verjaardag van het Tweede 
Vaticaans Concilie

Jean Madiran



Informatieblad      Nr. 263  november - december  2012  13

Het optimisme over het 
Concilie

Een nieuw humanisme
Een van de kenmerken van Vatica-
num II bestaat in het radicale en fun-
damentele optimisme waarmee de 
Kerk voortaan haar blik op de mens-
heid wilde richten. Een maand voor 
de opening had paus Johannes XXIII 
aan deze “wereldbijeenkomst” het 
doel toegekend “voor alle mensen het 
aardse bestaan edeler, rechtvaardiger 
en verdienstelijker te maken” door de 
lof te zingen van “de diepste toepas-
singen van de broederlijkheid en de 
liefde” (boodschap Ecclesia Christi lu-
men gentium, 11 september 1962). Be-
roemder is de bezwering van de paus 
in zijn openingstoespraak Gaudet Ma-
ter Ecclesia, waarin hij zijn ontstem-
ming over “de ongeluksprofeten” 
tot uitdrukking bracht, om lyrisch te 
worden: “Het Concilie dat zojuist is 
geopend, is als een stralende dageraad 
die aanbreekt boven de Kerk, en de 
eerste stralen van de opkomende zon 
vervullen reeds onze harten met ge-
luk. Alles hier ademt de heiligheid en 
leidt tot vreugde.” De slotrede van het 
Concilie, uitgesproken door Paulus VI 
op 7 december 1965, wilde dit for-
midabele elan van sympathie van de 
vernieuwde Kerk voor de wereldlijke 
en profane wereld vertolken: “U kunt 
ons nieuw humanisme herkennen: 
ook wij hebben, meer dan wie ook, 
de hoogachting voor de mens. Van 
het Concilie gaat een stroom uit van 
genegenheid en bewondering over de 
moderne menselijke wereld.”

De rook van Satan
Men moest snel een toontje lager 
zingen! De aangekondigde lente van 
een nieuw Pinksteren had niet plaats. 
Minder dan tien jaar na de opening 
van het Tweede Vaticaans Concilie, 
maakte paus Paulus VI zijn ontred-
dering bekend. Op 29 juni 1972 ver-
klaarde hij in zijn preek voor het feest 

van de HH. Petrus en Paulus: “Ten 
aanzien van de situatie van de Kerk 
van vandaag hebben wij het gevoel 
dat door de een of andere spleet de 
rook van Satan is binnengekomen in 
de tempel van God. Wij zien de twij-
fel, de onzekerheid, de problematiek, 
de onrust, de onvoldaanheid, de bot-
sing. (…) De twijfel is binnengedron-
gen in ons bewustzijn, en hij is bin-
nengekomen door vensters die open 
zouden moeten staan voor het licht. 
Men dacht dat na het Concilie de 
zon geschenen zou hebben op de ge-
schiedenis van de Kerk. Maar in plaats 
van de zon hebben wij de wolken, de 
storm, de duisternis, het zoeken en 
de onzekerheid gezien. Wij preken 
de oecumene, en wij verwijderen ons 
steeds meer van elkaar. Wij proberen 
kloven te graven in plaats van ze te 
dichten. Hoe heeft dat kunnen gebeu-
ren? Een vijandige macht is tussen-

beide gekomen wiens naam de duivel 
is…”. Maar, Paulus VI wilde in deze 
dramatische situatie niet het gevolg 
van de vernielende hervormingen en 
de nieuwigheden van het katholieke 
leven zien, ingevoerd door het Twee-
de Vaticaans Concilie, integendeel 
juist: “Wij denken aan de actie van 
Satan die vandaag wordt uitgevoerd 
in de wereld, juist om te verwarren, 
om de vruchten van het oecumenisch 
Concilie te verstikken, en om de Kerk 
te verhinderen haar vreugde uit te zin-
gen, dat zij haar zelfbewustzijn vol-
ledig heeft hernomen.” Men bleef het 
Concilie dus toepassen, ondanks de 
ongekende crisis die alle zijden van 
de Kerk schudde: terugval van de roe-
pingen, liturgische revolutie, crisis in 
de religieuze orden…

Abbé Christian Thouvenot

Vijftig jaar geleden werd het 21ste oecumenische concilie van de Kerk geopend, door het aantal deelne-

mers het belangrijkste van heel de kerkgeschiedenis, maar door de wil tot “opening naar de wereld” die 

het vanaf zijn openingsbijeenkomst aankondigde (11 oktober 1962), ook het meest atypische.

Crisis in de kerk



14   Informatieblad   Nr. 263  november - december  2012

De synode van 1985
Twintig jaar na de sluiting van het 
Concilie riep Johannes Paulus II een 
synode bijeen om er alle gevolgen 
van te evalueren. En dat werd de be-
vestiging van alle hervormingen, van 
alle nieuwe leerstellingen waaraan de 
paus hun ware dimensie wilde geven. 
Het ging erover ze te doen doordrin-
gen in heel het christenvolk, vandaar 
het initiatief van een nieuwe cate-
chismus. Het was ook nodig hun een 
nieuwe vitaliteit te geven, vandaar de 
interreligieuze ontmoeting van Assisi, 
ongehoord feit dat moest worden “ge-
zien en uitgelegd door alle zonen van 
de Kerk in het licht van het Tweede 
Vaticaans Concilie en van zijn lerin-
gen” (algemene audiëntie van 22 ok-
tober 1986). Wie de ware betekenis 
van Vaticanum II wil begrijpen en van 
de verandering die het heeft uitge-
werkt in het katholieke geloof, moet, 
volgens de paus, deze bijeenkomst, 
als eerste van vele andere, raadplegen: 
“Zo kan de gebeurtenis van Assisi 
door allen begrepen worden als een 
zichtbare illustratie, een praktische 
les, een begrijpelijke catechismus 
van de bedoeling van de oecumeni-
sche en interreligieuze aspiraties, die 

door het Tweede Vaticaans Concilie 
werden aanbevolen en bevorderd.” 
(Johannes Paulus II tot de kardinalen, 
22 december 1986).

De stille geloofsafval
Helaas! Ondanks “de nieuwe evan-
gelisatie” die vanaf het begin van zijn 
pontificaat ter sprake gebracht werd, 
ondanks de vele Wereld Jongerenda-
gen en het Jubileum van het jaar 2000, 
moest Johannes Paulus II aan het eind 
van zijn leven het bestaan van een 
ware “stille geloofsafval” erkennen bij 
het werk onder de katholieken, vooral 
in het Westen. Niet alleen had de we-
reld niet geantwoord op de stroom 
“van genegenheid en bewondering” 
die voortkwam uit het Concilie, maar 
de gevolgen van de opening naar de 
wereld bleken steeds bitterder en ver-
warrender. Kort voor Johannes Pau-
lus II stierf, beschreef degene die hem 
moest opvolgen de Kerk als “een schip 
dat op het punt staat om te zinken, een 
schip dat van alle kanten water neemt”. 
En Satan verheugt zich over haar ko-
mende val (kardinaal Jozef Ratzinger, 
Kruisweg van Goede Vrijdag 2005, 9de 
statie). Zou het nieuwe Pinksteren op 
een schipbreuk lijken?

Tegenwoordig
Als zoveelste wederopleving wil de 
vijftigste verjaardag van de opening 
van het Tweede Vaticaans Concilie 
zijn leringen en hervormingen op-
nieuw aan de orde te stellen in het 
hart van het leven van de Kerk, bij ge-
legenheid van het Jaar van het Geloof. 
Dit laatste wordt voorgesteld als een 
dringende noodzaak: “Het hart van de 
crisis van de Kerk in Europa is de cri-
sis van het geloof. Als wij daarop geen 
antwoord vinden, als het geloof geen 
nieuwe vitaliteit vindt (…), zullen alle 
andere hervormingen onwerkzaam 
blijven”, verklaart paus Benedictus 
XVI (toespraak tot de kardinalen, 22 
december 2011). Merkwaardig genoeg 
betekent dat, dat het geloof “op een 
nieuwe manier beschouwd en geleefd 
moet worden” - nieuw geloof, waar-
van paus Johannes XXIII wilde dat zij 
dat van het concilie was dat hij bijeen-
riep, vijftig jaar geleden! Hij voorzag 
immers “een sprong voorwaarts naar 
een leerstellige verdieping en een ge-
wetensvorming”, zodat “de nieuwe 
evangelisatie precies met het Concilie 
is begonnen, dat de zalige Johannes 
XXIII zag als een nieuw Pinksteren dat 
de Kerk zou hebben doen opbloeien 
in haar innerlijke rijkdom en in haar 
moederlijke verspreiding in alle do-
meinen van de menselijke activiteit” 
(toespraak van 27 september 2012). 
Terug naar het punt van vertrek…

Vijftig jaar later schijnt “het heden 
van de Kerk” onverbiddelijk verstard 
te zijn op het Tweede Vaticaans Con-
cilie, niet te overschrijden horizon, 
enig kompas van een Kerk in volle cri-
sis, niet in staat te vertrekken van een 
nieuw Pinksteren dat toch feitelijk 
een rampzalige ineenstorting blijkt 
te zijn. Van “rook van Satan” tot de 
“stille geloofsafval”, schijnt niets het 
altijd getoonde optimisme te moeten 
verstoren. Zou men zich bij gelegen-
heid van dit jubileum niet het voor-
stel herinneren van een aartsbisschop 
uit de missie om “het experiment van 
de Traditie” te wagen? Niet weer eens 
een avontuurlijk experiment, maar 
een succesvol experiment, dat sinds 
2000 jaar haar bewijzen heeft gele-
verd. 

Uittreksel van DICI nr. 266 van 7 de-
cember 2012.

Crisis in de kerk
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Teken van tegenspraak
P. Gabriel de Ste. Marie-Madeleine

“Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël; het zal een teken van tegenspraak zijn” 

(Luc. 2, 34).
De Zoon van God is mens geworden 
voor de mensen, Hij brengt en biedt 
aan allen het heil, maar velen onder 
hen zullen Hem niet ontvangen: dat 
is het grote mysterie van de mense-
lijke vrijheid. God plaatst tegenover 
zich zijn intelligente en vrije schepsel: 
Hij biedt allen de schatten van heil en 
van heiligheid besloten in de onein-
dige verdiensten van Jezus Christus; 
de mens is vrij om te accepteren of te 
weigeren. Zo is onze gevaarlijke ver-
antwoordelijkheid. Jezus is gekomen 
om ons te verlosser, ons te heiligen, 
zich helemaal aan onze zielen te ge-
ven: Hij is klaar om het te doen, Hij 
wil het doen; maar Hij zal slechts han-
delen als wij vrijwillig zijn oneindige 
gave aannemen, als wij antwoorden 
op zijn liefdevolle verzoeken met het 
kleine vrijwillige offer van onze wil. 
God forceert onze wil niet, Hij neemt 
wat wij Hem geven. Maar Hij geeft zich 
niet helemaal, zolang als wij ons niet 
op een absolute manier aan Hem gege-
ven hebben.
De profetie van Simeon richt zich ver-
volgens rechtstreeks tot de Maagd Ma-
ria: “en een zwaard zal ook uw eigen 
ziel doorboren”. Het bloedige beeld 
van het Kruis verstrengelt zich op een 
onvoorziene manier met het beeld 
van de Geboorte en het brengt ons 
in herinnering dat het lieve Kind van 
Bethlehem het Lam Gods is, dat geof-
ferd moet worden voor het heil van de 
wereld.
Onder allen die zich in de tempel be-
vonden toen het Kind Jezus er werd 
opgedragen, herkenden slechts twee 
mensen in Hem de Verlosser: de oude 
man Simeon en de profetes Anna. Van 
Simeon wordt gezegd: “Deze man was 
rechtvaardig en godvrezend, hij ver-
wachtte de troost van Israël, en de Hei-
lige Geest rustte op hem” (Luc. 2, 25); 
en van Anna: “zij verliet de tempel niet, 
maar diende God dag en nacht onder 
vasten en bidden” (Ib. 37). Dit zijn de 
kenmerken van zielen die goed voor-
bereid zijn om het verlossingswerk van 
Jezus aan te nemen: oprechtheid van 
geest en van wil, eerlijk verlangen naar 
God, meditatie, gebed, versterving. De 

ziel opent zich des te meer voor de 
goddelijke actie omdat deze voorberei-
dingen diep zijn. Het licht van de H. 
Geest doet Hem kennen als Jezus zijn 
Verlosser, zijn Heiligmaker, en Jezus 
kan in haar zijn werk voltooien.

Samenspraak
Mijn God, wat is de verantwoordelijk-
heid van de mensen groot tegenover 
uw onmetelijke weldaden, vooral te-
genover de Menswording van uw enige 
Zoon, mens geworden voor hun heil!
O! hoe rampzalig zal de grootheid van 
de weldaad zijn voor de ondankbaren! 
Breng er zelf een geneesmiddel voor, 
God! Mensenkinderen, tot wanneer 
zult u uw hart gehard houden, en u er 
van bedienen om te strijden tegen de 
zoete Jezus? Wat betekent dat? Zou, 
misschien, onze boosaardigheid de 
overhand hebben tegen Hem? Nee ze-
ker, het leven van de mens gaat voorbij 
als de veldbloem, en de Zoon van de 
Maagd moet eens het vreselijke oor-
deel uitspreken… Zalig zij die, op dat 
vreselijke ogenblik, zich met U zullen 
verheugen, God!...
O Heer, hoe durft zij u gunsten te vra-
gen, de ziel die u zo slecht heeft ge-
diend en die de schatten die u hun hebt 
gegeven zo slecht heeft bewaard? Hoe 
kunt u vertrouwen hebben in haar, na-
dat zij u al zo dikwijls heeft verraden? 
Wat zal ik dus doen, o troost van de 
zwaarbeproefde mens, o geneesmiddel 
van hen die u genezing vragen? Zou 
het misschien beter zijn te zwijgen over 
mijn behoeften en af te wachten dat u 
ons er een geneesmiddel voor bracht? 
Zeker niet, want u bent mijn Heer en 
mijn vreugde. Omdat u weet hoe tal-
rijk mijn behoeften zijn, en omdat u de 
troost kent die wij zouden hebben als 
wij ze aan u tonen, hebt u ons gezegd 
te vragen, want u zou niet nalaten te 
geven…
Maar wat zal zulk een lelijk schepsel 
als ik u dan kunnen vragen? Ik zal u 
zeggen zoals de H. Augustinus: geef 
mij Heer, wat ik u kan geven om iets 
te betalen van mijn enorme schuld aan 
u. Herinner u dat ik het werk van uw 
handen ben; maar moge ik goed weten 

wie mijn Schepper is, om Hem te be-
minnen!
Helaas, Heer, vergeet ik en beantwoord 
ik niet voldoende aan uw oneindige 
gaven!
Zoete boodschapper van liefde, u blijft 
bij de deur en wacht! Zoveel deuren, 
in Bethlehem, werden gesloten toen u 
voorbij kwam: er was geen plaats voor 
u en alleen een ellendige stal is voor u 
opengegaan. Is mijn hart niet ellendi-
ger, niet naargeestiger dan dit onder-
komen voor dieren? Telkens als ik het 
voor u open, verwaardigt u zich er uw 
verblijf van te maken en er uw rust te 
vinden, zoals u vroeger deed in uw ge-
boortegrot. O Jezus, geef mij de genade 
mijn hart heel wijd voor u te openen, 
me met heel de kracht van mijn wil te 
hechten aan uw genade, u heel mijn 
vrijheid te geven, want voortaan wens 
ik en wil ik slechts één vrijheid: die van 
u te beminnen met al mijn krachten, 
me geheel aan u te geven. Heer, u hebt 
ons zozeer bemind en toch, wat zijn er 
weinig die u beminnen! Maak dat ten 
minste dit kleine aantal zielen, dat aan 
u gehecht is, u werkelijk trouw is en 
bewaar voor mij een plaats onder hen.

Homelie
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De vreugde in het lijden (III)

Het werkkamp 
van het Witte 
Meer lag in het 
zuidelijke deel 
van de provin-
cie Anhui. Het 
bevond zich aan 
het begin van 
een groot moeras 
van 480 vierkan-
te kilometer, ver-
spreid over vier 
verschillende 
graafschappen. 

De Chinese communistische partij 
maakte in 1958 dit enorme moeras 
tot werkkamp van het Witte Meer. De 
eerste groepen arbeiders waren talloze 
gevangenen die de modder uitbagger-
den en in het midden een rivier open 
lieten. Deze rivier scheidde het werk-
kamp van de nabij gelegen plaatsen 
en werd zo een heel belangrijk kanaal 
voor transporten. De modder uit het 
moeras werd gebruikt voor de con-
structie van dijken en dammen. Op 
de dammen werden er veel politie-
posten opgesteld om toezicht te hou-
den op de gevangenen, dammen die 
groot genoeg waren om er ook auto’s 
en vrachtwagens over te laten rijden. 
In het kamp bevonden zich vijftien 
algemene groepen, en ongeveer 2500 
personen in iedere algemene groep. 
Ieder daarvan was onderverdeeld in 
drie of vijf basisgroepen. Het kamp 
kon maximaal dertig tot veertig dui-
zend gevangenen bevatten.
Nadat de Chinese communisten de 
macht hadden overgenomen met de 
bedoeling om het gezag te versterken, 
arresteerde de regering in feite een 
indrukwekkend aantal personen van 
verschillende politieke meningen. Er 
werden verschillende werkkampen 
aangelegd om al deze slachtoffers ge-
vangen te zetten. Er zijn ongeveer 27 
provincies in China. Iedere provincie 
had minstens drie tot vijf werkkam-
pen. De meeste kampen verbouwden 
rijst of tarwe, vervaardigden dakpan-

nen of bakstenen, dat alles met een 
fysiek zwaar werk.

Een adventboete voor het Kind 
Jezus
Op 23 december 1961, om 12 uur, 
riep de officier me in zijn kantoor. Hij 
had een al geopende brief in zijn han-
den (al onze post werd gecontroleerd 
voor ze ons gegeven werd). Ik ontving 
zelden post van mijn familie. Vandaag 
had de officier iets laten doorscheme-
ren over mijn familie. Iemand in mijn 
familie moest erg ziek of dood zijn. In 
mijn menselijke natuur streed ik in-
wendig om de brief dadelijk te lezen, 
maar toen ik me realiseerde dat het 
Advent was, wist ik dat ik boete moest 
doen. God vraagt ons, af te staan wat 
we het moeilijkst kunnen offeren. Dit 
was het goede moment voor mij om 
God een offer te brengen. De maaltijd 
was erg karig. Ik was er in twee minu-
ten klaar mee.
De brief was geschreven door mijn 
nicht. Ik herkende haar elegante 
schrift dat me zei: “Lieve tante, (…) 
grootmoeder is op 22 december 1958 
in Hong Kong gestorven. U zult ge-
lukkig zijn te weten dat zij een maand 
voor haar dood gedoopt is door een 
Hongaarse priester, pater Ladany. De 
priester heeft haar ook de laatste sa-
cramenten toegediend. Ik ben blij u 
te zeggen dat grootmoeder vredig ge-
storven is”. Mama was vertrokken. Ik 
had niet de gelegenheid gehad haar 
te verzorgen op haar bed van lijden. 
Ik vergoot tranen toen ik me reali-
seerde, dat ik al wees was. De officier 
tegenover mij schreeuwde tegen me: 
“U moet dadelijk aan het werk gaan!” 
Wat een mengelmoes van gevoelens 
ging er plotseling door me heen, die 
me deed realiseren dat ik zelfs niet vrij 
was om te huilen in dit werkkamp. Ik 
droogde mijn tranen en zei tegen het 
Kind Jezus: “Ik bied U elk van mijn 
tranen aan. Mama is bij U. Zij heeft 
niet meer nodig dat ik me ongerust 
maak over haar.”

Heel wat jaren later heb ik me mijn 
ontmoeting met mijn klasgenootje 
Veronica herinnerd. Wij waren te-
gelijkertijd gedoopt. Daarna was ik 
voorzitster van het Legioen van Ma-
ria geworden en zij was de vicevoor-
zitster ervan. Wij waren op dezelfde 
avond gearresteerd, maar na twee 
weken had zij het geloof afgezworen. 
Ongeveer dertig jaar later hebben we 
elkaar opnieuw ontmoet. Zij heeft 
me gezegd dat zij, na haar arrestatie, 
alles gedaan had wat de communis-
tische regering van haar vroeg, opdat 
haar bejaarde moeder zich niet onge-
rust hoefde te maken over haar. Zij 
was na enkele maanden vrijgelaten 
en haar moeder was verschillende ja-
ren later gestorven. “Is jouw moeder 
gedoopt voor haar dood? “, vroeg ik 
haar. Haar antwoord was heel kort: 
“Hoe zou dat mogelijk geweest zijn?” 
Ja, zij wist heel duidelijk, dat zij haar 
geloof had afgezworen voor haar 
moeder. Misschien dacht zij, op die 
manier van haar moeder te houden, 
maar het resultaat was het tegenover-
gestelde. Langzamerhand had zij zelf 
het geloof verloren, omdat zij het had 
afgezworen tegenover de communis-

Rose HU

Op 12 september 1958 wordt Rose Hu opnieuw gearresteerd. Zij hoort zich, zonder proces, veroor-

deeld tot vijftien jaar werkkamp. Ze is pas 25 jaar…

Getuigenis
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ten. Zelfs toen zij aanwezig geweest 
was tijdens de laatste ogenblikken 
van haar moeder, had zij niet gedacht 
aan haar zielenheil. Dat heeft mij een 
goede les geleerd. Wij hoeven geen 
spijt te hebben als wij God boven al-
les liefhebben. Deo gratias voor alles 
wat Hij mij heeft gegeven!

Pater Jozef Fu
In 1962 werden er nog steeds talloze 
gevangenen naar het werkkamp van 
het Witte Meer gestuurd, en de om-
standigheden bleven verschrikkelijk. 
Het was nodig een plaatselijk zie-
kenhuis te hebben met artsen en ver-
pleegkundigen, maar de kwestie was: 
hoe ze te krijgen? De enige manier 
was, te zoeken onder de gevangenen. 
Er kwam een communistische offi-
cier naar onze vrouwenploeg en koos 
er tien van ons uit, voor het grootste 
deel katholieken. De officier scheen 
zich vooral voor mij te interesseren, ik 
veronderstel, omdat ik aan de medi-
sche faculteit had gestudeerd. Teresa, 
Mary, May en ik gingen samen naar 
het ziekenhuis om er te werken.
(…) Zodra pater Fu in het ziekenhuis 
kwam, fluisterden wij onder elkaar, 
dat wij alles moesten doen wat wij 
konden om hem te verzorgen. Hij 
werd dadelijk naar de zaal met spoed-
gevallen gebracht, met de paar bezit-
tingen die hij had – gebruikte kleren 
en twee gebroken kopjes in een pakje, 
wat het pathetische van deze scene 
omtrent een heel dappere man al-
leen maar versterkte. Hij droeg alleen 

lompen; zijn haren zaten in de war, 
hij ademde moeilijk, en kon zich niet 
helemaal uitstrekken. Slapen moest 
hij met opgetrokken knieën. Men 
kon zien hoeveel hij leed aan de ma-
nier waarop hij lag, maar hij klaagde 
nooit, en vroeg heel zelden aan de 
verpleegster, iets te doen om hem te 
helpen.
De verpleegster deelde een kopje sui-
kerwater uit aan de stervende patiën-
ten. Er was te weinig suikerwater voor 
het aantal zieken dat er behoefte aan 
had. Wij, katholieke verpleegsters, 
dachten op de eerste plaats aan pa-
ter Fu. Wij hoopten dat hij er meer 
energie uit zou trekken, hoewel hij 

iedere keer als ik bij hem kwam en 
hem vroeg: “Pater, zou u mij uw kopje 
kunnen geven?, een minuut aarzelde 
en me vroeg of ik genoeg suiker had. 
“Als dat niet het geval is, kan ik wach-
ten.” Ik zei hem dat zijn gezondheid 
veel belangrijker was dan al het ande-
re. Dan gaf hij me, met een trillende 
hand, zijn gebroken kopje en zei: 
“dank u, dank u.”
Er was ook een andere katholieke pa-
tiënt die meneer Lu heette, wiens bed 
precies tegenover pater Fu stond. Me-
neer Lu zei me dikwijls dat hij katho-
liek was, maar dat hij sinds vele jaren 
niet naar de kerk was gegaan. Maar 
nu, in het aangezicht van de dood, 
voelde hij zich heel schuldig. Hij leef-
de in de hoop dat een priester hem de 
laatste sacramenten zou toedienen. 
Hoe zou ik in dit werkkamp een pries-
ter voor hem kunnen vinden? God is 
God; zijn voorzienigheid overwint 
iedere onmogelijkheid. Ik boog me 
over pater Fu om hem te zeggen dat er 
een gelovige tegenover hem lag. Deze 
gelovige was stervend en had een 
priester nodig om hem de absolutie 
te geven. Het antwoord van pater Fu 
was kort en ferm: “Als priester is het 
geven van de laatste sacramenten aan 
de gelovigen mijn plicht. Zeg hem, nu 
een oefening van berouw te zeggen 
en ik zal hem dadelijk de absolutie 
geven.” Ik was heel ontroerd, maar 
ik haastte me, deze instructies zo snel 
mogelijk aan meneer Lu te geven. Me-
neer Lu maakte het kruisteken terwijl 
de tranen over zijn gezicht liepen, met 

Getuigenis
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een glimlach die uit de grond van zijn 
hart kwam, en hij stierf enkele uren 
later. Niets  is zo troostend als getuige 
te zijn van zulk een gezegende dood. 
Twee dagen later stierf pater Fu ook.

De engel van het kamp
Onder de twaalf katholieke verpleeg-
sters was Mary Zhu de opmerkelijk-
ste. Zij was hartelijk, vriendelijk, lief, 
en had alle vrouwelijke deugden. Zij 
werd in het ziekenhuis werkelijk als 
een engel beschouwd.
Als er in het kamp iemand ziek was, 
werd hij naar het ziekenhuis van het 
kamp gestuurd. Maar de patiënten 
waren dikwijls lang ziek geweest in 
hun ploeg voor zij naar het zieken-
huis kwamen. Wanneer zij tenslotte 
aankwamen, ging er een onverdraag-
lijke stank van hen uit. Sommige van 
hen hadden hun haren vol luizen. Als 
wij niet bereid waren om de wil van 
God te doen, zouden we liever zware 
lichamelijke taken uitgevoerd hebben 
dan ons met deze patiënten bezig te 
houden.
Mary was buitengewoon geduldig 
met de zieken. Deze patiënten had-
den hun vrijheid verloren en hadden 
niemand om hen te troosten, vooral 
wanneer zij ziek werden. Hoe konden 
zij de kracht hebben om hun kruis 
te dragen en hun dood tegemoet te 
zien? De meesten van hen waren er 
slecht aan toe en niet bereid om een 
medische behandeling te aanvaarden. 
Mary Zhu zei: “hoe gedeprimeerder 

de patiënten zijn, des te meer zin heb 
ik om hen te benaderen, want ik wil 
Christus zien, die zich in hen toont. 
Ik dien ze omdat ik Onze Heer be-
min.” Voor ons is het gemakkelijker 

te zeggen dan te doen. Mary Zhu deed 
precies wat ze zei.
In die tijd was er een patiënt van wie 
de onderste ledematen verlamd wa-
ren, hij was niet in staat zijn urine en 
ontlasting op te houden. De patiënt 
zei ons, dat hij door zijn onachtzaam-
heid bij het werk van heel hoog geval-
len was. Op dat moment was hij zelfs 
niet in staat te gaan zitten. Hij deed 
verschillende keren een zelfmoordpo-
ging.
Toen Mary erover hoorde spreken, 
bracht zij veel tijd door met hem een 
acupunctuur behandeling te geven 
en hem dagelijks te masseren. Deze 
onbaatzuchtige liefde ontroerde hem 
diep. Op een dag zei hij tegen Mary: 
“Ik heb een engel uit de hemel zien 
neerdalen onder ons. Wie zou u van 
de een of andere misdaad beschul-
digen? Hoe zou men dat kunnen 
geloven? Er zijn zoveel engelen om 
mij heen. Ik zou in de hele wereld 
slechts moeten zeggen: hoe zou men 
meer meelevend kunnen zijn met de 
armen en met hen die lijden dan u, 
rooms katholieken? De verpleegster 
Zhu brengt me water en medicijnen. 
Ze dient me ook bij mijn behoeften, 
ondanks de vervuilende en vermoei-
ende aard van het werk. Ik heb de gro-

te gelegenheid de behandeling te ont-
vangen die ik zelfs thuis niet zou ont-
vangen. Ik zal luisteren naar de raad 
van de verpleegster Zhu en ik zal geen 
zelfmoord plegen. Ik heb al engelen 
gezien; de hemel kan niet ver zijn. Ik 
wil vóór mijn dood het katholieke ge-
loof aannemen. Ik ben er zeker van, 
dat ik naar de hemel kan gaan om er 
de engelen te ontmoeten.” Hij werd 
vóór zijn dood gedoopt.

De bijeenkomsten van open-
lijke kritiek
Tijdens mijn gevangenschap werd 
ik naar het werkkamp van het Witte 
Meer gestuurd, en naar dat van Tang 
Shan, maar dat laatste was een nacht-
merrie. Het kamp van Tang Shan be-
vond zich ten noorden van de Gele 
Rivier, de op één na grootste rivier 
van China. Het weer daarginds was 
vreselijk: warm en droog in de zomer, 
tot temperaturen van 43 graden, met 
zware fysieke taken in de boomgaard, 
en ’s winters dalend tot minstens 34 
graden onder nul. Wij werden onder-
gebracht in hutten, waarin ’s zomers 
geen ventilator was, en ’s winters 
geen verwarming. Zelfs de ramen en 
de deuren waren erg versleten. Soms 
blies de sterke wind zo hard in onze 
hutten dat wij even goed onder de 
blote hemel hadden kunnen leven. 

Getuigenis
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Op een onweersdag betekende de re-
gen dat het bed druipnat werd.
Hier behandelden de gevangenbe-
waarders de katholieken veel slechter 
dan in ieder ander kamp. Zij organi-
seerden ieder jaar enorme bijeenkom-
sten van openlijke kritiek. Priesters, 
religieuzen en gelovigen waren hun 
mikpunt. Zij schilder-
den vreselijke beelden 
van ons af en zorgden 
ervoor dat bepaalde per-
sonen er de aandacht op 
vestigden tijdens de bij-
eenkomst. Zij plaatsten 
een enorme microfoon, 
waarvan het geluid deed 
denken aan een repetitie 
voor het einde van de 
wereld. Wij bleven allen 
heel rustig en kalm, zon-
der enige uitdrukking 
van vrees of haat. Er wa-
ren meer dan drieduizend gevange-
nen die gedwongen werden door de 
communistische gevangenbewaarder, 
ons te slaan en ons slagen toe te bren-
gen.
(…) Ik was helemaal voorbereid op 
al deze dreigementen. Helaas zag ik 
mijn collega, die met mij werkte in 
de kliniek, zout zonder smaak en een 
lamp zonder licht worden. Zij maakte 
deel uit van de actieve personen tij-
dens de bijeenkomt van kritiek. Niet 
alleen verwenste zij me, maar zij zette 
ook een stap voorwaarts en sloeg me 
in het gezicht: “Onverbeterlijke stom-
meling! Zelfs nu ben je nog zo koppig 
met je anti-campagne geest.” Onmid-
dellijk vertoonde zich de scene van 
Jezus voor Pontius Pilatus voor mijn 
ogen, wat me hielp om te bidden: 
“Jezus! U kunt nu uitrusten. Laat mij 
uw geseling op me nemen. Uw door-
nenkroon is al veel te zwaar voor u. 
Laat mij mijn tegenwoordige lijden 
gebruiken om deze kroon voor een 
korte tijd in uw plaats te dragen.” Op 
dat ogenblik vulde mijn ziel zich met 
vrede en vreugde. De collega die mij 
had geslagen was een religieuze die 
het geloof afgezworen had. Zij had 
werkelijk mijn boete nodig…

Herontdekking van de Traditie
Direct na mijn doopsel in 1949 nam 
ik iedere dag deel aan de ochtendmis 
in de kerk van Christus Koning, in 
Sjanghai. Deze kerk was beroemd om 
haar prachtige koor en haar vrome 
misdienaars. Wat waardeerde ik deze 

heilige en ware Mis! Maar die mooie 
ogenblikken duurden niet lang. Onze 
bisschop, vele priesters en gelovigen 
werden gevangen genomen, de Mis 
verdween evenals alle activiteiten van 
de Kerk. De H. Mis verscheen slechts 
in onze dromen in de gevangenschap.
Ik ben in 1984 in Sjanghai terugge-

keerd, terwijl de vervolging nog steeds 
voortduurde. Enkele priesters kwa-
men in de huizen van de gelovigen 
om er de Mis te lezen, de nieuwe Mis. 
Tot mijn grote teleurstelling was de li-
turgie heel verschillend van de oude 
liturgie. Wij weten dat de waarheid de 
waarheid is; zij verandert nooit. Wat 
was er gebeurd in onze Kerk? Waarom 
hadden zij de basisrite veranderd? 
Ik stond werkelijk perplex over deze 
verandering in de liturgie. China wist 
niets van Vaticanum II, en men kende 
nog minder de naam van Monseig-
neur Lefebvre. Niemand was in staat 
om me een antwoord te geven.
Op verzoek van mijn broer heb ik 
in 1989 China verlaten. De dag na 
mijn aankomst ging ik zonder enige 
aarzeling naar de meest nabije kerk. 
Zodra ik binnenkwam, zag ik dat veel 
mensen de communie in hun handen 
ontvingen. Dat kon alleen de nieuwe 
Mis zijn.
Enkele jaren later nam een van mijn 
vrienden, David, mij mee naar de 
Priesterbroederschap St. Pius X, in de 
kerk Onze Lieve Vrouw van de Enge-
len, te Arcadia, in Californië. Zodra ik 
de kerk binnenkwam, had ik de in-
druk thuis te komen. Ik was terug in 
de Kerk van mijn kindertijd. De Mis 
was heilig; de preek van de priester 
was meesterlijk. Hier was precies de-
zelfde Kerk als vijftig jaar geleden.
Er zijn in China vervolgingen geweest 
gedurende een halve eeuw, maar in de 
Verenigde Staten is er een ander soort 
vervolging. Zoveel gelovigen hebben 

het geloof verloren zonder zich er 
zelfs rekenschap van te geven. Om het 
hoofd te bieden aan deze bijzondere 
beproeving is het deelnemen aan de 
ware Mis in het Latijn, en dagelijks 
bidden van het rozenhoedje het beste 
wapen. Volg Mgr. Lefebvre na in alle 
omstandigheden en bewaar het ge-

loof.
Sommige  priesters van 
de Novus Ordo en ge-
lovigen hebben veel 
praatjes over mij laten 
rondgaan. Iedereen aan-
vaardt niet de Waarheid. 
Als zij de Waarheid niet 
aanvaarden, moeten zij 
zeker tegen haar ingaan.
Op 8 december 2003 
heb ik mijn belofte ge-
daan als lid van de Der-
de Orde van de Priester-
broederschap St. Pius X. 

Deel uitmaken van de Derde Orde 
betekent dat ik bereid ben om Mgr. 
Lefebvre beter te volgen in het tradi-
tionele rooms-katholicisme. 
Ik heb twee keer een dodelijke kanker 
gehad. Vorig jaar heeft mijn kanker 
zich opnieuw verbreid, deze keer tot 
in mijn borstbeen, zoals de scanner 
en de biopsie hebben aangetoond. In 
het eerste begin heb ik me afgevraagd, 
of dit voor God het ogenblik was om 
mij tot zich te roepen. Zo ja, God was 
goed genoeg geweest om mij terug te 
geven wat ik Hem had aangeboden, 
en met rente! Ik had gewonnen bij 
deze ruil. Ik was bereid om zonder 
enige spijt te vertrekken. Maar deze 
keer gaf Mgr. Lefebvre me een teken 
dat me aanmoedigde om het tradi-
tionele geloof te bewaren, door me 
een groot wonder te verlenen. En 
welk een zegen! Ik heb tot Monseig-
neur gebeden, en ik heb de relikwie 
van zijn haar gekust. Mijn kanker was 
in slechts tien dagen onder controle. 
Mijn arts zei me: “zelfs al hebt u me-
dicijnen ingenomen, niemand is zo 
snel genezen als u. Dit is ongetwijfeld 
een wonder.”

Slotwoord
Dierbare Heer, ik weet niet wanneer U 
me zult roepen. Dat zal ongetwijfeld 
de belangrijkste dag voor mij zijn. 
Wanneer dat ook zal zijn, ik bid dat 
het zal zijn op het ogenblik, waarop 
ik U het diepst bemin en waarop mijn 
ziel u verwacht met het sterkste ver-
langen. Sta mij toe vredig in uw ar-

Getuigenis

“ Deel uitmaken van de 
Derde Orde betekent dat ik 
bereid ben om Mgr. Lefeb-
vre beter te volgen in het 

traditionele rooms-katholi-
cisme. “
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men te rusten. Iedere gebeurtenis ligt 
in de voorzienigheid van God, en het 
is de liefde van God voor mij. Ik zal 
nu en voor altijd Deo Gratias zeggen!

Ik herinner me dat ik in 1958, toen 

ik mijn veroordeling tot vijftien jaar 
gevangenschap heb gekregen, tegen 
Onze Heer heb gezegd: “Nu moet ik 
mijn kruik breken, zoals Maria Mag-
dalena, ik moet alles wat ik heb voor 
U uitstorten. Uw liefde voor mij is 

zo prachtig! U bent zelfs voor mij 
gestorven aan het Kruis. Hoe kan ik 
U genoeg beminnen?” Men zou de 
liefde moeten beantwoorden door 
de liefde. Het leek me toe dat ik Ju-
das mij hoorde influisteren: “Je bent 
zo jong. Je kunt veel meer doen voor 
de Kerk. Waarom in de gevangenis 
blijven? Je vader is heel rijk. Waarom 
niet je erfenis krijgen en hem aan de 
armen geven?” Alle bekoringen wa-
ren dezelfde. Zij leken goed, maar het 
was mijn prioriteit het geloof zonder 
compromis te bewaren. Ik heb maar 
één ziel. Ik kan geen enkel risico ne-
men, haar te verliezen.
Het lijden in deze wereld is tijdelijk. 
De Verrijzenis kan pas komen na de 
Kruisiging. Op de zondagmorgen van 
Pasen gaf een zachte roep, “Maria”! 
haar een nieuw leven en een her-
nieuwde kracht (Joh. 20, 16).
Ik zal vertrouwen hebben op de barm-
hartigheid van God en rusten in zijn 
liefde. Heer, wat hoop ik, dat ik U aan 
het einde van mijn leven “Rose” hoor 
roepen, en dat U me toestaat voor al-
tijd in vrede in uw armen te rusten.

[Rose Hu is eind september 2012 
ernstig ziek geworden. Verschillende 
priesters van de Priesterbroederschap 
kwamen haar bezoeken en haar de 
genademiddelen van onze Moeder de 
H. Kerk brengen. Bij het rozenhoed-
je en de gebeden van de stervenden 
spande zij zich in om “Amen” te ant-
woorden en te glimlachen. Rose Hu, 
de roos van China, “de goede geur 
van Christus”, heeft haar schone ziel 
aan God teruggegeven op 13 oktober 
2012.]

Getuigenis

De redactie van het 
Informatieblad wensen u een 

goed en heilig jaar 2013!
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Paulus VI, zalig?

Begin december 2012 hebben de bis-
schoppen en de kardinalen van de 
Congregatie voor de  Heiligverkla-
ringen unaniem de heldhaftigheid 
van de deugden van paus Paulus VI 
vastgesteld. Benedictus XVI heeft on-
langs toestemming gegeven voor de 
promulgatie van het decreet. Om de 
zaligverklaring van Paulus VI te doen 
plaats hebben, ontbreekt nog slechts 
de officiële erkenning van een won-
der. Het is niet onmogelijk dat Paulus 
VI in de loop van 2013 zalig verklaard 
zal worden, bij gelegenheid van het 
Jaar van het Geloof. Weer een manier 
om het Concilie heilig te verklaren…

Bron: APIC

Het kardinalencorps

Tijdens het consistorie van 24 novem-
ber jl. heeft paus Benedictus XVI zes 
nieuwe kardinalen gecreëerd, alle-
maal niet-Europees.

Met dit vijfde consistorie zal hij 90 
kardinalen gecreëerd hebben.

Op de 120 kiezers (van minder dan 
80 jaar), blijft Europa het meest ver-
tegenwoordigde werelddeel, met 62 

kardinalen (51,6%). Daarna komen 
Noord- en Zuid-Amerika met 35 
(29,2%), Afrika en Azië met ieder 11 
(9,2% ) en Oceanië met 1 (0,8%).

Bronnen: FIDES / Apic / imedia

De statistieken van de katho-
lieke Kerk

Op 31 december 2010 was het aantal 
katholieken 1.195.671.000, met een 
totale toename van 15.006.000 ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. De 
toename betreft alle werelddelen en 
is het grootst in Afrika (+ 6.140.000), 
en Amerika (+ 3.986.000) en in Azië 
(+ 3.801.000), daarna komen Europa 
(+ 894.000) en Oceanië (+ 185.000). 
Het percentage katholieken is toege-
nomen met 0,04% tot 17,46%. De 
werelddelen vergelijkend, neemt men 
overal toename waar, behalve in Eu-
ropa: Afrika met 0,21%, Amerika met 
0,07%, Azië met 0,06% en Oceanië 
met 0,03 %, terwijl Europa op 0,01% 
komt. 

Het aantal inwoners per priester is dit 
jaar ook met 123 toegenomen, waar-
door het totaal van 13.227 bereikt 
wordt. De verdeling over de wereld-
delen vermeldt stijgingen in Afrika (+ 
40), in Amerika (+ 40), in Europa (+ 
31) en in Oceanië (+ 57) en afname in 
Azië (- 730). Het aantal katholieken 
per priester is globaal toegenomen 
met 24 en bereikt zo het getal van 
2.900. Men vermeldt stijgingen in alle 
werelddelen, de enige vermindering, 
ook al is die licht, betreft dit jaar nog 
Azië. De variaties zijn: Afrika (+ 64); 
Amerika (+ 30); Azië (- 1); Europa (+ 
11); Oceanië (+ 17).

Bron: FIDES

Teruggang van het aantal 
katholieken in Brazilië

Terwijl het aantal katholieken in 
Brazilië bij de eerste telling in 1872 
99,7% bedroeg, blijft het voortdu-
rend afnemen. In 1972 vertegenwoor-
digden zij nog 91,8% van de bevol-
king, overgaand tot 73,6% in 2000 
om tegenwoordig rakelings langs de 
grens van 65% te gaan. Dat heeft het 
Braziliaanse Instituut van geografie en 
statistiek (IGBE) bekend gemaakt. De 
statistieken tronen aan dat de katho-
lieken die de Kerk verlaten, de tradi-
tionele protestantse kerken of de ver-
schillende evangelische denominaties 
volgen. In een jaar of dertig is het per-
centage van ongeveer 6,6% in 1980 
overgegaan tot 42,6% in 2010. In de 
Braziliaanse “evangelische” wereld 
zijn het de afdelingen van de pink-
stergemeente die het merendeel van 
de gelovigen trekken, en zij groeien 
volop. Het aantal atheïsten, agnostici 
en personen zonder bepaalde gods-
dienst neemt ook toe.

Bron: Cathobel

De anticonceptie op de Filip-
pijnen

De nieuwe wet op de “reproductieve 
gezondheid” (die methodes van con-

Nieuws uit de Kerk
en de wereld



22   Informatieblad   Nr. 263  november - december  2012

Nieuws

trole op geboorten en van anticon-
ceptie), goedgekeurd door het Filip-
pijnse parlement, is “een vreselijk 
nieuws voor de Filippijnen en voor 
de wereld”: dat verklaart pater She-
nan Boquet, voorzitter van Human 
Life International (HLI), pro-life or-
ganisatie die vertegenwoordigd is in 
meer dan 80 landen van de wereld, 
waaronder de Filippijnen. De HLI be-
weging is niettemin bereid om zich te 
wenden tot de rechterlijke autoriteit, 
aankondigend dat zij “de strijd in de 
straten en voor de rechtbanken zal 
voortzetten. De strijd is niet geëin-
digd. Zij gaat alleen een nieuwe fase 
in met wettelijk karakter.” De pro-life 
groepen verklaren namelijk dat de 
wet ongrondwettig is.

Bron: FIDES

De Islam in Duitsland

In Frankfurt en in vier andere Duitse 
universiteiten is de Islam in opmars: 
cursussen over de Koran, lessen over 
de Hadiths, islamitisch recht… staan 
op het programma. 4000 à 5000 lera-
ren in de islamitische godsdienst zul-
len er in openbare scholen nodig zijn 
in de komende jaren. Deze nieuwe 
cursussen op de universiteiten zullen 
dus deze leraren leveren.

Overigens hebben het Bundesland en 
de stad Hamburg op 13 november jl. 
de toekenning verleend van drie feest-
dagen voor de 130.000 islamieten en 
50.000 alevieten van Hamburg. Deze 
islamitische en alevietische feestda-
gen krijgen zo dezelfde status als de 
christelijke feestdagen.

Bron: APIC / La Croix / SB

Benedictus XVI in Libanon

Benedictus XVI heeft drie dagen door-
gebracht in het land van de ceder. 
Drie dagen gekenmerkt door herhaal-
de oproepen tot de vrede in het land 
en in het gebied. Hij heeft vooral de 
jeugd uitgenodigd om bewerker van 
vrede te zijn. Hij heeft de verschil-
lende godsdiensten aangespoord om 
niet in het conflict te werken, maar in 
wederzijds begrip en de complemen-
tariteit van de verschillen. Hij brengt 
in herinnering dat “de eenheid van de 
christenen noodzakelijk is om de ge-
loofwaardigheid van de verkondiging 
van het Evangelie te versterken”.

Men kan deze vredeswensen voor het 
gebied alleen maar loven, maar dat 
kan niet gebeuren ten koste van het 
volledige katholieke geloof…

Bron: Cathobel

Nederland: protestantse doop-
sels “legitiem”

De ondertekening van een akkoord 
van “dooperkenning” markeert een 
cruciale stap in de verhoudingen tus-
sen de kerken. De Anglicaanse Kerk 
van Nederland, de Protestantse Kerk 
van Nederland, de Gereformeerde 
Kerk, de Rooms-katholieke Kerk, de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Oudka-
tholieke Kerk van Utrecht alsook en-
kele Hollandse Evangelische Kerken 
hebben deze verklaring geratificeerd, 
na drie jaar van overleg onder de vlag 
van de Raad van de Nederlandse Ker-
ken. Het doopsel toegediend door elk 
van de negen kerken wordt erkend als 
zijnde “legitiem en onherhaalbaar”. 
Volgens Klaas van der Kamp, de se-
cretaris generaal van de Raad van de 
Nederlandse Kerken, “betekent een 
dergelijke synergie een belangrijke 
grenspaal in het werk van toenadering 
tussen de kerken, dat trouwens voort-
gang zou moeten vinden met nieuwe 
discussies rond de Eucharistie”.

Bron: La Croix / At

Taizé in Rome

Na Kerstmis verzamelt de protestant-
se communiteit van Taizé de jongeren 
in Rome. Volgens pater Bernd Hagen-
kord S.J.: “Wanneer eind december in 
Rome de jaarlijkse ontmoeting van 
Taizé zal worden gehouden, zullen 
wij getuigen zijn van een vorm van 
concrete, echte, oecumene. De theo-
logen discussiëren en debatteren er-
over, van tevoren rekening te houden 
met belangrijke kwesties verbonden 
aan ons geloof. (…) Taizé brengt de 
vrede en de rust in het gebed en in 
het luisteren, via de muziek, de inter-
pretatie van de H. Schrift en door de 
ontmoeting”.

Zoals gebruikelijk hebben talrijke 
kerkleiders en politiek verantwoorde-
lijken een gelukwens gezonden aan 
de deelnemers van de Europese sa-
menkomst van Taizé in Rome.

Bron: news.va

De keuze van een katholieke 
school

Als men een teruggang van de gods-
dienstige praktijk meemaakt, hoe is 
het dan uit te leggen dat de ouders 
een duidelijke keus tonen om hun 
kroost toe te vertrouwen aan een ka-
tholieke school?

Uit de verschillende gesprekken in 12 
vestigingen van het basis- en middel-
baar onderwijs in Brussel en Wallonië 
kunnen veelzeggende vaststellingen 
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worden afgeleid die de toekomstige 
ontwikkeling omtrent het katholiek 
schoolwezen kenmerken.

De enquête van Olivier Servais geeft 
een eerste en niet de minste gedachte-
gang aan van de leiders die niet alleen 
gelovigen, maar ook agnostici of athe-
isten zijn: “het overbrengen van een 
westerse cultuur in samenhang met 
een christelijke geschiedenis blijkt 
fundamenteel en maakt deel uit van 
de rol van de katholieke school”. Dan 
wordt de rol van de katholieke school 
als een “aanvulling van de ziel” be-
schreven. Volgens het onderzoek van 
de antropoloog blijkt deze rol een 
kenmerk te zijn om in verband met 
een sterke, positieve identiteit van een 
christelijke school het individualisme 
of het heersende neoliberalisme te 
remmen. 

Het ideaal dat wordt vertegenwoor-
digd door de christelijke school levert 
een goed compromis tussen de tradi-
tionele waarden zoals het gezag, de 
plicht en de opvoeding tot vrijheid, 
tot verantwoordelijkheid. 

Het artikel vervolgt zijn opsomming 
met de eisen van de ouders dat een 
goede school een strenge, respectvolle, 
rechtvaardige en veeleisende school is. 
Als de “katholieke scholen” maar wer-
kelijk katholiek konden zijn…

Bron: La Libre

Openlijk getuigenis van het 
geloof

In het merendeel van de landen van 
Europa schijnt God verbannen te zijn 
naar de privésfeer, zowel op het ge-
bied van de politiek, de cultuur en de 
wetgeving als in de publieke opinie, 
menen de secretarissen generaal van 
de bisschoppenconferenties, bijeen in 
Edinburgh van 29 juni tot 2 juli.

Wie is daar de schuld van? “Waar is 
de toog, waaraan men met eerbied 
de man Gods herkende, als hij langs 
kwam?” (Serge Lama, Je vous salue Ma-
rie).

Bron: Cp / At

Priesterwijding van vrouwen

De National Catholic Reporter heeft 
vastberaden partij gekozen voor de 
priesterwijding van vrouwen. Hij 
roept zelfs de katholieken op om deel 
te nemen aan een campagne daar-
voor.

“De katholieke vrouwen die een roe-
ping tot het priesterschap hebben 
gevoeld en wier roeping bevestigd is 
door de gemeenschap, zouden gewijd 
moeten worden door de rooms-ka-
tholieke Kerk (…) Dit te verbieden is 
een onrechtvaardigheid die niet geto-
lereerd zou moeten worden”. Deze ra-
dicale stellingname is niet verwonder-
lijk voor deze krant met progressieve 
tendens, met inbegrip over de kwes-
ties van abortus en anticonceptie.

Op de site van Cathobel, kan men het 
volgende commentaar lezen: “Het is 
duidelijk! Een kwestie van culturele 
evolutie, niet van theologie”. Com-
mentaar gegeven door een zekere 
Paul De Clerk, pastoor van de paro-
chie OLV van de Hemelvaart, in Brus-
sel…

Bron: Cathobel

Een nieuwe kathedraal in Ka-
zakstan

Op 9 september 2012 is de nieuwe 
kathedraal van Karaganda, toegewijd 
aan OLV van Fatima, ingewijd, in te-
genwoordigheid van meer dan 1500 
gelovigen, bisschoppen, priesters, re-
ligieuzen en pelgrims van 15 verschil-
lende nationaliteiten. De kerk in goti-
sche stijl en bekleed met steen uit de 
Kaukasus, “zal een stil maar machtig 
teken en een middel van evangelisatie 
zijn, in een wereld waarin de katholie-
ken ongeveer 1 à 2% van de bevolking 

vormen (…). De architectuur van de 
kathedraal en van de objecten die 
zich erin bevinden zijn bewerkt met 
de grootste zorg om vorm te geven 
aan een werkelijk schoon kunstwerk, 
dat tegelijkertijd een gewijd karakter 
en een gevoel voor het bovennatuur-
lijke heeft. Dit alles is erop afgestemd 
zowel bij de gelovigen en de bezoe-
kers een zin voor de godsdienst en 
voor het geloof op te wekken alsook 
om uitdrukking te geven aan een akte 
van aanbidding van de H. Drie-een-
heid. Alles is dus gedaan om de eer-
bied voor het eerste gebod en het uit-
eindelijke doel van heel de schepping 
gemakkelijk te maken: de aanbidding 
en de verheerlijking van God”, heeft 
Mgr. Athanasius Schneider, hulpbis-
schop van Karanga, verklaard.

Bronnen: Zenit / news.va / At

Traditionele bedevaart in Rome

Van 1 tot 3 november 2012 heeft de 
bedevaart ‘Summorum Pontificum’ 
(van de richting “Ecclesia Dei”) in 
Rome bijna 1500 personen bijeen-
gebracht, voornamelijk afkomstig uit 
Europa en Amerika. De pelgrims wil-
den de paus danken voor zijn Motu 
Proprio van 2007 over de traditionele 
Mis.

Tijdens de sluitingsmis, opgedragen 
volgens de tridentijnse ritus in de 
basiliek Sint Pieter, heeft kardinaal 
Antonio Canizares, prefect van de 
Congregatie voor de Goddelijke Ere-
dienst en de Sacramenten, het Motu 
Proprio gekwalificeerd als “cadeau 
voor de hele Kerk”. Mgr. Augustine Di 
Noia, vicedirecteur van de pauselijke 
commissie Ecclesia Dei, belast met de 
betrekkingen met de traditionalisten, 
evenals Mgr. Guido Pozzo, secretaris 
van deze commissie, hebben even-
eens aan deze celebratie deelgeno-
men.

Bronnen: Apic / imedia
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Pauselijke Academie voor het 
Latijn

Het nieuws zal alle klassieke filologen 
verheugen: de paus heeft besloten het 
leren van het Latijn te steunen. Om 
dit te doen heeft Benedictus XVI on-
langs een Motu Proprio gepubliceerd 
dat de Pauselijke Academie voor het 
Latijn sticht. Dit nieuwe instituut zal 
deel uitmaken van de Pauselijke Raad 
voor de Cultuur.

Vaststellend dat de kennis van de 
Latijnse taal en cultuur steeds “op-
pervlakkiger” wordt - wat zelfs waar 
blijkt te zijn bij “de filosofische en 
theologische studies van de toekom-
stige priesters” – wil Benedictus XVI 
de inspanningen ondersteunen, die 
gedaan zijn met betrekking tot een 
aanzienlijker gebruik van het Latijn in 
het kerkelijke milieu en in de wereld 
van de cultuur. Het doel is tweeledig: 
het gaat erom studies te doen ople-
ven, die verslappen en een nieuw elan 
te begeleiden dat aan het licht treedt 
buiten de wereld van de godsdienst.

De Academie voor het Latijn zal er 
voor zorgen deze taal die de Kerk in 
stand heeft gehouden sinds de val 
van het Romeinse Rijk, te doen leven. 
Daartoe zullen “didactische metho-
des” die aangepast zijn aan onze tijd 
in gebruik genomen moeten worden. 
Er zal “een netwerk tussen academi-
sche en universitaire instituten” toe-
gezegd moeten worden om het erf-
goed van de Latijnse beschaving te 
herwaarderen. Er wordt ook verwacht 
dat de stichting Latinitas, in 1976 
gesticht door Paulus VI, opgeheven 
wordt.

Bronnen: APIC / At

Palestina in de VN

Op 29 november jl. is Palestina offici-
eel waarnemersstaat van de Verenigde 
Naties geworden. 138 Landen heb-
ben namelijk in die zin gestemd; een 
veertigtal heeft zich van stemming 
onthouden, terwijl de Verenigde Sta-
ten hun reserve uitspraken. Voor de 
Palestijnen die deze grote beslissing 
uitgelaten hebben ontvangen, is dit 
een diplomatiek succes en het begin 
van een internationale erkenning van 
een natie. Palestina heeft zeker nog 
altijd geen stemrecht in de algemene 
Vergadering van de VN, maar beschikt 
nu over een plaats die het vergelijk-
bare macht verleent met die van het 
Vaticaan. De Heilige Stoel heeft deze 
stemming onmiddellijk verwelkomd, 
en herinnerd aan “de gemeenschappe-
lijke positie tot uitdrukking gebracht 
door de Heilige Stoel en de PLO in 
hun basisakkoord van 15 februari 
2000, ten gunste van de erkenning 
van een gegarandeerde speciale status 
voor de stad Jeruzalem,” die vooral 
in staat zou stellen “de vrijheid van 
godsdienst en van geweten, de iden-
titeit en het karakter van Jeruzalem te 
bewaren als Heilige Stad, evenals het 
respect voor de Heilige Plaatsen die 
zich er bevinden en de toegang tot 
diezelfde Heilige Plaatsen.”

Bronnen: Granier / Apic

Huwelijk tussen Britse mon-
arch en katholiek

Op handen zijnde verandering in het 
koninkrijk van hare genadige ma-
jesteit: de erfgenamen van de Britse 
troon zullen voortaan toestemming 
hebben om een katholiek te trouwen 
zonder hun opvolgingsrechten te ver-
liezen.

Er zou een wetsvoorstel ingediend 
moeten worden om de wet van 1701 
af te schaffen, die de toegang tot de 
troon uitsluit van iedereen die ge-
huwd is met een persoon die de ka-
tholieke godsdienst bekent. Dezelfde 
wet van 1701 is in oktober 2011 al 
afgeschaft door de 16 staten van het 
Gemenebest.

Maar, het is van nu af bepaald dat de 

Britse vorst nog steeds behoort tot de 
anglicaanse Kerk, waarvan hij de eerst 
verantwoordelijke is.

Bron: At

Devasahayam Pillai
Devasahayam Pillai (1712-1752) is 
de eerste Indiase leek die zalig werd 
verklaard. Dit is gebeurd bijna 20 jaar 
nadat de zaak van deze heel popu-
laire geestelijke figuur is geopend in 
zijn bisdom van herkomst. De viering 
heeft plaats gehad in de staat Tamil 
Nadu (Zuid-India) in tegenwoordig-
heid van enkele duizenden personen.

Als Hindoe, heel arm geworden ten 
gevolge van slechte oogsten, is hij 
bekeerd door een Nederlandse ka-
tholieke officier, die hem heeft gehol-
pen een betekenis te geven aan deze 
beproeving vanuit het christelijke ge-
loof, door hem het boek Job te laten 
ontdekken. Hij werd in 1745 gedoopt 
door een jezuïeten missionaris en 
neemt de naam Devasahayam aan, 
die in het Tamil Lazarus betekent.

In 1749 gearresteerd, werd de toe-
komstige zalige bevolen terug te keren 
tot het hindoeïsme. Zijn martelingen 
duren drie jaar. Tegenover zijn weige-
ring om zijn geloof af te zweren, geeft 
de koning tenslotte bevel om hem ter 
dood te brengen op 14 januari 1752. 
Zijn stoffelijk overschot wordt terug-
gevonden door de christenen en be-
graven voor het altaar van de kerk St. 
Franciscus Xaverius, die de kathedraal 
van het bisdom Kottar zal worden.

Bron: Cathobel

Schennis van meer dan 160 
graven

Nieuws



Informatieblad      Nr. 263  november - december  2012  25

Nieuws

Meer dan 160 graven zijn geschonden 
op twee katholieke kerkhoven van Da-
kar. “Kruisbeelden en andere stenen 
voorwerpen werden van de graven 
verwijderd op de christelijke kerkho-
ven van de H. Lazarus van Bethanië en 
van Bel Air door tot nu toe onbeken-
den”, verklaart een bericht gezonden 
aan het persagentschap Fides door 
pater Roger Gomis, verantwoordelijke 
voor de Maatschappelijke Contacten 
van het bisdom Dakar. “Men telt een 
zestigtal geschonden graven op het 
kerkhof van de H. Lazarus van Betha-
nië en meer dan een honderdtal op 
dat van Bel Air”. 

Zijne Eminentie kardinaal Theodorus 
Adrianus Sarr, aartsbisschop van Da-
kar, en de verantwoordelijken van het 
beheer van de christelijke kerkhoven 
hebben, namens heel de christelijke 
gemeenschap, hun verontwaardiging 
en hun ontsteltenis tot uitdrukking 
gebracht over deze daden van vanda-
lisme. Pater Gomis heeft de bewakers 
van de twee kerkhoven ondervraagd, 
die hebben verklaard dat de dieven de 
bronzen kruisbeelden stelen van de 
oudste graven, terwijl zij de nieuwere 
negeren. De bewakers van deze twee 
kerkhoven hadden aan de autoritei-
ten van de stad aangegeven, dat het 
nodig was om de omringende muren 
te verhogen om een grotere veiligheid 
te garanderen.

Bron: Fides

Tot ziens, Mgr. Jousten

Op 2 november jl. heeft Mgr. Aloys 
Jousten zijn ontslag aangeboden aan 
de Paus vanwege de leeftijdsgrens (75 
jaar). De paus besluit soms het man-
daat van een diocesane bisschop te 
verlengen. In het huidige geval heeft 
Benedictus XVI niet gewacht om het 
afstand doen van de bisschop van 
Luik, het meest geteisterde bisdom 
van België, te aanvaarden. Men kan 
God alleen maar bedanken. Mgr. 
Jousten zal echter blijven tot de be-

noeming van zijn opvolger, rond Pa-
sen. Laat ons bidden dat de toekom-
stige bisschop handelt als een ware 
opvolger van de apostelen…

Afzetting van een bisschop 
door Peking

Op 7 juli jl. tot bisschop gewijd, met 
de instemming van Rome en van Pe-
king, heeft Mgr. Ma Daqin aan het 
eind van de ceremonie zijn terugtre-
den uit de patriottische Vereniging 
van Chinese katholieken (APCC) 
aangekondigd, het orgaan waarvan 
Peking zich bedient om haar poli-
tiek op te leggen aan het “officiële” 
gedeelte van de Kerk van China. De 
Chinese autoriteiten hebben van toen 
af de maatregelen vermeerderd om 
de situatie weer in handen te nemen 
door de nieuwe bisschop huisarrest 
op te leggen alvorens hem af te zetten. 
De Heilige Stoel heeft verklaard, dat 
deze afzetting “geen enkele juridische 
waarde” had.

Bronnen: APIC / At

Benedictus XVI verleent gratie 
aan zijn butler

Bij het naderen van Kerstmis heeft 
Benedictus XVI op 22 december 2012 
Paolo Gabriele ontmoet en hem gra-
tie verleend. Zijn ex-butler was in 
oktober jl. veroordeeld tot 18 maan-
den gevangenisstraf voor verzwaarde 
diefstal in het kader van de zaak ‘Va-
tileaks’.
Benedictus XVI heeft zijn butler gedu-
rende een kwartier ontmoet “om hem 
zijn vergiffenis te bevestigen en hem 
persoonlijk mede te delen, dat hij zijn 
verzoek om gratie had ontvangen, en 
hem de straf die hem was opgelegd, 
kwijtschold”. Paolo Gabriele is vrijge-

laten uit de gevangenis. Hij is terug-
gekeerd naar zijn huis. Hij kan echter 
niet in het Vaticaan blijven wonen.

Bronnen: Apic / imedia

Feminisme contra christendom

Ontklede militante feministen van de 
Oekraïense groep “Femen” hebben, 
op 17 augustus, een kruis doorge-
zaagd met een kettingzaag in Kiev en 
gedreigd te beginnen aan de gebou-
wen van de Russische orthodoxe Kerk. 
Er zijn drie kruisen doorgezaagd in de 
streek van Tjseljabinsk, in de Oeral, 
op ongeveer 1500 km ten oosten van 
Moskou, terwijl het vierde vernield 
werd in het gebied van Arkhangelsk in 
het noorden van Rusland. Zij hebben 
gehandeld als teken van steun aan de 
groep punkmeisjes de Pussy Riot, die 
door het Russische gerecht veroor-
deeld werden voor heiligschennis.
Deze Oekraïense feministen hebben 
opnieuw van zich laten horen in Pa-
rijs, tijdens de opening van hun in-
ternationale trainingskamp (!) op 18 
september 2012  en tijdens de aanval 
op de demonstranten (van Civitas) 
voor het gezin, op 18 november jl.

Geruchten en werkelijkheid

In een artikel in La Croix van begin 
juli 2012 beweert Céline Hoyeau dat 
er een “opstand”  het algemeen ka-
pittel van de Priesterbroederschap St. 
Pius X bedreigt.
“Als Mgr. Williamson heel zijn geloof-
waardigheid heeft verloren, zou Mgr. 
Alfonso de Galarreta een opstand 
kunnen katalyseren, gesteund door 
Mgr. Bernard Tissier de Mallerais”. 
Een andere journalist beweert dat dit 
feit zou kunnen bevestigen enerzijds 
het bestaan van een brief van Mgr. Tis-
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sier de Mallerais, die zou rondgaan in 
privé netwerken en die om de afzet-
ting van Mgr. Fellay zou vragen; en 
anderzijds het voorstel van Mgr. de 
Galarreta die zou verzoeken om het 
afzetten van de twee assistenten van 
de algemeen overste.
Ter vergelijking hiermee de woorden 
van Mgr. de Galarreta, gesproken in 
Villepreux op 13 september jl.: “De 
goddelijke Voorzienigheid heeft ons 
op een duidelijke en tasbare wijze 
bijgestaan tijdens het Kapittel. Dat 
is heel goed verlopen, ik zeg het u 
heel eenvoudig, wij hebben rustig, 
vrijuit, open kunnen spreken, we 
hebben de cruciale problemen kun-
nen aansnijden, (…) en we hebben 
de gezichtspunten vergeleken, zoals 
het hoort tussen leden van eenzelfde 
congregatie, van eenzelfde leger. Dat 
vormt geen probleem, de Priester-
broederschap is geen school voor jon-
ge meisjes, nietwaar? Dus als er soms 
woordenwisselingen tussen ons zijn, 
dan hoeft er ook geen drukte over ge-
maakt te worden. (…) Het drama zou 
zijn het Geloof te laten varen, maar 
dat er discussies zijn, kwesties van 
omzichtige opportuniteit over het één 
of het ander, dat is normaal.  Er zijn 
verschillende aspecten, er zijn tem-
peramenten, er zijn situaties … Het 
is uiterst gecompliceerd, en men kan 
niet het zwaard trekken om de gordi-
aanse knoop door te hakken, door te 
zeggen: kijk ik los de kwestie in één 
klap op, nee! (…) Sommige men-
sen zijn verontrust: O! Ja, maar dat! 
– Men moet de complexiteit van het 
probleem, van de situatie zien. (…) 
Volgens mij zijn we de crisis echt te 
boven gekomen, we hebben hem ach-
ter ons gelaten, en zoals het hoorde, 
vooral in de praktische maatregelen, 
dankzij de discussies die ons in staat 
hebben gesteld om punten tussen ons 
te verhelderen, om de argumenten 
van alle kanten goed af te wegen, om 
ze uit te zoeken, om te komen tot een 
vollediger helderheid en scherpheid 
over de situatie, wat het voordeel is 
van beproevingen als men er lessen 
uit trekt”.

Bronnen: La Croix / DICI

Uitstoting van Mgr. Williamson

“Nadat hij sinds meerdere jaren af-
stand had genomen van de leiding 
en het bestuur van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X, en weigerde de 
verschuldigde eerbied en gehoor-
zaamheid te tonen aan zijn wettige 
oversten, is Mgr. Richard Williamson 
op 4 oktober uitgestoten verklaard 
uit de Priesterbroederschap St. Pius 
X door beschikking van de Algemeen 
Overste en zijn Raad. Er was hem een 
uiterste termijn verleend om zich te 
onderwerpen, na afloop waarvan hij 
de verspreiding van een “open brief” 
heeft aangekondigd waarin hij aan de 
Algemeen Overste vraagt af te treden. 
Deze pijnlijke beslissing is noodza-
kelijk geworden door de bezorgd-
heid om het algemeen welzijn van 
de Priesterbroederschap St. Pius X en 
om haar goede bestuur, in overeen-
stemming met wat Mgr. Lefebvre ver-
klaarde: “Het is de uitroeiing van het 
gezag. Hoe kan het gezag uitgeoefend 
worden als zij aan alle leden moet 
vragen om deel te nemen aan de uit-
oefening van het gezag?” (Ecône, 29 
juni 1987). Gegeven te Menzingen, 
24 oktober 2012” (Persbericht van 
het Moederhuis van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X).
Eerwaarde Schmidberger, district-
overste van Duitsland heeft bepaalde 
feiten in herinnering gebracht, die al 
ruimschoots openbaar waren: “Vóór 
het algemeen Kapittel in juli jl. heeft 
Mgr. Williamson letterlijk gezegd, in 
een gefilmde toespraak: “Als de Pries-
terbroederschap er wonder boven 
wonder in zou slagen zich van Mgr. 
Fellay en zijn groep te scheiden, dan 
zou dat een dekselse schoonmaak 
betekenen.” – “Er is een hoop, een 
echte hoop, dat de goede elementen, 
bij gelegenheid van het algemeen Ka-
pittel, haar meerderheid onttrekken 
aan Mgr. Fellay. In het geval dat zij het 
zouden doen, zouden zij erin slagen, 
zich te ontdoen van Mgr. Fellay. Het is 
een hoop, het is een droom. (…) On-

danks talrijke raadgevingen, vriend-
schappelijke aansporingen en waar-
schuwingen heeft Mgr. Williamson 
zijn gedrag niet willen veranderen. Er 
bleef dus geen andere oplossing dan 
de scheiding. Zo heeft de Priester-
broederschap een bisschop verloren. 
Dat raakt mij des te meer omdat Mgr. 
Williamson seminarist was met mij in 
Ecône en omdat hij een jaar lang mijn 
medewerker is geweest in Weissbad 
voor de vorming van jonge Duitsta-
lige geestelijken”.  
Het district Italië heeft van zijn kant 
het volgende persbericht verspreid: 
“(…)  Deze affaire wordt gerecht-
vaardigd door zuiver disciplinaire 
redenen, die meerdere jaren hebben 
geduurd. Deze droevige gebeurtenis 
te willen verbinden aan een wil tot 
leerstellige scheuring tegenover “de 
conciliaire Kerk” is zuiver willekeurig, 
lasterlijk en ongerechtvaardigd  ten 
aanzien van de laatste verklaring van 
het algemeen kapittel van de recente 
gebeurtenissen, zoals de toekomst het 
ondubbelzinnig zal tonen”.  

Bronnen : DICI / District Duitsland 

en Italië
 

Roepingen in de seminaries 
van de Priesterbroederschap St. 
Pius X

Begin oktober ontving het seminarie 
van Flavigny (Frankrijk) 17 nieuwe 
seminaristen en 3 broederpostulan-
ten; het seminarie van Winona (USA), 
14 pre-seminaristen (in de humano-
ria), 15 in de spiritualiteit (1ste jaar) 
en 3 broederpostulanten. Wat betreft 
Zaitzkofen (Duitsland), zijn het 10 se-
minaristen en 2 broederpostulanten 
die aan de deur zijn komen kloppen.
Op het zuidelijk halfrond heeft Mgr. 
Bernard Fellay, in het seminarie van 
La Reja (Argentinië), op 6 oktober 9 
subdiakens gewijd.

Bron: DICI 

Nieuws
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Zondag 15 april
Te Den Haag (NL) draagt eerwaarde 
C. de Beer de laatste zondagsmis op 
in de geheel volle bootkapel Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans. Er 
heerst een aangename stemming, het 
afscheid nemen van de waterkapel 
wordt verzacht door het vooruitzicht 
van de nieuwe kapel op het vaste land 
in Leiden.

Zaterdag 21 april
Laatste grote verhuizing van de kapel-
inventaris van het kerkschip te Den 
Haag. Met man en macht wordt er ge-
werkt: op naar Leiden, waar eerwaar-
de C. de Beer voor de eerste keer de 
zondagsmis in de ontvangsthal bene-
den opdraagt. De kapel boven is nog 
een bouwplaats.

Vrijdag 27 april
De ontruimde kapelboot in Den 
Haag, die 25 jaar dienst heeft gedaan, 
wordt weggevaren.

Zaterdag 5 mei
Mgr. A. de Galarreta dient in Antwer-
pen het H. Vormsel toe aan elf per-
sonen, waaronder ook een aantal uit 
Nederland. Na de plechtigheid ziet 
Monseigneur de stad Gent en zegent 
er de tentoonstelling van de Lijkwade 
in onze kapel aan de Kortrijkse Steen-
weg.

Zondag 6 mei

In de St. Jozefkerk te Brussel vormt 
Monseigneur de Galarreta 45 perso-
nen, ongeveer twee maal zoveel als de 
vorige jaren.
Vanuit de priorij van Antwerpen ver-
trekt er een bus met gelovigen die zich 
aansluiten bij de bedevaart van het 
Duitse district naar de H. Rok in Trier. 
Zij komen op tijd aan voor de H. Mis 
in de Maximinuskerk, een voormalige 
abdijkerk op het Trierse martelaars-
veld. Er zijn ongeveer 2500 gelovigen 
van de Priesterbroederschap St. Pius 
X aanwezig. ‘s Middags vereren wij de 
H. Rok, het naadloze kleed van Chri-
stus, in de domkerk, die op de plaats 
staat waar vroeger het paleis van de 
heilige keizerin Helena stond. Voor-
dat zij huiswaarts keren houden ze 
nog een korte stop bij het graf van de 
H. Apostel Matthias en de eerste HH. 
Bisschoppen van Trier.

Zondag 13 mei
De gelovigen van Brussel komen sa-
men voor de jaarlijkse kermis die ver-
maak biedt voor alle deelnemers van 
7 tot 77 jaar, en financiële steun voor 
de scholen van de traditie.

Donderdag 17 mei
In Leiden heerst bijzondere vreugde, 
omdat op het feest van Onze Heer He-
melvaart een kindje wordt gedoopt.

Zaterdag 19 mei
Bij de Kleemkapel in Kaprijke is er een 
gezinsdag voor de gezinnen van Ant-
werpen. Na de ommegang, waarbij 
zij drie rozenhoedjes bidden (vooral 
voor de op te richten school) en alle 
geheimen van de rozenkrans in kapel-
letjes staan afgebeeld, is er in de tuin 
van een vriend een barbecue.

Zondag 20 mei
De zondag na Hemelvaart is de dag 
van de communies: in de St. Jozefkerk 
zijn dat vijf eerste communies en acht 
plechtige communies. In de Hemel-
straat doen drie kinderen hun plech-
tige communie.

Zaterdag 26 – maandag 28 mei
Dit jaar eindigt de bedevaart van 
Pinksteren in Orléans om de H. Jean-
ne d’Arc te gedenken, van wie men de 
zesde eeuw van haar geboorte viert. 
De Belgen, Nederlanders en Luxem-
burgers zijn van de partij, vooral in de 
logistiek en de medische dienst.

Zaterdag 2 juni
Feest in de kapel van Antwerpen: twee 
jonge mensen gaan voor God de hei-
lige band van het huwelijk aan.

Dinsdag 5 juni
Eerwaarde M. Kowalski, die op door-
reis naar Warschau is, komt de H. Mis 
opdragen in de kapel te Leiden.  

Donderdag 7 juni
In Brussel stopt de overvloedige re-
gen juist op het ogenblik dat de Sa-
cramentsprocessie begint, dankzij de 
vurige gebeden van de gelovigen. De 
zon verblindt zelfs de mensen die Je-
zus in de Hostie aanbidden.
Eerwaarde D. Fringeli gaat naar Essen 
(D), waar de priorij St. Bonifatius met 
een plechtige processie Sacraments-
dag viert.

Zondag 10 juni

april - oktober 2012

Nieuws

Kroniek van het 
district
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Kroniek

De Sacramentsprocessie trekt weer 
door de straten van Antwerpen. Dit 
maal voor de 25e  keer. Er staat een 
stralende hemel; eerwaarde M. De 
Clercq doet de Hoogmis; iedereen 
heeft zijn rol ingeoefend; van de mis-
dienaars tot de stadstrommelaars en 
de trompetter die bij de zegen het “te 
velde” speelt zowel als de priester die 
langzaam en plechtig de zegen geeft. 
Het koor uit Litouwen is voor de 
tweede maal gekomen. Na afloop kan 
iedereen in de tuin genieten van een 
Koning (bolleke) en Sakutis waarbij 
Litouwse en Vlaamse liederen gezon-
gen worden. 
Ook in Gerwen trekt de jaarlijkse Sa-
cramentsprocessie door de straten, 
terwijl de zon door zijn stralen we-
dijvert met de Zoon van God, die in 
de monstrans straalt. 

Zaterdag 16 juni
Vanuit de kapel in Bierbeek wordt 
er een bedevaart naar Priester Poppe 
in Moerzeke georganiseerd. Er is een 
conferentie over de Karmelspirituali-
teit. Eerwaarde M. De Clercq mag bij 
de zusters de H. Mis opdragen.

Donderdag 21 juni

Schoolreisje naar het geboortehuis 
van de H. Johannes Berchmans, in 
Diest,  voor de leerlingen van Brussel 
en Namen.

Donderdag 21 juni –  vrijdag 
29 juni
Eerwaarde D. Fringeli neemt aan de re-
traite deel, die eerwaarde D. Couture, 
de overste van het district Azië, in En-
ney (CH) voor de diakens preekt, die 
op 29 juni in Ecône tot priester zullen 
worden gewijd. Hij profiteert van het 
prachtige berglandschap en de goede 
lucht om de geestelijke reservoirs van 
zijn ziel weer te vullen.

Vrijdag 29 juni
Eerwaarde J. Verlinden is in Ecône, 
waar zijn gehele jaargang samengeko-
men is om hun 25-jarig priesterjubile-
um te vieren.

Maandag 9 juli – Zaterdag 14 
juli
Het kapittel van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X heeft plaats te 
Ecône, zoals dat tegenwoordig iedere 
zes jaar gebeurt. De districtsoverste 
van de Benelux voegt zich bij de 38 
andere deelnemers aan het kapittel 
om interne - en externe - zaken van 
onze religieuze familie te behandelen.
Eerwaarde E. Jacqmin en eerwaarde 
D. Fringeli preken te Antwerpen de 
retraite volgens de Geestelijke Oefe-
ningen van de H. Ignatius van Loy-
ola voor vier oudere vrouwen en vier 
jonge mannen, die zich met veel en-
thousiasme en godsvrucht aan deze 
zielenreiniging onderwerpen.

Zondag 8 juli – donderdag 19 
juli
Het E.K.-zomerkamp van de jongens 
gaat van start op een wei, die juist op 
Nederlands gebied is gelegen, op één 
kilometer van ons vroegere retraitehu-
is Nieuwkerk. Ondanks regenachtig 
weer kunnen zij toch bijna alle missi-
es, tochten en spelen laten doorgaan. 

Zondag 8 juli – zondag 22 juli

De Franssprekende Eucharistische 
Kruistocht (een honderdtal kinderen 
en een twintigtal leidinggevenden) 
gaat, zoals ieder jaar, kamperen. Veer-
tien dagen ontspanning, christelijk le-
ven en intensief contact met de ware 
realiteit… de regen, de modder en 
zelfs de zon! In onze numerieke en 
virtuele extreem geciviliseerde wereld 
kan dat geen kwaad… 

Maandag 18 juli
Het wit marmeren altaar bestemd 
voor de nieuwe kapel in Leiden wordt 
vakkundig geplaatst.

Zondag 22 juli

Eerwaarde K. Huysegems, één van 
onze Vlaamse priesters, viert zijn 
10-jarig priesterjubileum in Antwer-
pen. Na de H. Mis is er een receptie.

Zondag 22 juli –  donderdag 2 
augustus

Het E.K. Meisjeskamp verloopt zowel 
met goed weer als in een goede sfeer. 
Ze gaan onder andere naar het safari-
park de Beekse bergen.

Donderdag 26 juli – zaterdag 
11 augustus

De jongerengroep van de St. Jozefkerk 
in Brussel vertrekt dit jaar voor een 
ver avontuur in Estland! Vier jonge 
Estlanders voegen zich bij het kamp 
en nemen deel aan de werkzaamhe-
den voor het inrichten van het terrein 
van de toekomstige kapel van Tal-
linn. De jongeren brengen vervolgens 
een week van werken, gesprekken en 
vriendschap door in een achteraf ge-
legen boerderij op het platteland van 
Estland. Voortreffelijke herinneringen 
die hen volgende zomer zeer zeker 
daar terug zullen brengen.

Zondag 29 juli
Vandaag zijn er twee pasgeborenen 
herboren door de genade van het 
doopsel en worden gelovigen van de 
St. Jozefkerk.

Maandag 30 juli

Zuster Marie de la Passion, oblate van 
Menzingen, komt in de St. Jozefkerk 
de uitvaart 
bijwonen van mevrouw Van Houtte 
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(moeder van zuster Marie Jacinthe).
Op dezelfde dag komt zuster Marie 
Stella bij ons om zuster Marie-Emé-
rentienne te vervangen. (Na vier jaar 
goede en loyale diensten heeft onze 
Gabonese zuster haar nieuwe obedi-
entie gekregen: Unieux, in Frankrijk).

Maandag 30 juli – zaterdag 4 
augustus
Mariale retraite, in Antwerpen ge-
preekt door de eeraarde heren Waillez 
en Salenave en gevolgd door een klein 
tiental gelovigen.

Maandag 6 – zaterdag 11 au-
gustus
Verblijf in de priorij van Brussel van 
eerwaarde Charles Deister, Ameri-
kaanse seminarist, die in de Verenigde 
Staten leerling van eerwaarde B. Wail-
liez is geweest.

Woensdag 8 – dinsdag 14 au-
gustus

Door omstandigheden vertrekken de 
jongens die gaan fietsen al op de 8e 
in plaats van op de aangekondigde 
12e augustus. Via Brussel, Thuin, 
Chimay en Château-Porcien komen 
zij tenslotte bij de Kathedraal in Re-
ims. Vandaar gaan ze een stuk met de 
trein en dan weer met de fiets over de 
grens naar Bouillon. Zij bezoeken het 
kasteel van Godfried van Bouillon, 
de beroemde Kruisvaarder die Jeru-
zalem veroverde. Tenslotte nemen ze 
met hun bepakte fietsen de trein in 
Palliseul terug naar Antwerpen, vol 
van deze vermoeiende, maar mooie 
dagen! 

Maandag 13 – zaterdag 18 au-
gustus
Retraite van de H. Ignatius in de pri-
orij van Antwerpen.

Woensdag 15 augustus

Een goed deel van de gelovigen van 
de kapel Saint-Aubain belandt in 
de prachtige omgeving van de abdij 
Notre-Dame du Vivier, te Marche-les-
Dames. Helaas kan de H. Mis er niet 
opgedragen worden, omdat het bis-
dom het niet heeft toegestaan… Na 
een gezellige picknick en terwijl de 
kleintjes genieten van de omringende 
natuur, brengt een geleid bezoek de 
groten door deze overblijfselen van 
de christenheid in de Maasstreek.

Maandag 20 augustus
Vandaag begint het stemmen van het 
orgel in de nieuwe kapel in Leiden.

Zaterdag 25 – zondag 26 au-
gustus

De bedevaartvoettocht van Gorcum 
naar Brielle moet beproevingen on-
dergaan: pech met een vrachtwagen, 
harde buien; maar niemand laat zich 
daardoor in de war brengen. Iedereen 
was zeer voldaan. Deo gratias!

Zaterdag 25 augustus
Weer een huwelijk in de St. Jozefkerk! 
Moge God al deze nieuwe echtparen 
zegenen.

Zondag 2 september

Het 25-jarig Priesterjubileum van eer-
waarde J. Verlinden wordt gevierd. De 
priesters, die in Gabon waren, zijn 
ook aanwezig met Fabian Reiser (se-
minarist). Na de plechtige Hoogmis is 
er een receptie in de tuin, waar twee 
neven van eerwaarde J. Verlinden frie-
ten bakken. 

Maandag 3 september

Start van het nieuwe schooljaar in de 
school van Brussel: 47 leerlingen zijn 
van de partij.
In Namen, in de school Frère Mutien-
Marie, zijn dat twaalf leerlingen.
En tenslotte, na jaren van gebed en 
heilig (on)geduld, gaat de school van 
Antwerpen open met vijf kinderen.

Maandag 10 – zaterdag 15 sep-
tember
Voor de Nederlandstalige Mariale 
retraite, gepreekt door eerwaarde E. 
Jacqmin en eerwaarde J. Verlinden, 
zijn er acht deelnemers.

Zaterdag 15 september

Sportdag van de Traditie in Bonheide 
(Mechelen), waar voetballers en vol-
leyballers, aan het eind van de dag, 
weer met een flinke groep gelovigen 
samenkomen rond een tafel.

Kroniek
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Vrijdag 21 september
Mgr. B. Fellay, op bliksembezoek in 
het district, gebruikt de maaltijd met 
enkele bevriende priesters die voor 
de gelegenheid naar Brussel gekomen 
zijn.

Zaterdag 22 september

Inzegening van de nieuwe kapel Onze 
Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans in 
Leiden door Mgr. B. Fellay. Het orgel 
krijgt een eigen zegening. De indruk-
wekkende woorden van monseigneur 
worden nog eens onderstreept door 
de inzet van de organist, die een solide 
oksaal onder zich heeft! Het koor van 
Brussel heeft ruim plaats! Het werk 
voorafgaande aan deze dag laat in ve-
ler harten een fijn gemeenschappelijk 
goed met een mooie herinnering aan 
de goddelijk Voorzienigheid achter, 
waarover men later zeker nog zal bli-
jven napraten: weet je nog, toen we … 
Dank aan God, dank aan allen!

Zondag 23 september
In Luxemburg ontwikkelt het apo-
stolaat zich met de overgang van een 
tweemaandelijkse H. Mis naar een 
wekelijkse Mis. Er zijn plannen voor  
tweemaandelijkse uitstapjes van de 
Eucharistische Kruistocht, waar de 
eerste keer meer dan 20 kinderen op 
af kwamen… Een veelbelovend terre-
in van apostolaat!
De voetballers van Antwerpen, ver-
sterkt met enkele van Nederland, 
voetballen tegen de school van Saar-
brücken. Het wordt 14 - 1 voor de 
Nederlandstalige ploeg. Maar er komt 
nog een vervolg, zo is ons verzekerd!

Maandag 24 september
De priorij van Antwerpen kan een 
koopcontract tekenen met de eige-
naars van het pleintje rechts van het 
klooster. Door de Voorzienigheid en 
enkele weldoeners is dit mogelijk 
gemaakt. Voorlopig mogen we enkel 
op zondag deze parkeergelegenheid 
helemaal gebruiken. Een gedeelte 
echter, waar begroeiing stond, wordt 
in oktober vrijgemaakt, zodat we daar 
wel altijd kunnen parkeren.

Vrijdag 28 september
Er zijn voornemens voor een nieuwe 
activiteit in de St. Albanuskapel: een 
maandelijkse vormingscursus voor 
volwassenen, met als eerst behandel-
de onderwerp, de persoonlijkheid; de 
bijeenkomst eindigt met een gesprek 
rond… een biertje.

Zondag 30 september
Tijdens de Hoogmis in de St. Jozef-
kerk preekt eerwaarde K. Stehlin over 
de Onbevlekte en over het apostolaat 
in de landen van het Oosten.

Zondag 30 september – vrijdag 
5 oktober
Priesterretraite in Bierbeek voor de 
priesters van het district en een andere 
priester.

Zaterdag 6 oktober

De bedevaart naar Banneux op deze 
herfstdag verloopt in het begin goed, 
maar ’s middags regent het zo hard, 
dat iedereen op het einde doorweekt 
is. Gelukkig mogen we tenslotte de 
kapel gebruiken om er een mooie 

plechtige H. Mis te vieren. De altaar-
dienst wordt dit jaar door de Neder-
landstaligen gedaan.

Zaterdag 13 oktober
Eerwaarde D. Fringeli geeft voor de 
Catholica-dag te Antwerpen een le-
zing, terwijl eerwaarde C. de Beer in 
Leiden naar aanleiding van de jaar-
lijkse aanbiddingsdag voor de geeste-
lijke steun zorgt.

Zaterdag 20 oktober
De traditioneel gezinde jongeren, 
die in Leiden of Amsterdam kerken, 
komen voor de eerste keer bijeen om 
naar eerwaarde D. Fringeli te luis-
teren, die de reeks van voordrachten 
en discussies rondom het Tweede 
Vaticaans Concilie opent. Deze jon-
gerenbijeenkomsten zullen vanaf nu 
regelmatig plaats vinden. 

Donderdag 25 oktober

Het is vandaag precies 30 jaar geleden 
dat de zusters van de Priesterbroeder-
schap zich in Brussel hebben geves-
tigd. Er zal op zondag 9 december een 
feestelijke H. Mis opgedragen worden 
in de St. Jozefkerk.

Aankondigingen
BELGIË EN NEDERLAND

Zondag 17 februari Na de Hoogmis vastenbezinning in Gerwen en Leiden

Zaterdag 16 maart  Bijeenkomst Derde Orde in Gerwen
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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

Steffeshausen (duitstalig)
Herz-Jesu-Kirche
Steffeshausen 5
4790 Burg Reuland
Tel. 080 / 32 96 32
Zon- en feestdagen: 8u00 of 10u45 H. Mis.

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

Inform
atieblad

Uitgever:
Priesterbroederschap St. Pius X

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

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

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

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

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

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

Nederland

Luxemburg 
Livange
Hotel Ibis 
Rue de Turi
2278 Livange Tel.+352 (0)621356852 
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,--
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