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EdItorIAl

Geachte lezers,

Onze Heer wordt openlijk erkend in deze 
messiaanse passage: “De Geest des Heren 
rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd, om 
aan armen de blijde boodschap te brengen; 
Hij heeft Mij gezonden, om aan gevangenen 
verlossing, aan blinden genezing te verkon-
digen, om verdrukten in vrijheid te stellen” 
(Luc. 4, 18).

Hier treft ons zijn toegeeflijkheid voor de 
blinden en de invaliden, voor de Samari-
taanse en Zacheus, zodat zij de Farizeeërs 
ergert.

De grote fijngevoeligheid van ziel van een H. 
Vincentius a Paolo, wie “geen enkele ellende 
onverschillig liet” is de echo van het hart van 
Christus. Hij stichtte de missionarissen en 
de zusters van Liefde, belast met “een net-
werk van werken, gewijd aan de dienst van 
de armen”.

Ook vandaag beoefent de medische missie 
Rosa Mystica op de Filippijnen allerlei werken 
van geestelijke en lichamelijke werken met 
enkele duizenden mensen: de artsen houden 
zich bezig met lichamen; de priesters en de 
zusters met zielen.

Als verstandig herder, verwaarloosde de pas-
toor van Ars noch de eer van God, noch het 
welzijn van zijn kudde. “Een beetje links van 
optreden met zijn toog van grove stof en zijn 
laarzen als van een boer”, maakte hij aan 
wie het wilde horen luidkeels duidelijk dat 
“niets te mooi is voor de Heer”: “Ik wil de 
ingang van de kerk heel mooi, dat is werke-
lijk nodig, want als de paleizen van de aardse 
koningen worden verfraaid door de pracht 
van hun directe omgeving, met hoeveel te 
meer reden moeten die van de kerken weel-
derig zijn”.

Maria Magdalena had parfum uitgegoten 
over het hoofd van Jezus. En wat voor een 
parfum! unguentum nardi pistici, zuivere nar-
dus! “Is dat te volgen? Deze triomfalistische 

verspilling is ontoelaatbaar, en hoe is te volgen 
dat Judas, deze ware verdediger van de “Kerk 
van de armen”, zijn evangelische afkeuring niet 
heeft kunnen weerhouden”, roept abbé Berto 
met ironie uit. ”Wie heeft hun gezegd dat de 
armen alleen maar schoonheid moeten ma-
ken? Wie maakt hen zo onbeschaamd tegen-
over de armen, om hun de zin voor het heilige 
te weigeren?  Wie heeft hun vooral gezegd, dat 
de priesters meer evangelisch toegewijd zullen 
zijn aan de armen, als de bisschoppen ontdaan 
worden van de liturgische kenmerken van hun 
autoriteit?”

De “zachtmoedige en nederige van hart”, hij 
“die zich arm gemaakt heeft voor ons”: heeft 
Hij niet voor zichzelf aanspraak gemaakt op de 
titel van “Meester en Heer”, juist op het ogen-
blik waarop Hij knielde voor zijn apostelen om 
hun voeten te wassen?

Een H. Pius X (die toch verklaarde: “ik ben arm 
geboren, ik heb arm geleefd, ik verlang arm te 
sterven”) “weet dat de H. Petrus nooit de tiara 
heeft gedragen waarmee hijzelf is gekroond, 
noch een paleis heeft bewoond, noch heeft ge-
celebreerd onder een bronzen baldakijn; maar 
hij concludeert daaruit niet dat deze pracht 
geen belediging is voor het ‘zuivere Evangelie’. 
Hij is niet in verlegenheid gebracht door zijn 
tiara; hij weet dat niet hij het is die hem draagt, 
maar de Heer van wie hij slechts de onzicht-
baarheid zichtbaar maakt. Hij wordt niet ge-
hinderd door de beweging van piëteit die de 
enorme menigte naar hem doet opzien, omdat 
hij weet dat hij er niet het echte centrum van is. 
Hij scheidt zijn privépersoon van zijn publieke 
persoon, en zijn arme menselijkheid van de 
verhevenheid van zijn functie”. 
Mogen de nederige, arme en ijverige herders 
van de Kerk zich, in de voetsporen van de 
“Goede Meester”, lichamelijk en geestelijk blij-
ven bekommeren om de ongelukkigen zonder 
te vergeten, aan de Heer de publieke eer te be-
wijzen die Hem verschuldigd is.
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Brief aan Vrienden 
en Weldoeners (nr.80)

Beste vrienden en Weldoeners,

U hebt lang moeten wachten op deze 
brief, en het is met vreugde, in deze 
paastijd, dat wij de balans zouden wil-
len opmaken en enkele gedachten uit-
eenzetten over de situatie van de Kerk. 

Zoals u weet heeft de Priesterbroeder-
schap zich gedurende een groot gedeelte 
van het jaar 2012 in een delicate posi-
tie bevonden, na de laatste manoeuvre 
van Benedictus XVI om te proberen, 
onze situatie te normaliseren. De moei-
lijkheden kwamen, enerzijds, door de 
eisen waarmee het voorstel van Rome 
vergezeld ging – die wij niet konden en 
nog altijd niet kunnen onderschrijven 
–, en anderzijds, door een gebrek aan 
duidelijkheid van de kant van de Hei-
lige Stoel, die ons niet in staat stelde de 
wil van de Heilige Vader precies te ken-
nen, en ook niet te weten wat hij be-
reid was ons toe te staan. De verwarring 
veroorzaakt door deze onzekerheden 
is verdwenen vanaf 13 juni 2012, met 
een duidelijke bevestiging, op de 30ste 
van dezelfde maand, door een brief van 
Benedictus XVI zelf, die duidelijk en on-
dubbelzinnig de voorwaarden tot uit-
drukking bracht, die men ons oplegde 
voor een canonieke normalisatie.

Deze voorwaarden zijn van leerstellige 
aard; zij hebben betrekking op de alge-
hele acceptatie van het Tweede Vaticaans 
Concilie en van de Mis van Paulus VI. 
Bijgevolg, zoals Mgr. Augustine Di Noia, 
vicevoorzitter van de Commissie Eccle-
sia Dei, schreef in een brief aan het eind 
van het vorig jaar geadresseerd aan de 
leden van de Priesterbroederschap St. 
Pius X, zijn wij, op leerstellig niveau 
nog steeds op het vertrekpunt zoals het 
stond in de jaren 70. Helaas kunnen 
wij deze constatering van de Romeinse 
autoriteiten alleen maar onderschrij-
ven, en de actualiteit van de analyse van 
Mgr. Marcel Lefebvre, stichter van onze 
Priesterbroederschap, erkennen, die niet 
veranderd is in de jaren die volgden op 
het Concilie, tot aan zijn dood. Zijn zeer 
juiste waarneming, tegelijk theologisch 

en praktisch, geldt vandaag nog, vijftig 
jaar na het begin van het Concilie.

Wij zouden graag deze analyse in her-
innering brengen, die de Priesterbroe-
derschap St. Pius X tot de hare heeft 
gemaakt en die de rode draad blijft van 
haar leerstellige positie en haar actie: 
hoewel erkennend dat de crisis die de 
Kerk schudt ook uitwendige oorzaken 
heeft, het Concilie zelf is zeker de voor-
naamste werkzame factor van haar zelf-
vernietiging.

Na afloop van het Concilie heeft Mgr. 
Lefebvre, in een brief aan kardinaal Alf-
redo Ottaviani van 20 december 1966, 
de schade uitgelegd die door het Con-
cilie veroorzaakt is voor heel de Kerk. 
Ik heb die brief al geciteerd in de Brief 
aan Vrienden en Weldoeners nr. 68, van 
29 september 2005. Het is nuttig er van-
daag enkele uittreksels van te herlezen.

“Terwijl het Concilie zich voorbereidde 
om een lichtende wolk te zijn in de 
wereld van vandaag, wat mogelijk ge-
weest zou zijn, als men de voorbereide 
schema’s had gebruikt waarin een met 
betrekking tot de moderne problemen 
plechtige op de betrouwbare leer ge-
steunde belijdenis aanwezig was, kan 
en moet men helaas vaststellen:

Dat, toen het Concilie heeft vernieuwd, het, 
op een bijna algemene manier, de zekerheid 
van waarheden heeft aangetast, die door het 
authentieke Leergezag van de Kerk onder-
wezen zijn als definitief behorend tot de 
schat van de Traditie.

Of het nu gaat om de overdacht van de 
jurisdictie van de bisschoppen, om de 
twee bronnen van de Openbaring, om 
de inspiratie van de heilige schrift, om 
de noodzakelijkheid van de genade voor 
de rechtvaardiging, om de noodzakelijk-
heid van het katholieke doopsel, om het 
leven van de genade bij de ketters, schis-
matici en heidenen, om de doeleinden 
van het huwelijk, om de godsdienstvrij-
heid, de uitersten enz., op al deze fun-
damentele punten werd de traditionele 

leer duidelijk en unaniem onderwezen 
in de katholieke universiteiten. Maar 
voortaan bieden talrijke teksten van het 
Concilie over deze waarheden de gele-
genheid tot twijfels.

De conclusies ervan werden snel ge-
trokken en toegepast in het leven van 
de Kerk:

- De twijfels over de noodzakelijkheid 
van de Kerk en van de sacramenten heb-
ben het verdwijnen van de priesterroe-
pingen ten gevolge.

- De twijfels over de noodzakelijk-
heid en de aard van de ‘bekering’ van 
iedere ziel hebben het verdwijnen van 
de kloosterroepingen, de ineenstorting 
van de overgeleverde spiritualiteit in de 
noviciaten en de overbodigheid van de 
missie ten gevolge.

- De twijfels over de wettigheid van het 
gezag en van de noodzakelijkheid van 
de gehoorzaamheid, die veroorzaakt 
worden door de verheerlijking van de 
menselijke waardigheid, van de auto-
nomie van het geweten en van de vrij-
heid, brengen alle gemeenschappen 
aan het wankelen, te beginnen met de 
Kerk, de kloostergemeenschappen, de 
bisdommen, de burgermaatschappij 
en het gezin. Het natuurlijk gevolg van 
deze hoogmoed zijn alle begeerlijkhe-
den van de ogen en van het vlees. Het 
is misschien één van de afschuwelijkste 
constateringen van onze tijd, te zien tot 
welk moreel verval het merendeel van 
de katholieke publicaties is geraakt. Men 
spreekt erin, zonder enige terughou-
dendheid, over de seksualiteit, over de 
geboortebeperking door alle middelen, 
over de wettigheid van de echtscheiding, 
over de gemengde opvoeding, over flirt, 
over bals als noodzakelijke middelen 
van christelijke opvoeding, over het ce-
libaat van de priesters, enz.

- De twijfels over de noodzakelijkheid 
van de genade om gered te worden ver-
oorzaken de geringschatting van het 
doopsel, dat voortaan tot later uitgesteld 
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wordt. Het sacrament van de boetvaar-
digheid wordt prijsgegeven. Het gaat 
daarbij trouwens om een houding die 
men vooral bij priesters vindt en niet 
bij de gelovigen. Hetzelfde geldt voor de 
werkelijke tegenwoordigheid: het zijn de 
priesters die handelen alsof zij er niet 
meer in geloofden. Ze verbergen het ta-
bernakel en onderdrukken alle tekenen 
van eerbied voor het Heilig Sacrament 
en alle plechtigheden ter ere daarvan.

- De twijfels over de noodzakelijkheid 
van de Kerk als enige bron van heil, over 
de katholieke Kerk als enig ware gods-
dienst, voortkomend uit de verklaringen 
over het oecumenisme en de godsdienst-
vrijheid, verwoesten de autoriteit van het 
Leergezag van de Kerk. Rome is immers 
niet meer de enige en noodzakelijke Ma-
gistra Veritatis (Lerares van de Waarheid).

Door de feiten gedwongen moet men 
dus concluderen, dat het Concilie op 
een onvoorstelbare manier de versprei-
ding van de liberale dwalingen heeft 
begunstigd. Het geloof, de moraal, de 
kerkelijke discipline zijn aangetast in 
hun fundamenten, overeenkomstig de 
voorspellingen van alle pausen.

De vernietiging van de Kerk rukt met 
rasse schreden op. Door een overdreven 
gezag dat aan de bisschoppenconferen-
ties is gegeven, heeft onze heilige vader 
de paus zich onmachtig gemaakt. Wat 
een smartelijke voorbeelden in één jaar! 
Maar de Opvolger van Petrus, en hij al-
leen, kan de Kerk redden.

Moge de paus zich omgeven met krach-
tige verdedigers van het geloof, moge 
hij hen aanwijzen in de belangrijke 
bisdommen. Moge hij zich verwaardi-
gen door belangrijke documenten de 
waarheid te verkondigen, de dwalingen 
te vervolgen, zonder vrees voor tegen-
spraak, zonder vrees voor schisma’s, 
zonder angst om terug te komen op de 
pastorale voorschriften van het Concilie.

Moge de paus zich verwaardigen: de 
bisschoppen aan te moedigen om het 
geloof en de zeden ieder voor zich te 
herstellen, elk in hun respectieve bis-
dommen, zoals het past aan iedere 
goede herder; de bisschoppen moedig 
te steunen, hen aan te sporen hun semi-
naries te hervormen, de studies volgens 
de H. Thomas erin te herstellen; de alge-
mene oversten aan te moedigen om in 

de noviciaten en de communiteiten de 
fundamentele principes van elke christe-
lijke ascese, vooral de gehoorzaamheid, 
te handhaven; moge hij tot de ontwik-
keling van de katholieke scholen, een 
op de gezonde leer gebaseerde pers, de 
verenigingen van christelijke families 
aanmoedigen; tenslotte de aanstichters 
van dwalingen berispen en hen weer tot 
zwijgen brengen. De toespraken op de 
woensdagen kunnen de encyclieken, de 
mandementen en de brieven aan de bis-
schoppen niet vervangen.

Ongetwijfeld ben ik stoutmoedig door 
me op deze manier uit te drukken! Maar 
ik schrijf deze regels uit een vurige lief-
de, liefde voor de glorie van God, liefde 
voor Jezus, liefde voor Maria, voor haar 
Kerk, voor de Opvolger van Petrus, bis-
schop van Rome, Plaatsvervanger van 
Jezus Christus.”

Op 21 november 1974, na de apostoli-
sche visitatie van het seminarie van Ecô-
ne, heeft Mgr. Lefebvre het noodzakelijk 
geoordeeld zijn positie samen te vatten 
in de beroemde verklaring die, enkele 
maanden later, de onrechtvaardige ca-
nonieke onderdrukking van de Priester-
broederschap St. Pius X als gevolg zal 
hebben, die onze stichter en zijn opvol-
gers altijd voor nietig gehouden hebben. 
Deze zeer belangrijkste tekst begint met 
deze geloofsbelijdenis, die de belijdenis 
van alle leden van de Priesterbroeder-
schap is:

“Wij zijn met heel ons hart, met heel 
onze ziel gehecht aan het katholieke 
Rome, behoedster van het katholieke ge-
loof en van de tradities die noodzakelijk 
zijn voor het behoud van dit geloof, aan 
het eeuwige Rome, meesteres van wijs-
heid en van waarheid.

Daarentegen weigeren wij en hebben 
altijd geweigerd het Rome te volgen van 
de neomodernistische en neoprotes-
tantse tendens die zich duidelijk heeft 
geopenbaard in het Tweede Vaticaans 
Concilie en na het Concilie in alle her-
vormingen die er uit zijn voortgekomen.
Al deze hervormingen hebben immers 
bijgedragen en dragen nog bij tot de af-
braak van de Kerk, tot de ondergang van 
het priesterschap, tot de vernietiging van 
het Misoffer en van de sacramenten, tot 
de verdwijning van het religieuze leven, 
tot een naturalistisch en teilhardisch 
onderwijs in de universiteiten en de se-

minaries en in de catechese, onderwijs 
dat is voortgekomen uit het liberalisme 
en het protestantisme en reeds ettelijke 
keren door het hoogste leergezag van de 
Kerk plechtig veroordeeld is.”

En de verklaring eindigt met deze regels: 

“Tot ons heil is de enige houding van 
trouw aan de Kerk en aan de katholieke 
leer, de categorische weigering van de 
hervorming.

Daarom zetten wij zonder enige rebellie, 
bitterheid, of wrok ons werk van pries-
teropleiding voort onder het gesternte 
van het leergezag van altijd, ervan over-
tuigd dat wij geen grotere dienst kun-
nen bewijzen aan de Heilige Katholieke 
Kerk, aan onze Heilige Vader de paus en 
aan alle toekomstige generaties.”

In 1983 richtte Mgr. Lefebvre, de bete-
kenis van de strijd voor de Traditie in 
herinnering roepend, een bisschop-
pelijk manifest tot Johannes Paulus II, 
mede ondertekend  door Mgr. Antonio 
de Castro Mayer, waarin hij opnieuw de 
verwoestingen veroorzaakt door de post-
conciliaire hervorming en de funeste 
geest die zich overal verspreid heeft aan 
de kaak stelde. Hij onderstreepte vooral 
de volgende punten over de valse oecu-
mene, de collegialiteit, de godsdienst-
vrijheid, de macht van de paus en de 
nieuwe Mis:

“- Het valse oecumenisme:

Dit oecumenisme is eveneens tegenge-
steld aan de leer van Pius XI in de en-
cycliek Mortalium animos: ‘Op dit punt 
is het verstandig een bepaalde verkeerde 
opinie vast te stellen en af te wijzen, die 
aan de wortel van dit probleem ligt en 
van de complexe beweging door mid-
del waarvan de niet-katholieken zich 
inspannen een vereniging van de chris-
telijke kerken te realiseren. Zij die deze 
opinie aanhangen citeren voortdurend 
de woorden van Christus: ‘Dat zij één 
zijn… en dat er slechts één kudde bestaat 
en één herder’ (Joh. 17, 21 en 10, 16)  en 
staande houden dat Christus door deze 
woorden een verlangen of een gebed tot 
uitdrukking brengt, dat nooit gereali-
seerd is. Zij beweren in feite dat de een-
heid van geloof en van bestuur, die een 
van de merktekens van de ware Kerk van 
Christus is, tot vandaag praktisch nooit 
bestaan heeft en vandaag niet bestaat’.
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Dit oecumenisme, veroordeeld door 
de katholieke moraal en het katholieke 
recht, gaat zo ver het ontvangen van de 
sacramenten van biecht, eucharistie en 
laatste oliesel van ‘niet-katholieke bedie-
naars’ toe te staan (Canon 844 N.C.) en 
moedigt de ‘oecumenische gastvrijheid’ 
aan door de katholieke bedienaars toe te 
staan, het sacrament van de eucharistie 
aan niet-katholieken te geven.

- de collegialiteit:
De reeds door het document Lumen gen-
tium van het Tweede Vaticaans Concilie 
voorgestelde leer zal expliciet overgeno-
men worden door het nieuwe Kerkelijk 
Wetboek (Can. 336); leer volgens welke 
het bisschoppencollege verbonden met 
de paus in gelijke mate geniet van de 
hoogste macht in de Kerk en dat op een 
gebruikelijke en constante manier.

Deze leer van dubbele hoogste macht is te-
gengesteld aan de leer en aan de praktijk 
van het Leergezag van de Kerk, speciaal 
in het Eerste Vaticaans Concilie (Dz. 
3055) en in de encycliek van Leo XIII 
Satis cognitum vastgelegd. Alleen de paus 
heeft deze hoogste macht die hij in de 
mate waarin hij het verstandig oordeelt 
en in buitengewone omstandigheden 
meedeelt.

Met deze ernstige dwaling hangt de de-
mocratische oriëntatie van de Kerk sa-
men, dat de machten liggen bij het ‘volk 
van God’ zoals het wordt omschreven in 
het nieuwe Recht. Deze jansenistische 
dwaling is veroordeeld door de Bulle 
Auctorem Fidei van Pius VI (Dz. 2602).

- de godsdienstvrijheid: 
De verklaring Dignitatis humanae van 
het Tweede Vaticaans Concilie verklaart 
het bestaan van een vals natuurlijk recht 
van de mens op godsdienstig gebied, in 
tegenstelling tot de pauselijke leringen, 
die een dergelijke godslastering formeel 
ontkennen.

Zo ontkennen Pius IX in zijn encycliek 
Quanta Cura en in de Syllabus, Leo XIII 
in zijn encyclieken Libertas præstantissi-
mum en Immortale Dei, Pius XII in zijn 
toespraak Ci Riesce tot de Italiaanse ka-
tholieke juristen, dat het verstand en de 
openbaring een dergelijk recht onder-
steunen.

Vaticanum II gelooft en belijdt, op een 
algemene manier, dat ‘de Waarheid 

slechts opgelegd kan worden door de 
macht van de Waarheid zelf’, wat for-
meel in tegenspraak is met de leringen 
van PiusVI tegen de jansenisten van het 
concilie van Pistoie (Dz. 2604). Het 
Concilie komt er bij deze absurditeit 
toe, het recht te bevestigen om niet de 
Waarheid aan te hangen en te volgen, 
de burgerlijke regeringen te verplichten 
om geen onderscheid meer te maken 
voor godsdienstige motieven, door de 
juridische gelijkheid in te voeren tussen 
de valse en de ware godsdienst. (…)

De gevolgen van de erkenning door 
het Concilie van dit valse recht van de 
mens vernietigen de fundamenten van 
de sociale heerschappij van Onze Heer, 
brengen het gezag en de macht van de 
Kerk aan het wankelen in haar missie 
om Onze Heer te doen heersen in de 
geesten en de harten, door de strijd te 
voeren tegen de satanische krachten die 
de zielen beheersen. De missionaire 
geest zal beschuldigd worden van over-
dreven proselytisme.

De neutraliteit van de Staten op gods-
dienstig gebied is beledigend voor Onze 
Heer en zijn Kerk, als het gaat om Sta-
ten, waarin katholieke meerderheid is.

- de macht van de paus:
Zeker is de macht van de paus in de Kerk 
een oppermacht, maar het kan geen ab-
solute en onbegrensde macht zijn, ge-
geven, dat hij ondergeschikt is aan de 
goddelijke macht, die tot uitdrukking 
komt in de Traditie, de H. Schrift en 
de definities die reeds zijn afgekondigd 
door het kerkelijk Leergezag (Dz. 3116).

De macht van de 
paus is onder-
geschikt en be-
grensd door het 
doel waarvoor zijn 
macht hem is ge-
geven. Dit doel is 
duidelijk gedefi-
nieerd door paus 
Pius IX in de Con-
stitutie Pastor æter-
nus van het Eerste 
Vaticaans Concilie 
(Dz. 3070). Het 
zou een ontoelaat-
baar misbruik van 
macht zijn de con-
stitutie van de Kerk 
te veranderen en 

tegenover het goddelijk recht een beroep 
te doen op het menselijk recht, zoals bij 
de godsdienstvrijheid, zoals bij de eu-
charistische gastvrijheid toegestaan door 
het nieuwe Recht, zoals in de verklaring 
van de twee oppermachten in de Kerk.

Het is duidelijk dat het in deze en an-
dere dergelijke gevallen een plicht is 
voor iedere geestelijke en katholieke 
gelovige, weerstand te bieden en de ge-
hoorzaamheid te weigeren. De blinde 
gehoorzaamheid is een begripsfout en 
niemand is vrij van verantwoordelijk-
heid om eerder gehoorzaamd te hebben 
aan de mensen dan aan God (Dz. 3115); 
en deze weerstand moet openbaar zijn 
als het kwaad publiek is en een voor-
werp van ergernis is voor de zielen 
(theologische Summa, II, II, 33, 4).
Dat zijn de elementaire principes van 
moraal, die de verhoudingen van de 
personen met alle legitieme autoritei-
ten regelen.

Deze weerstand vindt trouwens een be-
vestiging in het feit dat voortaan zij ge-
straft worden die zich sterk aan de Tradi-
tie en aan het katholieke geloof houden, 
en dat zij die heterodoxe leren belijden 
of echte heiligschennissen begaan hele-
maal niet lastig gevallen zullen worden. 
Dat is de logica van het machtsmisbruik.

- de nieuwe Mis:
In tegenstelling tot de leringen van het 
concilie van Trente in zijn 22ste zitting, 
in tegenstelling tot de encycliek Mediator 
Dei van Pius XII, heeft men de plaats van 
de gelovigen in de deelname aan de Mis 
overdreven en de plaats van de priester 
kleiner gemaakt, die eenvoudig voorzit-
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ter is geworden. En men heeft de plaats 
van de liturgie van het woord overdre-
ven en de plaats van het verzoenend 
offer kleiner gemaakt. Men heeft de lof 
gezongen van de gemeenschappelijke 
maaltijd en men heeft haar gelaïciseerd, 
ten koste van de eerbied en het geloof in 
de werkelijke tegenwoordigheid door de 
transsubstantiatie.

Door de gewijde taal te onderdrukken, 
heeft men tot in het oneindige de riten 
veelvormig gemaakt door ze te ontwij-
den door wereldse of heidense bijdragen 
en men heeft valse vertalingen verspreid, 
ten koste van het ware geloof en de ware 
godsvrucht van de gelovigen.”

In 1986, naar aanleiding van de inter-
religieuze bijeenkomst van Assisië, die 
een ongehoord schandaal vormde in de 
katholieke Kerk, en vooral een overtre-
ding van het eerste van alle geboden – 
“gij zult één God aanbidden” –  waarbij 
men de Plaatsbekleder van Christus de 
vertegenwoordigers van alle godsdien-
sten zag uitnodigen om hun valse goden 
aan te roepen, protesteerde Mgr. Lefeb-
vre heftig. Hij zal zelfs zeggen in deze 
voor ieder katholiek hart ondraaglijke 
gebeurtenis een van de tekens te heb-
ben gezien die hij aan de Hemel had 
gevraagd, alvorens te kunnen overgaan 
tot een bisschopswijding.

In de Brief aan Vrienden en Weldoeners 
nr. 40 van 2 februari 1991 herneemt pa-
ter Franz Schmidberger, 2de  Algemeen 
Overste van de Priesterbroederschap St. 
Pius X het geheel van de kwestie en her-
haalt de katholieke positie in een klein 
compendium van de hedendaagse dwa-
lingen die in strijd zijn met het geloof. 
En wij hebben aan enkele medebroeders 
gevraagd, in een soort vademecum het 
geheel van deze punten te verzamelen 
uit verschillende werken die sindsdien 
gepubliceerd zijn, waaronder de voor-
treffelijke Catéchisme de la crise de l’Eglise  
(Catechismus van de crisis van de Kerk) 
van pater Matthias Gaudron (Uitgever 
Rex Regum).

Vandaag kunnen wij, in dezelfde lijn, 
slechts herhalen wat Mgr. Lefebvre en 
pater Schmidberger vervolgens hebben 
verklaard. Tegen alle dwalingen waarte-
gen zij hebben geprotesteerd, proteste-
ren wij ook. Wij smeken de Hemel en 
de autoriteiten van de Kerk, vooral de 
nieuwe opperherder, paus Franciscus, 

Plaatsbekleder van Christus, opvolger 
van Petrus, de zielen niet verloren te 
laten gaan omdat zij de heilzame leer 
niet meer ontvangen, het geopenbaarde 
onderpand, het geloof, zonder hetwelk 
niemand gered kan worden, niemand 
aan God kan behagen.

Waartoe dient het, zich voor de mensen 
in te zetten als men het essentiële voor 
hen verbergt, het doel en de zin van hun 
leven, en de ernst van de zonde die hen 
ervan afbrengt? De liefde voor de armen, 
de armste mensen, de gehandicapten, de 
zieken, is altijd een ware zorg geweest 
voor de Kerk, en men moet zich er niet 
aan onttrekken, maar als dat wordt te-
ruggebracht tot louter filantropie (men-
senliefde) en tot het antropocentrisme 
(mensendienst), dan vervult de Kerk 
haar missie niet meer, dan leidt zij de 
mensen niet meer naar God, wat wer-
kelijk slechts gedaan kan worden door 
de bovennatuurlijke middelen, het ge-
loof, de hoop, de liefde, de genade. En 
dus door het afwijzen van al wat zich 
er tegen verzet: de dwalingen tegen het 
geloof en tegen de moraal. Want als bij 
gebrek aan deze afwijzing, de mensen 
zondigen, geven zij voor eeuwig hun 
zielenheil prijs. De bestaansreden van 
de Kerk is hen te redden en hen het on-
geluk van hun eeuwig verlies te laten 
vermijden.

Natuurlijk kan dit niet aan de wereld be-
hagen, die zich dan keert tegen de Kerk, 
dikwijls met geweld, zoals de geschiede-
nis ons toont.

Nu zijn we dus bij Pasen 2013, en de 
situatie van de Kerk blijft nagenoeg on-
veranderd. De woorden van Mgr. Lefeb-
vre krijgen een profetisch accent. Alles 
is gerealiseerd, en alles duurt voort tot 
het grootste ongeluk van de zielen die 
van hun herders niet meer de heilsbood-
schap horen.

Zonder ons in de war te laten brengen, 
hetzij door de duur van deze vreselijke 
crisis, hetzij door het aantal prelaten, 
bisschoppen die voortgaan met de  zelf-
vernietiging van de Kerk, zoals Paulus VI 
het erkende, gaan wij door, in de mate 
van onze middelen, te verkondigen dat 
de Kerk niet kan veranderen, noch haar 
dogma’s, noch haar moraal. Want men 
raakt niet aan haar eerbiedwaardige in-
stellingen zonder een vreselijke ramp te 
veroorzaken. Als bepaalde incidentele 

veranderingen met betrekking tot de 
uiterlijke vorm gedaan moeten worden 
– zoals dat gebeurt in alle menselijke 
instellingen – kunnen zij in geen enkel 
geval gedaan worden tegen de principes 
die de Kerk in alle voorafgaande eeuwen 
hebben geleid.

De toewijding aan de H. Jozef, beslo-
ten in het Algemeen Kapittel van juli 
2012, gebeurt juist op dit beslissende 
ogenblik. Waarom de H. Jozef? Omdat 
hij de patroon van de katholieke Kerk 
is. Hij blijft voor het Mystiek Lichaam 
de rol houden die God de Vader hem 
had toevertrouwd met betrekking tot 
zijn goddelijke Zoon. Omdat Christus 
het hoofd van de Kerk is, hoofd van het 
Mystiek Lichaam, volgt eruit dat degene 
die de taak had om de Messias, mens ge-
worden Zoon van God, te beschermen, 
ziet dat zijn missie zich uitstrekt tot heel 
het Mystiek Lichaam.

Evenals zijn rol heel discreet en groten-
deels verborgen was – hoewel zeer goed 
werkzaam – zo wordt deze bescher-
mende rol – even werkzaam op de Kerk 
– vandaag met een grote discretie uit-
gevoerd. Pas in de loop van de eeuwen 
toonde de devotie tot de H. Jozef zich  
steeds duidelijker. Eén van de grootste 
en één van de meest discrete heiligen. 
Na Pius IX, die hem tot patroon van de 
Kerk verklaarde, na Leo XIII, die deze rol 
bevestigde en het prachtige Gebed tot St. 
Jozef, patroon van de universele Kerk in-
voerde – dat wij in de Priesterbroeder-
schap iedere dag bidden  –, na Pius X, die 
een heel bijzondere devotie voor de H. 
Jozef had, wiens naam hij droeg, willen 
wij op dit dramatische ogenblik in de 
geschiedenis van de Kerk deze devotie 
en dit patronaat tot de onze maken.

Beste Vrienden en Weldoeners van de 
Priesterbroederschap St. Pius X, ik zegen 
u van harte en uit u mijn dankbaarheid 
voor uw gebeden en edelmoedigheid 
voor het herstelwerk van de Kerk, on-
dernomen door Mgr. Lefebvre. En nog 
meer vraag ik aan de H. Jozef voor u 
de goddelijke genaden te verkrijgen die 
uw gezinnen nodig hebben om trouw te 
blijven aan de katholieke Traditie.

+ Bernard Fellay
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Hij zei tegen zijn parochianen: “Het is 
van uw kant heel goed dat u vandaag 
de zieken bent komen helpen. Maar 
het zou beter geweest zijn, ieder om de 
beurt te komen om ze te verzorgen en 
voor hen te koken.” En hij maakte een 
regeling, opdat de verschillende in-
spanningen van naastenliefde blijvend 
zouden zijn. Het volstaat immers niet, 
in het voorbijgaan een aalmoes te ge-
ven, men moet de mensen helpen om 
uit hun ellende te geraken. Vincentius 
drong vooral aan op de manier om de 
arme mensen te dienen. “De manier 
van geven doet er meer toe dan wat 
men geeft, herhaalde hij graag. Dien 
de armen met respect en fijngevoelig-
heid. Jezus Christus beschouwt als 
voor Hem zelf gedaan alles wat men 
voor een arme of een zieke doet…” Hij 
was niet bang om in de kleinste details 
te treden, bijvoorbeeld, over de manier 
om een maaltijd klaar te maken en het 
vlees te snijden.

Volksmissies
In deze tijd had kardinaal de Bérulle 
aan de H. Vincentius opgedragen naar 
Parijs terug te keren. De familie de 
Gondi vertrouwde hem toen de post 
van aalmoezenier toe over 12.000 boe-
ren die werkten op hun land. 
Helemaal alleen zou Vincentius niet 
zijn doel hebben kunnen bereiken, 
maar verschillende heilige priesters 
die hem veel bewonderden, hadden 
besloten, alles te verlaten om zich bij 
hem te voegen. Met zijn helpers, van 

wie de voornaamste Portail heette, be-
gon de nieuwe Overste van de Missie 
aan de taak. De groep missionarissen 
doorkruiste eerst de landen van de he-
ren de Gondi: Picardië, Champagne 
en Bourgogne. Door hun goedheid en 
hun eenvoud wonnen zij overal waar 
zij langskwamen de harten en verzoen-
den de zielen met God. In alle pro-
vincies vroeg men om missionarissen. 
Gelukkig vroegen goede priesters om 
zich bij de eerste gezellen te voegen. In 
navolging van de raad van hun stichter 
gingen zij in groepjes van twee of drie 
van parochie naar parochie, waarbij 
zij broederschappen van naastenliefde 
vormden zoals in Châtillon-les-Dom-
bes, de gewetens verlichtend door pre-
dicaties die, in tegenstelling tot de ge-
woonten van die tijd, zich inspanden 
om gewoon te blijven. God zegende 
hun inspanningen en hun toewijding 
prachtig. Men hielp bij verzoeningen 
van verdeelde families, bij terugbeta-
lingen door rovers aan hun slachtof-
fers. Het was druk bij de biechtstoelen 
en vele mensen van wie het bestaan 
dikwijls leek op dat van hun vee, her-
vonden de smaak om te leven in het 
bewustzijn van hun waardigheid als 
kinderen van God.

Stichtingen in Frankrijk
Een van de eerste vestigingen van de 
Missie was die van de stad van Riche-
lieu, dankzij de Gravin d’Aiguillon, 
nicht van de kardinaal. Zij volgde Me-
vrouw de Gondi op als beschermvrou-

we van de beginnende Congregatie. Er 
werden vele andere huizen gesticht: in 
Sedan, Montpellier, Périgueux, Mon-
tauban, Troyes, Annecy, Marseille… 
Weldra was het hele land overdekt met 
een netwerk van werken, gewijd aan de 
dienst van de armen. Vanuit Parijs liet 
de heilige de provinciecentra bezoeken 
door personen met een goed oordeel, 
die tegelijk de toewijding wisten aan 
te moedigen en de verspillingen te 
vermijden.

de dames van liefde
In Parijs zelf omvatte het werk van de 
Dames van Liefde de grootste dames 
van het koninkrijk. Vincentius bracht 
hen op de hoogte van de noden van 
die tijd. Hij wees hen eerst de weg naar 
het ziekenbezoek in de ziekenhuizen.
Er waren in die tijd niet voldoende 
ziekenhuizen. Zij waren overbevolkt. 
De meest elementaire regels van hygi-
ene werden niet gerespecteerd. Soms 
lagen er verschillende zieken in het-
zelfde bed; anderen wachtten op de 
grond, op het stro, de dood van een 
van hun kameraden af om zijn plaats 
in te nemen. Ook deden wrede scè-
nes, vooral in periodes van honger en 
van epidemie, deze ziekenhuizen op 
voorportalen van de hel lijken. De H. 
Vincentius vertelde deze dieptreurige 
scènes aan zijn Dames van Liefde. Hij 
nam ze mee om de ziekenhuizen te 
bezoeken, opdat zij zich er zelf reken-
schap van konden geven. Men doet 
nooit tevergeefs een beroep op het 

Abbé Gaston Courtois

Op een zondagmorgen kwam men aan de H. Vincentius zeggen dat er, in een huis van het stadje, een heel 

gezin ziek was zonder dat er één gezonde persoon overbleef om de anderen te verzorgen. Hij beval dit 

gezin met emotie aan in de gebeden van de gelovigen. In de namiddag, toen hij er zelf wilde heengaan, 

ontmoette hij op de weg een echte processie van mensen die gingen en kwamen om hulp te brengen. Als 

praktisch mens wilde de H. Vincentius deze naastenliefde organiseren.
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goede hart van de vrouwen van Frank-
rijk: er werden nieuwe zalen ingericht; 
iedere zieke had zijn bed met schone 
lakens; het voedsel werd verbeterd; er 
werden regelmatig zorgen verleend en 
men dacht er zelfs aan, zich bezig te 
houden met de herstellenden bij hun 
vertrek uit het ziekenhuis. Verschil-
lende knappe dames aarzelden niet, 
meerdere uren per dag te besteden aan 
de zorg voor de zieken en voor hen te 
doen wat zij thuis nooit zouden heb-
ben willen doen. Op aanraden van 
Vincentius legden zij zich erop toe, 
in degenen die zij verzorgden Jezus 
Christus zelf te zien. Door zo de men-
selijke ellende te benaderen, begrepen 
zij beter dat zij niet het recht hadden, 
het geld te verspillen voor hun plezier 
of hun ijdelheid. De armen en de zie-
ken die zij bezochten met respect en 
liefde werden geraakt door hun goed-
heid. Zo droeg Vincentius ertoe bij 
dat maatschappelijke klassen die van 
elkaar totaal gescheiden waren, nader 
tot elkaar kwamen. Dankzij zijn naas-
tenliefde, die zich door het koninkrijk 
verspreidde, in een tijd waarin zoveel 
ongelukkige mensen klaar waren om 
in opstand te komen, bracht hij een 
sociale revolutie tot stand. De liefde is 
sterker dan de haat…

de dochters van liefde
Toen accepteerde hij, de toewijding 
van de edelmoedige meisjes van het 
platteland die hem aanboden, onder 
zijn leiding de dienaressen van de 
armen te worden, te organiseren. De 
eerste die zich meldde, heette Mar-
guerite Naseau. Zij was dienstmeisje 
op een boerderij in Suresnes. Tijdens 
het hoeden van de koeien had zij le-
ren lezen om catechismuslessen te 
kunnen geven aan haar ongeletterde 
vriendinnen. Toen zij gehoord had 
van al het goede dat Vincentius deed 
in Parijs, kwam zij hem haar diensten 
aanbieden. Maar hij vaststellen dat, 
ondanks hun toewijding, de edele da-
mes van de maatschappij, van wie de 
voornaamste Marie de Gonzague, toe-
komstige koningin van Polen, Char-
lotte de Montmorency, moeder van de 
Condé, Madame Fouquet, moeder van 
de  hoofdcommissaris, Madame de 
Lamoignon, vrouw van de Voorzitter 
van het Parlement, Madame Séguier, 
vrouw van de Groot Kanselier, heet-
ten, niet al hun tijd konden geven aan 
de zieken en de armen. Zij moesten 

zich ook aan hun echtgenoot en hun 
kinderen wijden.
Toen er zich ook andere jonge meisjes 
aanboden, besloot Vincentius ze te 
verenigen in een gezelschap en er een 
nieuw soort religieuzen van te maken, 
die in de straten en de huizen konden 
rondgaan. Maar aan wie moest hij de 
leiding toevertrouwen? Wel, onder zijn 
vertrouwde medewerkers, was er een 
die hem speciaal toegewijd was; dat 
was Louise de Marillac, die hij vroeger 
in Clichy had gekend en die korte tijd 
daarna getrouwd was met een magis-
traat, Antoine Le Gras. Weduwe gewor-
den in 1625, had zij zich onder de lei-
ding van de H. Vincentius gesteld. In 
1630 had zij in zijn handen de gelofte 
afgelegd, haar leven te gebruiken ten 
dienste van de armen. Als het erom 
gaat deze nieuwe sociëteit van “Die-
naressen van de Armen” te leiden, 
denkt hij dan ook dadelijk aan haar. 
In 1633 kwamen Marguerite Naseau 
en haar gezellinnen bijeen in het huis 
van Louise de Marillac. De Congrega-
tie van de Dochters van Liefde, ook 
Zusters van de H. Vincentius a Paolo 
genoemd, was gesticht. Sinds die tijd 
zijn de Dochters van Liefde zich blij-
ven vermenigvuldigen en zich te ver-
breiden over de wereld. Men vindt ze 
overal waar er een verdriet te troosten 
is, een werk van toewijding uit te voe-
ren: verpleegsters in de ziekenhuizen, 
bezoekers van armen, moeders voor 
wezen, opvoedsters van de jeugd, be-
stuursters van volksmaaltijden, con-
sultatiebureaus en bejaardenhuizen, 
missionarissen in verre landen.

de priesteropleiding
De ontwikkeling van zijn liefdewer-
ken deed Vincentius de grote aalmoes 
waaraan de wereld behoefte heeft, niet 
vergeten. Dat is niet alleen het brood 
voor het lichaam, maar dat voor de 
ziel: Jezus Christus zelf. Maar om Je-
zus Christus aan de wereld te geven, 
zijn er heilige priesters nodig, die Hem 
doen kennen en liefhebben door heel 
hun leven. Ook Vincentius was, even-
als de grote mannen van zijn tijd, ge-
obsedeerd door de voorbereiding van 
toekomstige priesters op het priester-
schap. Er waren in die tijd nog geen 
seminaries zoals vandaag. Vincentius 
organiseerde in zijn grote huis van 
Saint-Lazare retraites van twee weken 
om de jonge mensen die theologie 
hadden gestudeerd aan de Sorbonne 
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voor te bereiden om hun priesterwij-
ding te ontvangen. Deze retraites voor 
wijdelingen hadden vijf keer per jaar 
plaats. Weldra deed men hetzelfde 
in alle bisdommen van Frankrijk; 
de gewoonte ging van Frankrijk naar 
het buitenland, en zelfs naar Rome. 
Weldra richtten Priesters van de Mis-
sie, op de vraag van de bisschoppen, 
grote seminaries op, waar de toekom-
stige priesters meerdere jaren bleven, 
om gevormd te worden. Aan het eind 
van de 17de eeuw was er geen enkel 
bisdom in Frankrijk, dat niet zijn se-
minarie had.

de straatarmen
Geen enkele ellende liet het hart van 
de grote apostel van de liefde onver-
schillig. Onder de beroemdste werken 
die door hem gesticht werden in deze 
tijd moeten we die van de “Vondelin-
gen” noemen. Door de ellende lieten 
veel arme vrouwen, die niets hadden 
om hun baby’s groot te brengen, ze 
aan de deur van de kerk of op de hoek 
van de straten achter. In Parijs vond 
men er zo ieder jaar vier à vijfhonderd. 
Enkele werden er verkocht voor “acht 
stuivers per stuk”, aan bedelaars die ze 
verminkten om beter het medelijden 
van de voorbijgangers op te wekken, 
of aan ellendelingen die hoopten zich 
er later van te bedienen als slaven. De 
H. Vincentius besloot het oprapen van 
deze kinderen te organiseren en vroeg 
aan de edele Dames van Liefde, zich 
er mee bezig te houden. In het begin 
aarzelden zij, maar Vincentius wist 
hun hart te raken en de kinderen wer-
den gered en opgenomen. Wanneer zij 
groter werden, leerde men hen lezen 
en schrijven. Later leerde men hun een 
vak en volgde hen in hun leven.
De grote wond, in deze tijd, was het 
bedelen. In Parijs waren er 40.000 
bedelaars, de kwestie was zeer gecom-
pliceerd. Hij begon met een tehuis te 
stichten voor de bejaarden. De konin-
gin stelde aan het geplande werk het 
ziekenhuis van la Salpétrière ter be-
schikking. Overigens waren de echte 
armen, veel te trots om te bedelen, er 
zeker van, bij huizen, gesticht door 
Vincentius de troostende ontvangst te 
vinden, die zij nodig hadden.
Andere noden gingen trouwens een 
beroep doen op de toewijding van 
Vincentius en de Priesters van de Mis-
sie. Dertig jaar lang teisterden voortdu-
rende oorlogen de mooiste provincies 

van Frankrijk. De soldaten, Fransen 
en vreemdelingen, die geen soldij 
ontvingen, leefden op het land. Geen 
enkele tucht kon hen verhinderen te 
plunderen om te eten. Wanneer de 
boeren weerstand boden, sloegen zij 
mannen, vrouwen en kinderen neer en 
zetten de huizen in brand. De overle-
venden vielen ten prooi aan de honger, 
want de oogst was geplunderd. Waar-
mee brood te maken? Dan at men gras 
en boomschors. Men vertelt zelfs dat 
men kinderen at. Vooral Lotharingen 
had veel te lijden. Vincentius verza-
melde in der haast levensmiddelen 
en kleding. Hij liet zo spoedig moge-
lijk gaarkeukens organiseren. Daar de 
stoffen ontbraken, gebruikte men de 
kostbare rouwkleden die gediend had-
den voor de begrafenis van Richelieu 
en Lodewijk XIII. Lazaristen, artsen 
en chirurgen werden er gezonden met 
medicijnen voor de zieken, want er 
woedden epidemieën. Men maakte de 
velden vrij van de kadavers die de lucht 
en het water vergiftigden. Men zorgde 
voor zaden om een volgende oogst 
mogelijk te maken. De hulpgoederen 
moesten vervoerd worden door vijan-
dige bendes heen. Maar de moed van 
de Priesters van de Missie speelde al-
les klaar. Heel de hierdoor opgebeurde 
bevolking schreef aan Vincentius om 
te bedanken. De schepenen van Rethel 
noemden hem de “Vader des Vader-
lands”. Het was een ware “Nationale 
Hulp” die de H. Vincentius gesticht 
had. Hij redde zo honderdduizenden 
arme slachtoffers van de dood, of van 
de wanhoop. De meeste provincies 
van het noorden en het oosten van 
Frankrijk profiteerden van het mens-
lievende genie van Vincentius.
Maar, vanaf 1648 was het vooral de 
regio Parijs die, doordat hij de gevol-
gen van de burgeroorlog onderging, 
beroep op hem deed. Men noemde 
deze burgeroorlog: het Front. Hij werd 
vooral geleid door de prinsen en het 
parlement, jaloers op Mazarin. Maar 
het volk was altijd het eerste slachtof-
fer van de twisten van de groten. Om-
dat Mazarin, die zijn toevlucht gezocht 
had in Saint-Germain-en-Laye, Parijs 
probeerde te overwinnen door de hon-
gersnood, aarzelde Vincentius niet, 
zich naar het Hof te begeven, ondanks 
het gevaar onderweg gearresteerd te 
worden. Hij kon door de linies in Cli-
chy komen, dankzij zijn vroegere pa-
rochianen die hem herkenden en hem 
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te hulp kwamen. De vrede keerde weer 
en Parijs was gered.

In Italië
Maar, als echte zoon van de Kerk, ves-
tigde Vincentius in Rome zelf, in het 
centrum van de christenheid, een huis 
van de Priesters van de Missie. De paus 
moedigde de Franse missionarissen 
aan om voorbereidende retraites voor 
de priesterwijdingen te preken, zoals in 
Parijs.
De Italiaanse bisschoppen vroegen 
ook aan de Lazaristen om op het plat-
teland missies “op z’n Frans” te geven. 
Op dat ogenblik werden, in Italië net 
als op Corsica, vele families beheerst 
door wraakgevoel, ook droeg iedereen 
wapens bij zich, zelfs om naar de kerk 
te gaan, en men twijfelde niet om zich 
er bij gelegenheid van te bedienen. De 
Franse missionarissen legden zich erop 
toe, dergelijke gewoonten te doen op-
houden. Niets was aandoenlijker dan 
alle inwoners van een dorp hun wapens 
te zien neerleggen op de kansel van de 
predikant en hun wraak te horen af-
zweren. De Lazaristen waren juist een 
missie begonnen in de stad Genua toen 
zich daar een epidemie aankondigde: 
het was de pest, ziekte die des te be-
smettelijker was daar de hygiëne in die 
tijd tamelijk summier was. De predikan-
ten stopten hun preken. Zij begonnen 
de zieken te verzorgen en de doden te 
begraven. Verschillende van hen stierven 
als slachtoffers van hun heldenmoed. 
Hun voorbeeld deed meer dan redevoe-
ringen of militaire overwinningen om 
Frankrijk te doen liefhebben.

In Polen
Een van de eerste Dames van Liefde was 
in 1645 getrouwd met de koning van 
Polen; Zij heette Maria de Gonzague. 
Nauwelijks aangekomen in Warschau 
vroeg zij aan Vincentius om haar La-
zaristen en Dochters van Liefde te stu-

ren. Vincentius 
stuurde haar 
degene die hij 
zijn rechter-
hand noemde, 
pater Lambert. 
Een jaar lang 
organiseerde 
deze, zoals 
Vincentius het 
in Frankrijk 
had gedaan, 
Missies en 
Broederschap-

pen van Liefde. Maar nu daalde de pest 
ook neer op Polen. De zieken werden 
thuis in de steek gelaten, en niemand 
riskeerde het, ze te verzorgen. De lijken 
bleven zonder graf, verslonden door 
de honden en de wolven. De gezonde 
mensen kwamen om door honger. Pater 
Lambert organiseerde in enkele dagen 
het leven van de stad. De doden wer-
den begraven, er werden  regelmatig 
levensmiddelen uitgedeeld, maar de 
taak was overweldigend. Pater Lambert 
stierf van uitputting alsook negentien 
van de twintig Dochters van Liefde 
die uit Frankrijk waren gekomen. Op 
de smekende vraag van de koningin 
stuurde Vincentius andere Priesters van 
de Missie, deze keer met religieuzen van 
de Congregatie van de Visitatie.

op Madagaskar
Op een dag vroeg de Indische Compag-
nie, die het monopolie had van de han-
del met Madagaskar, missionarissen aan 
Vincentius. De reizen waren toen veel 
gevaarlijker dan vandaag. “Maar”, zei 
Vincentius toen hij het aannam, “wat 
de winkeliers niet aarzelen te doen om 
geld te verdienen, moeten de missiona-
rissen doen om zielen te winnen.” Ma-
dagaskar, dat men in die tijd het eiland 
Sint-Laurentius noemde, was nog tame-
lijk slecht bekend. Portugese jezuïeten 
hadden geprobeerd het te evangeliseren. 
Ongelukkigerwijs werden zij vergezeld 
door soldaten en handelaars die de 
inlanders behandelden als slaven. De 
missionarissen behaalden geen enkel 
resultaat. Ontmoedigd, vertrokken zij 
naar Portugal. Vincentius stuurde twee 
Lazaristen, Gondrée en Nacquart, en 
raadde hun aan vooral met goedheid 
te handelen,  Na enkele weken kreeg 
Gondrée de koorts en stierf. Nacquart 
moest alleen blijven. Ver van ontmoe-
digd te worden, leerde hij heel snel de 
Malagassische taal, zo goed dat hij na 
een jaar een catechismus kon opstellen 
in de landstaal. Hij wist vooral de har-
ten te winnen door zijn vurige woord, 
dat allen begrepen. De bewoners van 
Madagaskar waren zacht en intelligent. 
Toen zij gevoeld hadden dat zij bemind 
werden om henzelf, stelden zij vertrou-
wen in de Franse missionaris. Koning 
Ramaca zelf ontving hem in zijn hoofd-
stad van strohutten, op enkele mijlen 
van Fort-Dauphin. Verschillende inlan-
ders vroegen om het doopsel. Nacquart 
smeekte Vincentius om hem hulp te stu-
ren. Hij verlangde broeders architecten, 
artsen, kleermakers, schoolmeesters, en 

vooral Dochters van Liefde om zich be-
zig te houden met zieken, vrouwen en 
kinderen. Ondanks de ziekten en de 
vervolgingen verspreidden de missio-
narissen zich over het hele eiland. De 
bekeringen namen toe. Een nieuw land 
was gewonnen voor Christus.

In de hemel
Op 15 maart 1660 stierf Louise de Ma-
rillac na een korte ziekte. Vincentius, die 
zijn kamer moest houden, kon haar niet 
bijstaan zoals hij had gewild. Hij zond 
haar een religieus met de opdracht, haar 
te zeggen: “U vertrekt het eerste, ik zal 
weldra bij u komen.” Bijna op hetzelfde 
ogenblik stierf zijn eerste gezel, Portail, 
met wie hij 35 jaar tevoren de Congre-
gatie van de Missie had gesticht. Zij tel-
de nu 450 leden. Omdat hij de H. Mis 
niet kon opdragen, liet Vincentius zich 
op 26 september naar de kapel dragen 
om haar bij te wonen; toen hij terug-
keerde in zijn kamer vroeg hij zelf het 
sacrament van de zieken. Hij bleef heel 
de dag en heel de nacht in een fauteuil 
zitten, zich verenigend met de gebeden 
van hen die hem omringden. Tegen 5 
uur in de morgen van 27 september 
stierf hij nadat hij het kruisbeeld had 
gekust en duidelijk deze woorden uitge-
sproken: “Confido”: ik heb vertrouwen.
Wat een werk was er gerealiseerd in 
deze 35 jaar! De Dochters van Liefde 
waren 600 in getal. Op het platteland 
en in de steden hadden de onwetend-
heid en de ellende terrein verloren, de 
kinderen hadden moeders teruggevon-
den, de gevangenen werden bezocht, de 
zieken verzorgd, de galeiboeven kenden 
een verzachting van hun lot, de clerus 
van Frankrijk was doordrongen van de 
grondstellingen van de H. Vincentius, 
de vrede was teruggekeerd en het ge-
zicht van Frankrijk was veranderd.
Toen koningin Anna van Oostenrijk zijn 
dood vernam, zei zij: “De Kerk en de 
armen lijden een groot verlies…” Een 
enorme menigte woonde zijn uitvaart 
bij. Allen zeiden: “Wij hebben een vader 
verloren.”
Men beschouwde hem reeds als een 
heilige. In 1724 verklaarde paus Be-
nedictus XIII hem zalig, en hij werd in 
1737 heilig verklaard. In 1833 stelde 
een groot christen en een groot Frans-
man, Ozanam, de verenigingen die hij 
had gesticht onder zijn bescherming, 
onder de naam Verenigingen van de H. 
Vincentius a Paulo, om alle ellende te 
verlichten. In 1885 verklaarde de Paus 
de H. Vincentius tot patroon  van alle 
liefdewerken.
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de Pastoor van Ars en de 
liturgische luister

Mgr. François Trochu

Eerwaarde Vianney werd geïnstalleerd als pastoor van Ars op zondag 13 februari 1818. Tijdens de plechtig-

heid onderzochten de parochianen de pas gearriveerde nieuwsgierig. Verschillende mensen hadden hem al 

het plein zien oversteken; zien vertoeven op het kerkhof. Hij had hun middelmatig van lengte geleken, een 

beetje onbeholpen met zijn toog van grove stof en zijn laarzen als van een boer.

Maar toen zij hem aan het altaar be-
schouwden, stralend, van gedaante 
veranderd, celebrerend met een on-
verwachte majesteit, voelden zij een 
verering voor deze priester; een welge-
zind gemompel ging van plaats naar 
plaats. “Wij hebben een arme kerk”, 
zei de burgemeester, woordvoerder 
van zijn burgers, man van groot ge-
zond verstand die twintig jaar lang de 
gemeente beheert, “wij hebben een 

arme kerk, maar wij bezitten een hei-
lige pastoor”.

Persoonlijke armoede
Eerwaarde Vianney hield zich hele-
maal niet bezig met het inrichten van 
zijn pastorie; hij liet heel zorg over 
aan de weduwe Bibost, meer op de 
hoogte dan hij van die huishoudelijke 
kwesties. Hij had haar aangenomen 
om hem te dienen als huishoudster, 
maar zij hoefde niet lang op haar post 
te blijven, omdat meneer pastoor 
graag kookte.
De pastorie bevatte in totaal vijf ver-
trekken, ieder verlicht door een raam. 
Op de begane grond, de keuken en de 
eetkamer; op de bovenverdieping, die 
men bereikte via een stenen trap, een 
kamer voor meneer pastoor en twee 
andere voor gasten op doorreis. Het 
geheel was tevoren behoorlijk gemeu-
bileerd. Boedelbeschrijvingen van die 
tijd vermelden, onder andere, “zes 
stoelen van moquette met een hoge 
rug en de fauteuil van hetzelfde mo-
quette; een fauteuil bekleed met sia-
mois (zijden stof) in groen en rood; 
een eettafel met zijn vier inlegbladen; 
twee bedden met baldakijn in blauw 
en wit met gelijke gestikte dekens; een 
dekbed van goudgele tafzijde en witte 
katoen; twee matrassen van nieuw lin-
nen met witte ruiten”, en met dat alles 
veel min of meer gewone voorwerpen. 
Het geheel in de pastorie gebracht als 
gratis geleend door de kasteelheren 
van Ars. Eerwaarde Vianney, die al rijk 
was met het oude bed dat pastoor Bal-
ley hem had nagelaten, wilde alleen 
het noodzakelijke houden. Was hij 
nu niet zijn eigen baas? Hij maakte 
dus gebruik van een bezoek aan het 
kasteel om Mejuffrouw van Ars te vra-
gen die mooie dingen terug te nemen, 
die hij helemaal niet nodig vond. Zo 

zou hij ook slechts gebruik maken 
van “een vleesrooster met braadspit” 
en ander keukengerei. Zo weinig ge-
compliceerd zou zijn huishouding 
zijn. Als men dat wilde, zou hij al-
leen houden: een gewoon bed, twee 
oude tafels en een boekenkast, enkele 
keukenkasten, stoelen met zittingen 
van stro, een gietijzeren kookpot, een 
kachel en andere kleine nuttige voor-
werpen voor zijn huishouding.
Zoveel eenvoud maakte indruk op de 
gewone mensen. Wat betreft de beter 
gestelde inwoners, eigenaars of grote 
boeren, die het moeilijk vonden om 
een stuiver aan de armen te geven, 
zij waren stomverbaasd te vernemen 
dat de pastoor niets voor zichzelf 
hield. Aan deze trek  moesten zij wel 
een ware man Gods herkennen. De 
bedelaars aan wie hij rijkelijke aal-
moezen uitdeelde, begonnen zijn lof 
te verspreiden. Pastoor Vianney had 
uit Ecully een tamelijk gevulde beurs 
meegebracht, die geen lang leven zou 
hebben.
Slechts veertien dagen na zijn instal-
latie kwam zijn zus Marguerite uit 
Dardilly in gezelschap van de weduwe 
Bibost, veel te vroeg rustende kokkin 
van de pastorie van Ars. De ontvangst 
door eerwaarde Vianney was buiten-
gewoon hartelijk, maar daar bleef het 
bij. “O kinderen, zei hij vertrouwelijk 
tegen de twee bezoeksters, wat zal ik 
jullie geven? Ik heb niets!” Na een 
ogenblik van overpeinzing, dacht hij 
aan zijn persoonlijke voorraad: aard-
appelen, die al lichtelijk beschimmeld 
waren, die hijzelf gekookt had. Wij 
durfden er niet van te eten, vertelde 
Marguerite. Wat hem betreft, hij nam 
er twee of drie van en at ze in ons 
bijzijn op, zeggend: “Ze zijn niet be-
dorven; ik vind ze nog goed;”  daarna 
voegde hij eraan toe: “Men wacht op 
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me in de kerk: Ik moet erheen gaan; 
probeer het zo goed mogelijk naar 
jullie zin te maken”.

“Niets is te mooi voor de Heer”
Het huis van de Heer was verlaten; 
men moest er dus de gelovigen in te-
rugbrengen, en het daartoe zelf een 
beetje aantrekkelijker maken. De 
kerk van Ars, de H. Sixtus toegewijd, 
was in 1818 arm, zowel van binnen 
als aan de buitenkant; een eenvou-
dig rechthoekig schip – elf meter 
lang op vijf meter breed – afgesloten 
door een priesterkoor met een ron-
ding die groot genoeg was voor het 
enige altaar. De decoratie ervan was 
meer dan bescheiden. De witgekalkte 
muren waren tot manshoogte bedekt 
met geheel geschilderd houtwerk. Een 
hoofdaltaar van hout dat met geen en-
kel beeld verfraaid was. Geen gewelf 
boven het schip, maar een plafond op 
nauwelijks zeven meter hoogte, dat 
van alle kanten gebarsten was. Daar-
bij armelijke, afgesleten versieringen, 
in onvoldoende hoeveelheid, die de 
luister van de ceremonies nauwelijks 
konden verhogen. Zoveel armoede 
riep het medelijden op van vreemde 
priesters die soms stopten in het dorp 
om er de Mis op te dragen.
Eerwaarde Vianney had deze oude 
kerk dadelijk liefgehad als het vader-
huis. Om het te verfraaien, begon hij 
met het voornaamste, dat wil zeg-
gen het altaar, centrum en reden van 
bestaan van heel het heiligdom. Uit 
eerbied voor de Eucharistie wilde hij 
iets dat zo mooi mogelijk was. Alleen, 
voor deze eerste aanschaf ging hij niet 

kloppen aan de deur van het kasteel-
tje. Hij betaalde met zijn eigen geld. 
Met een uitbundige blijdschap hielp 
hij de werklui om het nieuwe hoofd-
altaar op te stellen. Om het nog te 
verrijken, maakte hij te voet, heen en 
terug, de reis naar Lyon en hij bracht 
uit de stad twee kleine engelenkopjes 
mee, die hij aan weerskanten van het 
tabernakel plaatste. Verlangend de 
lijst in overeenstemming te brengen 
met het schilderij, schilderde hij zelf 
houtwerk en lijsten opnieuw. De kerk 
werd er fatsoenlijker en frisser door.
Daarna maakte hij het huishouden 
van God meer waard, zoals hij in zijn 
kostelijke en beeldende taal zei. Hij 
bezocht in Lyon de ateliers van bor-
duursters, de winkels van goudsme-
den, en kocht er wat hij er aan zeer 
kostbaars vond. In de omgeving, ver-
telden zijn verwonderde leveranciers 
in vertouwen, is er een pastoortje, 
mager, slecht gekleed, die eruit ziet 
alsof hij geen stuiver op zak heeft, en 
hij heeft voor zijn kerk alles nodig 
wat het beste is! Op een dag in 1825 
nam Mejuffrouw van Ars hem met 
zich mee naar de grote stad om er een 
ornament voor de Mis te kopen. Bij 
iedere nieuwe uitstalling herhaalde 
hij “Niet mooi genoeg!... Het moet 
veel mooier zijn dan dat!”
Deze materiële veranderingen waren 
niet nutteloos. Zij bewezen de ge-
loofsijver van de herder, verheugden 
de vurige zielen, en er verschenen 
zelfs enkele nieuwe personen, mis-
schien meer nieuwsgierig dan god-
vruchtig, op zondag in de kerk.
In 1820 was de bouw van een klok-
kentoren, hoe bescheiden die ook 
moest zijn, nodig. Het vrijstaande 
klokkentorentje van hout stond he-
lemaal op instorten, omdat het ge-
schud werd door een veel te zware 
klok; hoewel men het niet meer met 
kracht luidde, vreesden de mensen het 
te zien neerploffen tussen de graven 
van het kerkhof. In augustus liet de 
burgemeester de werken beginnen, op 
aandringen van de pastoor. Eerwaarde 
Vianney zag met voldoening dat er 
zich in de lucht van Ars een stevige 
klokkentoren van bakstenen verhief, 
vierkant en massief, met paarsgewijs 
geschikte vensters waarin zich sierlijke 
romaanse zuiltjes aftekenden. Hij was 
nauwelijks klaar toen er vrolijk een 
tweede klok in luidde, die, gekocht 
door eerwaarde Vianney in persoon, 

klok van de H. Rozenkrans genoemd 
werd.
Maar, terwijl de steigers de lucht in-
klommen, werkte men flink binnen in 
de kerk. Eerwaarde Vianney vond haar 
veel te klein. Toch kwam de gedachte 
nog niet bij hem op, haar te slopen: 
men bidt zo goed in de oude kerken! 
De verbouwing had trouwens veel te 
grote kosten meegebracht.
Bij de communiebank, die in die tijd 
de toegang tot de sacristie en het deel 
van de kerk dat zich onder de toren 
bevond, omsloot, had de H. Maagd 
wel haar beeld en haar altaar, maar 
het hout ervan was wormstekig en 
het veel te armzalige monument zag 
er treurig uit, met de rug tegen de 
muur, met zijn vier kandelaars waar 
het verguldsel af was. De Pastoor van 
Ars wilde Maria eren volgens zijn 
hart. Hij dacht het plan ui, een eer-
ste zijkapel de openen, die hij aan 
haar toewijdde. De werken werden 
vlot uitgevoerd: in januari 1820 ge-
start, werden zij voltooid voor 6 au-
gustus, het patroonsfeest. De nieuwe 
kapel, met zijn gepolychromeerde 
beeld, met zijn vlakke plafond, zijn 
lijstwerk, zijn verguldsels, werk van 
een stukadoor en een schilder uit Vil-
lefranche, was naar de smaak van de 
tijd. Eerwaarde Vianney zal vooral 
gehecht zijn aan deze kalme en half 
verborgen hoek van zijn kerk: iedere 
zaterdag, veertig jaar lang, zal hij er 
de Mis opdragen.
In 1822 stortte het plafond van het 
schip op zijn beurt in, werd hersteld 
door de zorgen van de gemeente en 
betaald door buitengewone belasting-
heffingen.
Om de grote heilige die hij als vorm-
selpatroon had gekozen openlijk te 
eren, liet eerwaarde Vianney in de 
loop van 1823 op zijn kosten een 
tweede kapel oprichten, die hij toe-
wijdde aan de H. Johannes de Doper. 
Hij werd gezegend en in gebruik geno-
men op het feest van de patroon, 24 
juni, door de eerwaarde heer Mathias 
Loras, overste van het kleinseminarie 
van Meximieux, oud-medeleerling 
van onze heilige in Ecully. Het was 
een godvruchtig en blij feest voor de 
meerderheid van de parochianen. De 
praktiserende mensen waren al talrijk 
geworden. Ondanks alles konden de 
liefhebbers van profane genoegens, 
onder de bijeenkomst, niet zonder 
enige spijt de inscriptie lezen, veel te 
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duidelijk voor hen, die hun pastoor 
tot hun intentie had laten schilderen 
op de boog van de nieuwe kapel: ZIJN 
HOOFD WAS DE PRIJS VAN EEN 
DANS.
Later verspreidde zich het gerucht dat 
eerwaarde Vianney tijdens deze inze-
gening begunstigd was geweest met 
een toekomstvisioen.
God liet hem op die dag weten, 
schrijft Catherine Lassagne in haar 
Petit Memoire, wat er later zou gebeu-
ren, dat wil zeggen de bekering van 
zoveel zielen, wat weet ik; maar dit 
is wat hij er ons van heeft gezegd bij 
de preek, op een zondag: “Beminde 
gelovigen, als u wist wat er in deze 
kapel is gebeurd, dan zou u er niet 
binnen durven komen… Ik zeg u er 
niet meer over…” Dat herhaalde hij 
meerdere keren, alsof hij zijn ziel er 
vol van had.
Men veronderstelde dat de Voorloper 
hem was verschenen, waarbij hij hem 
vooraf de fameuze biechtstoel toonde 
die in deze kapel geplaatst was en de 
menigte van geknielde biechtelingen.
Hoewel de oprichting van het altaar 
voor Johannes de Doper de Pastoor 
van Ars verheugde, veroorzaakte het 
hem een ernstige zorg. Hij was 500 
francs schuldig aan de meubelma-
ker, omdat hijzelf heel de constructie 
voor zijn rekening had genomen, en 
hem geen rooie cent meer overbleef: 
zijn kleine bezoldiging als pastoor 
van een bijkerk, vervolgens de jaar-
lijkse toelage die zijn broer François 
hem uitbetaalde over zijn deel van 
de erfenis; alles was overgegaan in 
de handen van de meester-metselaar. 

De meubelmaker drong aan om be-
taald te worden; de arme eerwaarde 
Vianney “ging naar buiten, om zijn 
ongerustheid een beetje te kalmeren. 
Maar op een weg, op enige afstand 
van de kerk, ontmoette hij een on-
bekende vrouw die hem zei: ‘Bent 
u Meneer pastoor van Ars?’ Op zijn 
bevestigend antwoord, overhandigde 
deze persoon hem 600 francs, die zij 
hem gaf voor zijn goede werken”. Uit 
deze inmenging, die hem buitenge-
woon leek, durfde hij niet te conclu-
deren dat de Voorzienigheid voortaan 
zijn bankier zou zijn; in tegendeel, 
voorzichtig zowel uit deugd als van 
natuur, verklaarde hij dat de les goed 
was en dat hij zich niet meer in een 
dergelijke moeilijke situatie zou bren-
gen. Hij nam, behalve in uitzonder-
lijke gevallen, de gewoonte aan om 
vooraf te betalen.
Veel later zullen de muren van de 
nederige kerk nog verruimd worden. 
Beurtelings zullen drie andere kapel-
len opgericht worden: in 1837, de 
kapel die toegewijd is aan de H. Filo-
mena en, op onbekend gebleven data, 
een zogenaamde Ecce Homo kapel en 
een kapel – de vijfde van allemaal – 
gesteld onder het patronaat van de 
HH. Engelen.
In 1845 zal het kleine ronde heilig-
dom, waar precies het hoofdaltaar 
stond, plaats maken voor een heel 
langgerekt priesterkoor, bijna even 
uitgebreid als het hele schip. Een 
tweede sacristie zal geopend worden 
bij dit nieuwe priesterkoor, en de hei-
lige zal achter het altaar zijn derde 
biechtstoel installeren, meer speci-

aal bestemd voor de biechten van de 
priesters.
Om zijn persoonlijke godsvrucht te 
voldoen en ook omdat hij had erva-
ren hoeveel de beelden indruk maak-
ten op de goede en eenvoudige zielen 
en hen onderrichtten, vermeerderde 
eerwaarde Vianney in zijn kerk de 
schilderijen en de beelden. De H. 
Jozef en de H. Petrus versierden het 
heiligdom; de H. Sixtus, patroon van 
de parochie, en de H. Blasius wer-
den geplaatst aan de ingang van het 
priesterkoor. Er waren twee liggende 
beelden, een Christus in het graf en 
een H. Filomena, die symmetrisch op-
gesteld werden, ieder in zijn kapel. In 
nissen of eenvoudig aangebracht op 
de muur, zag men O.L. Vrouw van de 
Wonderdadige Medaille, een Maagd 
met het Kind Jezus, de H. Johannes 
de Doper, de H. Laurentius, de H. 
Franciscus van Assisië, de H. Catha-
rina van Siëna, de H. Benedictus La-
bre, de H. Aartsengel Michaël, de H. 
Aartsengel Gabriël en de Maagd van 
de Verkondiging, de H. Aartsengel 
Rafael en de jonge Tobias. Het Heilig 
Aangezicht en de instrumenten van 
het Lijden verhieven zich in  reliëf in 
de kapel van de Ecce Homo, waar een 
grote Christus met doornenkroon de 
ereplaats had. Alles sprak tot de blik-
ken van een christen in deze minus-
cule kerk.
Soms, legde eerwaarde Vianney uit, 
is slechts het zien van een afbeelding 
nodig om ons te raken en ons te be-
keren: dikwijls treffen de beelden ons 
bijna even sterk als de zaken zelf die 
zij voorstellen.
De grote beelden verrukten hem, zei 
de gravin van de Garets over hem: 
“Oh! Als wij het geloof hadden!” riep 
hij uit, wenend bij een Ecce Homo.
Bij zijn werk van restauratie en ma-
teriële verfraaiing, werd eerwaarde 
Vianney krachtig geholpen door een 
edelman van de streek, aan wie het 
dorp Ars een eeuwige dank moet be-
waren: de burggraaf François, broer 
van Mejuffrouw Marie-Anne Garnier 
des Garets.
Hij geeft opdrachten aan de handigste 
Parijse werklieden. Op 5 mei 1823, 
is hij gelukkig een eerste zending aan 
te kondigen: drie vaandels met zil-
ver geborduurd, “één van het Heilig 
Sacrament, één van de Allerheiligste 
Maagd, één van onze patroon de H. 
Sixtus… Alles wat u de goedheid hebt 
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te doen voor de kerk van Ars, voegt hij 
toe aan het adres van eerwaarde Vian-
ney, inspireert mij tot wat ik doe voor 
haar; uw parochianen hebben mij ge-
schreven dat uw goede catechese en 
uw goede voorbeelden hen stichten 
en hen tot God voeren”. Verder zijn 
dit klederen van zijde of van goud-
brokaat voor de Mis, en zelfs “een 
decoratie van zwart fluweel met rode 
galons, bestemd voor de plechtigheid 
van Goede Vrijdag”.
Een baldakijn wordt beloofd voor mei 
1824. Meneer Pastoor zal er zeker zelf 
de stof voor uitkiezen: “Daar in Lyon 
de mooiste stoffen gemaakt worden 
en ook om uw smaak te hebben, be-
last ik u, beste vriend en zeer gewaar-
deerde Pastoor, met deze aankoop”. 
Het baldakijn zal wel aankomen; 
maar, te groot voor de deur, kan hij 
de kerk pas verlaten in 1826, tijdstip 

waarop de burggraaf, om het nederige 
gebouw te vergroten het een nieuwe 
voorgevel gaf, waarop later een beeld 
van de Onbevlekte Maria moest staan.
Als er een man in jubelende stem-
ming was bij de aankomst van de 
cadeaus van de vrijgevige burggraaf, 
dan was dat de Pastoor van Ars. Het 
schijnt dat het een plezier was hem te 
zien en te horen bij het openen van 
de zware kisten die de parochianen 
van goede wil in Lyon gingen halen. 
Hij lachte en huilde tegelijk, als een 
kind. “Moeder, zei hij tegen een oude 
vrouw die langskwam, kom, kom 
voor u sterft naar iets moois kijken!” 
Weldra stond er een groep bewon-
deraars rondom deze schatten. “Oh! 
Voegde hij toe, in de hemel zal alles 
nog veel mooier zijn!”
Hoewel de giften van de edelmoedige 
burggraaf in staat hadden gesteld om 

de ingang van de kerk te vergroten, 
bleef de toegang moeilijk. Men klom 
er altijd naar toe via een slechte op-
gang. De burggraaf nam het initiatief 
deze te vervangen door een bordes, 
toegankelijk via ruime hellingen. 
Graag had hij daar iets gerealiseerd 
dat een beetje buitengewoon was.
“Ik wil de ingang van de kerk heel 
mooi,” schreef hij aan burgemeester 
Mandy, “dat is werkelijk nodig, want 
als de paleizen van de aardse konin-
gen worden verfraaid door de pracht 
van hun directe omgeving, met hoe-
veel te meer reden moeten die van de 
kerken weelderig zijn… Ik wil niets 
uitsparen daarvoor”.
Ten slotte bouwde men in 1828, 
dankzij de medewerking van de in-
woners die de materialen voor het 
werk meebrachten, de huidige twee 
hellingen en het bordes.
Maar, tijdens de uitvoering van het 
werk was de burggraaf niet inactief ge-
bleven. Op 15 mei 1827 ontvangt de 
burgemeester een nieuwe brief, waar-
in de Heer van Ars hem “vraagt aan 
meneer pastoor en aan de heren kerk-
meesters mede te delen dat hij aan de 
kerk van de parochie schenkt: 1ste een 
zon van verguld zilver; 2de een over-
dekte expositietroon in fluweel, waar-
van het dak, de pilasters, de pluim en 
de basis in verguld koper zijn; 3de een 
tabernakel in verguld koper, in over-
eenstemming met de expositietroon”, 
enz. Eerwaarde Vianney ontving nog 
van zijn “beste weldoener” grote re-
liekhouders die dienden om de kapel 
van de H. Maagd en van de H. Johan-
nes de Doper te versieren.
Zo was vanaf 1828, dat wil zeggen 
slechts tien jaar na de komst van de 
heilige in Ars, de oude kerk gedeel-
telijk, uitwendig alsook inwendig, in 
de toestand waarin wij haar vandaag 
zien. De nederige eerwaarde Vianney 
had reeds goed gewerkt. Nu kan de 
beroemde bedevaart van Ars begin-
nen, deze ononderbroken stoet van 
vreemdelingen uit ieder volk, recht-
vaardigen of zondaars, die aan hem, 
die zij lang voor het onfeilbare de-
creet van de Apostolische Stoel de 
Heilige noemen, de gezondheid, het 
licht en de bekering van het hart zul-
len komen vragen.
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Het “triomfalisme”

Wie Romein is en thomist, is die ook 
christen? Wat blijft er over aan “zuiver 
Evangelie”, verpletterd onder het ap-
paraat en de pracht van Rome?

(…) De H. Benedictus Labre is de 
laatste acht jaar van zijn korte leven 
in Rome komen doorbrengen. Hij 
heeft er zijn vreugde in gehad, er geen 
andere steen te hebben om zijn hoofd 
op te laten rusten dan het plein van 
de kerken, en hij heeft er zijn vreugde 
in gesteld zich uit te strekken langs de 
muren van het Quirinaal of van de 
Civitas leonina (Vaticaanstad), verblijf 
van de pauselijke majesteit. Hij heeft 
er zijn vreugde in gehad in lompen te 
leven en hij heeft er zijn vreugde in ge-
had, op te gaan in het popolino romano, 
te knielen op het Sint Pietersplein on-
der de zegen van Pius VI, met de tiara 
op zijn hoofd en gedragen op de sedia 
gestatoria.

Paus Pius X
(…) Wat denkt de H. Pius X over 
zichzelf op een dag van grote ponti-
ficale plechtigheid? Dat is moeilijk 
te zeggen. Hij wordt niet gehinderd 
door zijn tiara, hij weet dat niet hij 
haar draagt, maar de Heer van wie hij 
slechts de onzichtbare soevereiniteit 
zichtbaar maakt. Hij wordt niet in ver-
legenheid gebracht door de golf van 
verering die de enorme menigte tot 
hem doet opstijgen, omdat hij weet 
dat hij er niet het echte centrum van 
is. Naarmate hij heiliger is, scheidt hij 
gemakkelijker zijn privé persoon van 
zijn publieke persoon, en zijn arme 
mensheid, even ellendig in hem als in 
ieder ander, van de verhevenheid van 
zijn functie. Nederiger als priester dan 
hij als gelovige was geweest, nederiger 
als bisschop dan hij als priester was 
geweest, nederiger als kardinaal dan 
hij als bisschop was geweest, is hij ook 
nederiger als paus dan hij als kardinaal 
was geweest. Omdat de Heilige Geest 

het hem heeft laten kennen, weet hij 
dat hem niet gevraagd is te regeren met 
nederigheid, maar te regeren DOOR 
nederigheid, dat de ergste hoogmoed 
voor hem zou zijn: het bewustzijn in 
zich te laten afnemen van het gezag 
dat hem door God is verleend, of aan 
wie dan ook toe te staan, er inbreuk 
op te maken. Hij heeft zijn verkie-
zing aanvaard met dezelfde gevoelens 
waarmee zijn voorbeeld, de Maagd 
Maria, de aankondiging van haar 
Moederschap heeft aanvaard. Ook hij 
is de dienaar van de Heer, wat hij is 
geworden naar Zijn woord. Van alle 
christenen is hij degene die het meest 
letterlijk het prachtige gebed: “Deus 
cui servire regnare est”, “God voor wie 
dienen, regeren is” op zich kan toepas-
sen, want hij kan slechts gehoorzamen 
aan God door over de Kerk te regeren.

Bijkomstigheden
Hij weet ook dat de H. Petrus nooit 
de tiara heeft gedragen waarmee Pius 
X zelf gekroond is, noch in een paleis 
heeft gewoond, noch heeft gecele-
breerd onder het bronzen baldakijn; 
maar hij besluit daar niet uit, zoals 
de grootste imbeciel, dat deze pracht 
een aantasting is van het “zuivere 
Evangelie”. Hij is degene op wie het 
christenvolk, door hem te overstelpen 
met eer, wraak neemt voor de verne-
deringen die de Heer heeft ondergaan 
voor Zijn verlossing; hij draagt de tiara, 
omdat Jezus de doornenkroon heeft 
gedragen; hij is op een troon verhe-
ven, omdat Jezus heeft gezucht onder 
zijn kruis; de gelovigen op het plein 
juichen hem toe, omdat Jezus bespot 
werd.
(…) We kunnen niet ontkennen dat 
er in de pracht van Rome heel wat 
bijkomstigheden zijn, dingen die er 
zijn en die er ook niet hadden kun-
nen zijn: de Sint Petrus had groter of 
kleiner kunnen zijn, een trede meer 
of minder kunnen hebben bij de pau-

selijke troon, de kardinalen in geel of 
blauw gekleed kunnen zijn in plaats 
van in rood. Niets is nuttelozer dan de 
geschiedenis over te doen, en zich af te 
vragen wat er gebeurd zou zijn als … 
We kunnen niet zeggen wat wij zou-
den hebben, als wij iets anders had-
den dan wat wij hebben, - niemand 
zou het kunnen zeggen. De uitwen-
dige vormen zouden heel verschil-
lend hebben kunnen zijn van wat zij 
zijn; het zij zo, en het doet er weinig 
toe. Het is zeker dat wij, onder andere 
vormen, voornamelijk het equivalent 
gehad zouden hebben. Wat smade-
lijk het “roomse triomfalisme” wordt 
genoemd, is in wezen slechts het op 
aarde vooruitlopen op de heerlijk-
heid van het hemelse Jeruzalem, en de 
monumentale, ceremoniële en litur-
gische bevestiging van het soevereine 
primaatschap van de opvolgers van 
Petrus, is slechts de volkomen christe-
lijke, compleet christelijke bevestiging 
en een vooruitlopen erop.

delenda est roma?
Verbazing, zelfs verbijstering past bij 
het gemis aan samenhang van onze 
anti- “triomfalisten”. Waarom hebben 
Kerkvaders of experts het verzoek aan-
genomen om plaats te nemen op de 
rijen banken en de tribunes, opgesteld 
in de meest “triomfalistische” van de 
katholieke gebouwen op de wereld? 
Waarom hebben zij dan niet geëist, 
alvorens in te stemmen naar Rome te 
komen, om er eindelijk de “Kerk van 
de Armen” te vormen? Een ‘Kerk van 
Armen’ , die blijkbaar op hen wachtte 
om geboren te worden? Waarom heb-
ben zij dan niet geëist om de Sint 
Pieter en de zuilengang af te breken, 
om de kunstschatten in het Museum 
van Antieke Kunst en de Pinacotheek 
te verkopen, om de fresco’s van Rap-
haël met een hamer te bewerken, om 
de zangers van de Sixtijnse kapel weg 
te jagen, samen met de Edelgarde, de 

Abbé Victor-Alain Berto

Abbé Berto (1900-1968), doctor in de filosofie en in de theologie, werd achtereenvolgens parochiekape-

laan, professor aan het seminarie, stichter van werken voor de jeugd en van de Broederschap van de do-

minicanen van de Heilige Geest (Pontcalec). Mgr. Lefebvre nam hem, als privétheoloog, met zich mee naar 

Rome bij het Tweede Vaticaans Concilie.
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Zwitserse Garde, de Pauselijke Mare-
chaussee en de Palatijnse Garde. Om 
het Staatssecretariaat te sluiten, het pa-
leis van het Heilig Officie af te breken, 
om zout te strooien op het emplace-
ment. Waarom hebben zij niet geëist 
om op de zo eens en voor altijd ieder 
spoor van Constantijns triomfalisme 
en triomfalistisch Constantisme in 
gezuiverde ruimten te uit te wissen en 
er twee of drie duizend hutjes, bedekt 
met gevlochten rozenstruiken, te bou-
wen, - zo zou de Kerk haar ‘Concilie 
van de Vlechtwerken’ hebben gehad. 
Erewoord, dat zou mooi geweest zijn! 
Welk een “Kerk van de Armen” zou de 
wereld gezien hebben! Wat jammer 
dat dát niet gebeurd is!

de rijkdom van de armen
Jammer voor die dwaze Maria Magda-
lena, die parfum uitgiet over het hoofd 
van Jezus tot zij zelfs de hals van de 
vaas breekt om heel zeker te zijn dat 
er geen druppel in blijft, en wat voor 
een parfum! Nardus, en geen eerlijk 
verhandelde en door de een of andere 
straatventer vermengde nardus, nee, 
zuivere nardus, nardus essence, “un-

guentum nardi pistici”, extra nardus! 
Is deze weelde nog te begrijpen? Deze 
triomfalistische verspilling is ontoe-
laatbaar, en hoe valt te begrijpen dat 
Judas, deze ware verdediger van de 
“Kerk van de armen”, zijn evange-
lische afkeuring niet heeft kunnen 
weerhouden. En jammer ook voor de 
heer Séveno!
(…) In de lente van 1925, een hei-
lig jaar, werden wij geroepen naar de 
spreekkamer van het Pauselijke Fran-
se seminarie. Wij vonden er de heer 
Séveno. Het was een man van over de 
vijftig, een Breton van ons land en van 
ons dialect. (…)  We verbaasden ons in 
hoge mate om  hem in Rome te zien. 
Toch was hij het zeker, met zijn grij-
zende slapen, zijn zachte blik, zijn veel 
gedragen kleding en zijn klompen: hij 
had zich van zijn leven niet de luxe 
van een paar laarzen gegund, maar hij 
had dertig jaar lang de arme stuivers 
van zijn huis-aan-huis verkoop ge-
spaard om zich de luxe te gunnen van 
een hele maand in Rome, tijdens de 
Paasplechtigheden van het jubeljaar. 
Hij had een zolderkamer gehuurd in 
de Borgo Nuevo (sindsdien afgebro-

ken, met de Borgo Vec-
chio, om ruimte te maken 
voor de Via della Concili-
azione), zo dicht mogelijk 
bij de Sint Pieter. (…) Hij 
woonde heel deze maand 
in Rome, opgetogen, ver-
heerlijkt, in een soort ex-
tase, de rozenkrans bid-
dend van de ene kerk naar 
de andere, de rozenkrans 
biddend in de kerken. Op 
de heilige Paasdag kon 
hij slechts van verre een 
glimp opvangen van Pius 
XI, die langzaam langs het 
middenschip van de Sint 
Pieter ging, gezeten in de 
sedia, hij kon de gezan-
gen van het Sixtijnse koor 
slechts van verre horen, hij 
kon slechts een laatste keer, 
verloren in de menigte, 
ook van ver, Pius XI ‘urbi 
et orbi’ de paaszegen zien 
geven, die hij ontving met 
tranen van liefde. Maar, wij 
herhalen het, hij verlangde 
niet meer: hij was tevreden 
en meer dan tevreden. Zo-
als zijn vader, de H. Fran-
ciscus van Assisië, – hij was 
lid van de derde orde van 

Franciscus – zoals Benedictus Labre, 
zoals duizenden nederige gelovigen, 
had hij met volle teugen genoten van 
de triomf van Rome, hij had zijn in-
nerlijke vreugde voldoende kunnen 
voeden, tot aan zijn vredige overgang 
naar het Paradijs.1

(…) de anti-katholieken verwijten 
ons ons “triomfalisme”, zoals zij dat 
zeggen! En zij zeggen dat zij “de Kerk 
van de armen” willen maken! […] Wie 
heeft hun gezegd dat alleen de armen 
de schoonheid uitmaken? Wie heeft 
hun gezegd dat alleen het respect voor 
de armen vraagt om een mooie gods-
dienst voor te stellen? Het gaat toch 
om de ware godsdienst. Wie maakt 
hen zo onbeschaamd tegenover de ar-
men, om hun de zin voor het heilige 
te weigeren? Wie heeft hun gezegd dat 
de armen het verkeerd vinden, als zij 
zien dat een bisschop een processie 
leidt, met het kruis in zijn hand en de 
mijter op zijn hoofd, en naar hen toe-
komt om hun kindertjes te zegenen? 
Zijn het de armen die luidkeels gepro-
testeerd hebben tegen de verspilling, 
toen Maria Magdalena de nardus over 
het hoofd van Jezus had uitgegoten, 
tot zij de vaas brak om niets van het 
parfum verloren te laten gaan?  Wie 
heeft hun gezegd dat, als de bisschop-
pen ontdaan zijn van de liturgische 
kenmerken van hun gezag, de priesters 
meer evangelisch toegewijd zullen zijn 
aan de armen?  Wie heeft hun gezegd 
dat het ontbreken van  uiterlijke cere-
monie bij de bisschoppen een garantie 
is dat de evangelisatie van de armen 
in de ogen van de armen zelf, geen 
enkel teken van authenticiteit meer 
zou hebben? Wie heeft hun gezegd, 
dat de evangelisatie van de nederigen 
zelf armelijk moet zijn? Wie heeft hun 
gezegd, dat de evangelisatie niet meer 
het karakter heeft van een missie, ont-
vangen van een zichtbaar hogere au-
toriteit, maar heel het uiterlijk van de 
onderneming van een buitengewone 
prediker?2

1	 Uittreksels	uit	Pour la sainte Eglise 
romaine.

2	 Aan	de	dominicanen	van	de	H.	Geest	
(Vigilie	van	Allerheiligen	1963).
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de medische missie 
“rosa mystica”

Dr. Jean-Pierre Dickès

Al zeven achtereenvolgende jaren gaat de ACIM (l’Association des Infirmières et des Médecins; de Vereni-

ging van Verpleegsters en Artsen) naar de Filippijnen voor een medische missie van een week. Zij komt haar 

jongere zusje ACIM Asia flink helpen bij dit prachtige, zowel lichamelijke als geestelijke, werk van barmhartig-

heid voor de allerarmsten.

Achteraf gezien lijkt de medische missie 
Rosa Mystica van februari 2013 een echte 
breuk met die van de voorafgaande ja-
ren. Een volledig verschillende atmo-
sfeer van werkomstandigheden. Het was 
niet meer jungle, sloppenwijken, toch-
ten op militaire vrachtwagens, baggeren 
door de modder, plotselinge stortbuien 
van de moesson, gevaar van het islam-
terrorisme, risico van besmetting met 
de knokkelkoorts, alomtegenwoordig-
heid van het tegelijkertijd vriendelijke 
en beschermende leger en gespeciali-
seerde hulp op tandheelkundig gebied. 
Het avontuur is er van af. Blijft dus de 
hoofdzaak. Onze blik gericht op de he-
mel en op God, maar tegelijkertijd ge-
bogen over het lijden van de mensen. 
Waarom? In het centrum van de archipel 
van de Filippijnen ligt een eiland met de 
naam Panay met toch wel meer dan vier 
miljoen bewoners. De hoofdstad met 
400.000 inwoners is Iloilo, een welva-
rende stad, die voornamelijk leeft van 
haar universiteiten, die overigens bijna 
allemaal katholiek zijn. Het is verreweg 
de belangrijkste universiteitsstad van 
het land. De keuze van de missie was 
gemaakt door dr. Maria June Viray, voor-
zitster van ACIM Asia. Deze moeder van 
zes kinderen met een nog altijd jong en 
stralend gezicht. Zij is professor in pe-
diatrie (zij leidt het kinderziekenhuis) 

en in infectieleer aan de universiteit. Zij 
kwam onder indrukwekkende omstan-
digheden tot de Traditie. Een van haar 
dochtertjes van enkele maanden oud 
was stervend door een longontsteking. 
Nu had pater Couture een Sacraments-
processie georganiseerd. Niet meer we-
tend wat zij moest doen, maar vol ver-
trouwen, hoewel ten einde raad, hield zij 
haar kind omhoog naar de monstrans: 
de kleine werd onmiddellijk genezen. 
De “doctora” Viray was de aangewezen 
persoon om het wonderbare aspect van 
deze genezing te erkennen wegens haar 
ambt van professor in pediatrie en infec-
tieleer. In die functie kan zij trouwens de 
attesten ondertekenen die het mogelijk 
maken dat de staat de zorg voor de tu-
berculose op zich neemt, de enige ziekte 
die gratis behandeld wordt.

Een ellendige stad
Maria June Viray wenste sinds lang te 
zien dat de ACIM haar geboortestreek 
kwam helpen. Zij koos een stadje op 
vijftien kilometer van Iloilo. Santa Bar-
bara is van een ontstellende armoede. 
Het merendeel van de huizen is van 
palmhout met een plaatijzeren dak. 
De kerk uit de 15de eeuw is in een el-
lendige staat. De arts slaagde erin het 
gemeentebestuur te interesseren voor 
het project van Rosa Mystica. Dit pakte 
de zaken groots aan. De missie werd 
aangekondigd op spandoeken bij de 
toegangen van de stad. Met name is er 
ook een polikliniek waar vrouwen kun-
nen bevallen op een eenvoudige verlos-
tafel. De verloskundigen werden naar de 
verschillende wijken gestuurd waarin de 
stad verdeeld was; zij zochten de armste 
mensen uit, om ze mee te nemen naar 
de polikliniek die ons ter beschikking 
was gesteld. In zeven jaar zijn wij nog 
nooit zo goed geïnstalleerd geweest. 
Alle behandelingen speelden zich af in 

de grote aangrenzende gymnastiekzaal.
Iedere missie gaat altijd gepaard met 
haar kleine vreugden en dikwijls grote 
drama’s. Het was een waar geluk om te 
werken, geholpen door sympathiek per-
soneel aan wie wij zelfs niet meer Filip-
pijnse vrijwilligers toedeelden, die met 
ons waren meegekomen van de verschil-
lende eilanden. Onze eigen krachten be-
stonden uit 80 personen, van wie 20 Eu-
ropeanen. Negen landen van de wereld 
waren vertegenwoordigd. Een perfecte 
organisatie die weer eens iets anders 
voor ons was dan de constante impro-
visaties die samen gaan met de verras-
singen van de missies. Plaatselijke artsen 
stelden zich nu en dan ten dienste van 
Rosa Mystica. Gelukkig, want wij hadden 
de menigte die zich naar de gymnastiek-
zaal haastte of die per vrachtwagen werd 
gebracht door het gemeentebestuur, niet 
aangekund. Tenslotte waren onze werk-
omstandigheden ideaal, vooral rekening 
houdend met de gevaarlijke situaties 
waarmee wij daarvoor kennis hadden 
kunnen maken.

onze zieken
Iedere missie heeft haar medische 
kenmerken: het ene slachtoffers van 
de gevechten tegen de aanhangers van 
de islam, het volgende jaar bronchi-
tis veroorzaakt door de moesson, dan 
de wonden die zijn opgelopen bij de 
overstromingen, de massale tubercu-
lose in de sloppenwijken van Manilla, 
de knokkelkoorts die sommigen onder 
ons opliepen. Dit jaar vertoonde één op 
de drie zieken een niet-onderkende sui-
kerziekte. Ontstellend! Hoe konden we 
een diabeet met een bloedsuikerspiegel 
van meer dan vijf gram in evenwicht 
brengen, terwijl we daar maar zes da-
gen waren, zonder mogelijkheid om 
over insuline te beschikken? Eenvou-
dige vraag: waarom vertoonden zulke 
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bevolkingen deze buitengewoon ziek-
makende aandoening die op de lange 
duur dodelijk is? Wij Europeanen zien 
vooral dat zij zich ontwikkelt bij pati-
enten die zich te buiten gaan aan lekker 
eten. Het antwoord is onlangs gegeven 
door de geneeskunde: bevolkingen die 
hongersnood ondergaan zien dat er zich 
diabetes ontwikkelt.
We moesten heel snel proberen de pati-
ënten zo goed mogelijk te behandelen 
met orale middelen tegen diabetes. We 
hadden twee wapens. De systematische 
diagnoses met meetapparaten. Er was 
een geïmproviseerd laboratorium met 
een efficiënte uitrusting meegebracht 
door een Amerikaanse met de naam 
Melanie Le Blanc (dat verzin je niet!). 
Bovendien, heel belangrijke kwestie, 
hadden de artsen van de polikliniek 
beloofd om onze patiënten te volgen: 

sterkte! We lieten de medicamenten bij 
hen achter. Zij moesten ook de draden 
weghalen van de verschillende kleine 
operaties die wij hadden uitgevoerd.
Zo hadden we ter plaatse een klein labo-
ratorium tot onze beschikking. Maar de 
radiologische onderzoeken werden naar 
het ziekenhuis gestuurd. De zieken die 
een chirurgische operatie nodig hadden 
(zoals struma), werden geregistreerd. Af-
hankelijk van de financiën die wij dis-
ponibel hebben, zullen zij geopereerd 
worden. Onze ACIM Asia secretaresse 
is de super uitblinker van de ruilhandel 
geworden: “ik geef je medicijnen en jij 
opereert voor mij een hernia”. In deze 
voor 98% katholieke regio bestaat de 
christelijke naastenliefde nog.

Vreugde en verdriet
Soms hadden we ongewone vreugden. 
Twee bij elkaar horende opticiens had-
den de edelmoedigheid gehad mij on-
geveer 700 brillen te sturen waarop de 
sterkte van de glazen was geschreven. 
Een buitenkansje dat we hadden ver-
deeld over de bagage van onze vrijwil-
ligers om problemen met de douane te 
vermijden. Onze twee oogartsen deel-
den de helft ervan uit na onderzoek van 
de ogen. We moeten ons voorstellen, 
beste lezers: iemand die nog nooit de 
middelen heeft gehad om een onder-
zoek van de ogen te betalen en met des 
te meer reden om een bril te kopen, en 
die in een seconde een normaal zicht 
terugkrijgt. Hoeveel vreugde hebben we 
gegeven aan deze ongelukkige mensen; 
een gebeurtenis die herinnert aan het 
“Efeta! Open u!” uitgesproken door Je-
zus tot de blindgeborene!
We hebben echter verschrikkelijke kan-

kers gezien, vooral borstkanker of kan-
ker in de botten, ieder therapeutisch 
redmiddel te machtig: gigantische zwe-
rendragende geherinfecteerde en etteri-
ge tumoren. Een van deze ongelukkige 
mensen zei tegen me: “Er blijft me niets 
anders over dan op de dood te wach-
ten”… Toen ik haar antwoordde dat ik 
zoals alle mensen in dezelfde situatie 
zat, begon ze te glimlachen. Wat kon ik 
anders doen dan haar kalmerende mid-
delen geven? Ze was bij het rozenhoedje 
’s avonds. Wie zij was? We zullen het 
nooit weten.

Het geloof van een volk
Een groot moment was ook de komst 
van de gouverneur die eerbiedig neer-
knielde voor onze aalmoezenier pater 
Couture om zich het schapulier van de 
Berg Karmel te laten opleggen; vervol-
gens hield hij een toespraak waarbij 
hij trots dit getuigenis van zijn geloof 
opspelde. Deze devotie blijft levendig 
in dit land en de priesters legden 4000 
schapuliers op plus rozenkransen. Kun-
nen we ons voorstellen dat één van onze 
gedeputeerden de verklaring van zijn 
overtuiging zo beleeft? Het geloof blijft 
hier diep. Zo volgen de Missen in de ka-
thedraal van Iloilo elkaar, op zondag, de 
hele dag op. Om drie uur ’s middags was 
het enorme heiligdom letterlijk propvol 
met voornamelijk jonge mensen met 
hun kinderen.
In werkelijkheid hebben onze goede 
werkomstandigheden ons in staat ge-
steld om ons tot de kern te keren. Het 
was voor ons allen als een geestelijke re-
traite die een soort natuurlijke uitmon-
ding vond in het gebed, het bijwonen 
van de H. Mis, het dagelijks bidden van 
het rozenhoedje; de vrijwilligers namen 
er allemaal deel aan; en we werden ge-
sterkt door de tegenwoordigheid van 
onze patiënten die niet aarzelden om 
zich bij ons te voegen. In een uiterste 
nood, vloeiden deze armen van wie 
Jezus ons zegt, dat er altijd van zullen 
blijven onder ons, over van katholieke 
geloof.

OM DE ACIM TE HELPEN:

2 ROUTE D’EQUIHEN
F-62360 ST-ETIENNE-AU-MONT

IBAN : FR52 3000 2056 0000 0070 2978 
B46
BIC : CRLYFRPP 
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Crisis in de Kerk

Franciscus I op de Stoel 
van de Heilige Petrus1

Roberto de Mattei

De geschiedenis herhaalt zich nooit op precies dezelfde manier, maar het verleden helpt om het heden te 

begrijpen. In de 16de eeuw maakte de katholieke Kerk een crisis zonder weerga door. Het humanisme met 

zijn immorele hedonisme had de Romeinse Curie geïnfecteerd en zelfs de Opperherders. De protestantse 

pseudo-hervorming van Martin Luther tegen deze corruptie was door paus Leo X en door de familie Me-

dici gekwalificeerd als een eenvoudige “ruzie tussen monniken”.

De ketterij begon zich uit te breiden, 
toen bij de dood van Leo X in 1522, on-
verwacht de eerste Duitse (Nederlandse) 
paus werd gekozen, Adriaan Florent van 
Utrecht, onder de naam Adrianus VI. 
De kortheid van zijn pontificaat verhin-
derde hem zijn plannen tot een eind te 
brengen, vooral, zoals de historicus van 
de Pausen, Ludwig von Pastor schrijft: 
“de gigantische oorlog tegen een me-
nigte misbruiken die de Romeinse curie 
en bijna heel de Kerk misvormde”. Zelfs 
als hij langer had geregeerd, het kwaad 
in de Kerk was zo ingeworteld, consta-
teert Pastor, “dat een enkel pontificaat 
niet de grote verandering zou hebben 
kunnen voortbrengen, die nodig was. Al 
het kwaad dat was gedaan sinds meer 
generaties zou alleen verbeterd kunnen 
zijn door lang en ononderbroken werk.”

Adrianus VI begreep de ernst van het 
kwaad en de verantwoordelijkheden van 
de mannen van de Kerk. Dat is duidelijk 
te lezen uit de instructie die de nuntius 
Francesco Chieregati, in zijn naam voor-
las bij de Rijksdag van Nuremberg, op 3 
januari 1523:
“(…) De Heilige Schrift leert ons, van a tot 
z, dat de zonden van het volk hun bron heb-
ben in de zonden van de priesters. Daarom 
ging onze Verlosser, zoals de H. Johannes 
Chrysostomos zegt, toen Hij de zieke stad 
Jeruzalem wilde zuiveren, eerst naar de 
Tempel, om vooral de fouten van de pries-
ters te straffen, als een goede arts, die de 
ziekte aanvat in haar wortels. Wij weten dat 
zelfs op de Heilige Stoel, sinds tal van jaren, 
vele verfoeilijke daden zijn begaan: misbruik 
van heilige zaken, overtredingen van gebo-
den, zodanig dat alles op een schandaal is 
uitgelopen. Het valt niet te verwonderen, 
dat de ziekte van het hoofd naar de leden is 
afgedaald, van de pausen naar de prelaten.

(…) Dus zult u in onze naam beloven, dat 
wij al onze ijver zullen inzetten om het Hof 
van Rome te verbeteren, waarvan misschien 
al het kwaad is gekomen; van haar zal de 
genezing voortkomen, zoals van haar de 
ziekte is gekomen. (…)Wij hebben nooit 
gestreefd naar de pauselijke waardigheid en 
wij hadden onze dagen liever doorgebracht 
in de afzondering van het privéleven; Graag 
hadden wij de tiara geweigerd. (…) Wij 
willen niet besturen in een geest van over-
heersing noch om onze ouders te verrijken, 
maar om aan de Kerk, de bruid van God, 
haar eerste schoonheid terug te geven, om de 
verdrukten steun te verzekeren, geleerden en 
deugdzamen in de hoge functies te plaatsen, 
ten  slotte alle plichten te vervullen van een 
goede Herder en een ware opvolger van de 
H. Petrus.

Laat niemand zich verwonderen, als Wij 
niet in één klap alle misbruiken uitroeien, 
want het kwaad is diep geworteld en veelvor-
mig. We zullen slechts stap voor stap kunnen 
gaan en, door geschikte geneesmiddelen, de 
ernstigste en gevaarlijkste kwalen genezen, 
om niet de verwarring nog te vermeerderen 
door een overhaaste hervorming van alles. 
Aristoteles zegt terecht dat iedere onver-
wachte verandering gevaarlijk is voor het 
openbaar welzijn”.

De woorden van Adrianus VI helpen 
ons om te begrijpen dat de crisis waar 
de Kerk door heen gaat in deze dagen 
haar oorzaak kan hebben in leerstellig 
en moreel slapheid van de mannen van 
de Kerk in de halve eeuw die gevolgd 
is op het Tweede Vaticaans Concilie. De 
Kerk is onfeilbaar, maar haar leden, zelfs 
de hoogste kerkelijke autoriteiten, kun-
nen zich vergissen en moeten bereid zijn 
om hun fouten te erkennen, zelfs in het 
publiek. Wij weten dat Adrianus VI de 

moed had deze herziening van het verle-
den te ondernemen. Hoe zal de nieuwe 
paus vandaag het hoofd bieden aan het 
proces van leerstellige en morele zelfver-
nietiging van de Kerk en welke houding 
zal hij aannemen tegenover een moder-
ne wereld, die is doordrongen van een 
diepe antichristelijke geest? (…)

De geschiedenis zegt ons ook dat Jules 
de Medici Adrianus VI opvolgde, met 
de naam Clemens VII (1523-1534). 
Tijdens zijn pontificaat werd op 6 mei 
1527 Rome vreselijk geplunderd door 
de Lutherse lansknechten van Charles 
V. Het is moeilijk te beschrijven hoevele 
en welke de vernielingen en de heilig-
schennissen waren die bedreven werden 
tijdens deze gebeurtenis die deze plun-
dering van Rome van 410 overtrof. Deze 
lansknechten vielen met een speciale 
wreedheid de kerkelijke personen aan: 
gesluierde religieuzen, priesters en mon-
niken werden gedood of verkocht als sla-
ven, kerken, paleizen en huizen werden 
verwoest. Op het bloedbad volgden zeer 
snel de hongersnood en de pestepide-
mie. De inwoners werden gedecimeerd.

Het katholieke volk legde deze gebeurte-
nis uit als een verdiende straf voor de be-
dreven zonden. Pas na deze plundering 
veranderde het leven van Rome totaal. 
Het klimaat van moreel en godsdienstig 
relativisme viel uiteen en de algemene 
ellende gaf aan de Heilige Stad een ka-
rakter van onverwachte soberheid en 
boete. Deze nieuwe atmosfeer maakte 
de grote opleving van de katholieke 
Contrareformatie van de 16de eeuw mo-
gelijk.

1	 Genomen	uit	Correspondance Européen-
ne  – maart	2013.
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Gebeden aan de voet van 
het altaar (V)

het Aufer a nobis en zijn verzen
Alain de Beaugrain

Na het Confiteor, het Misereator en het Indulgentiam, worden de gebeden aan de voet van het altaar afge-

sloten met het gebed Aufer a nobis, voorafgegaan door enkele verzen.

Het Aufer a nobis “dient van oudsher 
als afsluiting van de rite van het Confi-
teor”1. De tekst ervan is een voorbeeld 
van eenvoud: “Aufer a nobis, quaesu-
mus, Domine, iniquitates nostras, ut 
ad sancta sanctorum puris mereamur 
mentibus introire” (Wij smeken U, 
Heer, neem onze ongerechtigheden 
van ons weg, opdat wij met een zuiver 
hart het Heilige der Heiligen mogen 
binnengaan”). Wij schenken in het 
algemeen niet veel aandacht aan deze 
kleine tekst, die ons waarschijnlijk 
een aanhangsel zonder belang lijkt, 
met onhoorbare stem gebeden door 
de priester, als om de leegte te vullen 
terwijl hij het altaar bestijgt. Eigenlijk 
gaat het om een “oratio”, een gebed 
zoals de collecta’s, de secreta’s en de 
postcommunio’s. Het wordt boven-
dien ingeleid door een “Oremus”.

In de liturgie wordt het belangrijkste 
element dikwijls aan het eind van een 
geheel geplaatst, waarbij de elemen-
ten die voorafgaan in de loop der tijd 
toegevoegd zijn als inleiding tot het 
oudste element. Dat is hier het geval: 
het Aufer a nobis is een heel oud gebed, 
dat de voorafgaande verzen slechts in-
leiden. Meer nog, het Aufer a nobis “is 
het oudste element van [alle] gebeden 
aan de voet van het altaar”. Na het ver-
rijken daarvan “ dient het hier ter af-
sluiting”.2

Laten we even stilstaan bij deze 
tekst,gebeden door de priester terwijl 
hij de treden opgaat: het vormt een 
overgang tussen de gebeden aan de 
voet van het altaar en de toegang daar-
toe. Eigenlijk bevat het in zich alle ge-
beden aan de voet van het altaar, om-
dat het er het oorspronkelijke element, 

de kern, van is. De tekst van het Aufer a 
nobis brengt deze overgang tussen het 
belijden van de zonden (Confiteor) en 
de toegang tot het heiligdom goed tot 
uitdrukking. Om goed samen te vatten 
hoe deze op elkaar aansluiten, zou het 
Aufer a nobis te vereenvoudigen zijn tot 
zijn kernwoorden: ‘Neem onze onge-
rechtigheden weg, opdat wij het Heili-
ge der Heiligen mogen binnengaan’. An-
ders gezegd, dit gebed “kijkt terug op 
de zonden die wij achter ons zouden 
willen laten en vooruit naar het hei-
ligdom waarin wij binnengaan”3. Het 
Heilige der Heiligen waarvan sprake 
is, is zeker het priesterkoor, of sanctu-
arium, dat wil zeggen het gebied direct 
in contact met het altaar4, maar de uit-
drukking verwijst natuurlijk ook naar 
het Heilige der Heiligen van het Oude 
Testament. “De [Joodse] hogepries-
ter ging eenmaal per jaar het Heilige 
der Heiligen binnen, met de kelk vol 
bloed van offerdieren; […] de priesters 
van het Nieuwe Testament kunnen ie-
dere dag opgaan naar het heilig altaar 
om er het bloed van Jezus Christus te 
offeren”5. En evenals “de hogepriester 
slechts na grote reinigingen het Heilige 
der Heiligen binnenging […], kunnen 
de bedienaars van de Nieuwe Wet de 
Heer niet genoeg vragen, hen te rei-
nigen van hun smetten, om met een 
grote zuiverheid van hart en geest, pu-
ris mentibus, binnen te gaan in het ware 
Heilige der Heiligen, waarvan dat van 
de Oude Wet slechts een voorafbeel-
ding was”6.

Alle traditionele liturgieën bevatten 
toegangsgebeden van dezelfde strek-
king. De Antiochisch-Syrische priester, 
bijvoorbeeld, bestijgt het altaar, terwijl 
hij bidt met woorden van een verba-
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zende gelijkheid: “Nu onze harten zijn 
gewassen en gezuiverd van elke slech-
te bedoeling, maak ons nu waardig, 
Heer, binnen te gaan in uw hoge en 
verheven heiligdom en voor uw altaar 
te staan met zuiverheid, onschuld en 
heiligheid en u een verstandelijke en 
geestelijke offerande aan te bieden in 
het ware geloof […]”; de Maronitische 
priester nadert het altaar terwijl hij 
zegt: “Ik ben uw woonplaats binnen-
gegaan, o God, en ik ben neergeknield 
voor uw troon, o Koning der hemelen. 
Vergeef mij al mijn zonden tegen U”; 
de Armeense priester bidt in verge-
lijkbare woorden: “In dit tabernakel 
van heiligheid en op deze plaats van 
lofprijzing, verblijf van de engelen en 
plaats van verzoening voor de mensen, 
voor deze prachtige en aan God aange-
name tekenen, voor dit altaar, knielen 
wij neer met vrees en aanbidden wij, 
zegenen wij en verheerlijken wij uw 
heilige, bewonderenswaardige en ge-
lukzalige verrijzenis […]”. Onder het 
mom om “middeleeuwse opeenstape-
lingen” af te stoten, heeft het missaal 
van Paulus VI echter  het mooie Aufer 
a nobis laten verdwijnen, zo afstand 
nemend van de universele, zowel wes-
terse als oosterse, traditie.

Wat betreft “late toevoegingen” is het 
Aufer a nobis ouder dan de gedeelten 
van de gebeden aan de voet van het 
altaar die het missaal van Paulus VI be-
waard heeft onder de noemer “schuld-
belijdenis”. Wij hebben immers gezien 
dat dit het oorspronkelijke gedeelte, 
dus het oudste van de gebeden aan 
de voet van het altaar, uitmaakt. Ze 
staan in het Leonisch sacramentboek 

(5de eeuw) als collecta (in het Lyon-
nees sacramentboek dienen ze als se-
creta). Het karakter van gebed  blijkt 
uit de manier waarop het  ingeleid 
wordt: het wordt immers voorbereid 
door de dialoog “V/. Domine, exaudi 
orationem meam R/. Et clamor meus 
ad te veniat”en verder “V/. Dominus 
vobiscum R/. Et cum spiritu tuo”, die 
typisch zijn voor de aankondiging van 
een gebed. Om dit karakter verder te 
benadrukken, wordt het Aufer a nobis 
onmiddellijk voorafgegaan door een 
“Oremus”.

Wanneer wij ons buigen over de  “ora-
tiones” hebben wij de gelegenheid 
terug te keren tot de typische verzen 
“Domine exaudi orationem meam / 
Et clamor meus ad te veniat” en “Do-
minus vobiscum / Et cum spiritu tuo”. 
Door de eeuwen heen zijn het aantal 
en de inhoud van de verzen die het 
Aufer a nobis voorafgaan naargelang 
de tijden en de plaatsen veel gevari-
eerd. De H. Pius V heeft, hoewel hij de 
plaatselijke riten eerbiedigde, het ge-
bruik van de Romeinse ritus vastgelegd 
op “Deus, tu conversus vivificabis nos 
/ Et plebs tua laetabitur in te. Ostende 
nobis, Domine, misericordiam tuam 
/ Et salutare tuum da nobis”. Lebrun 
vat het elan van deze twee verzen op 
als gedragen door de gedachte van 
het Confiteor, waaraan zij gevolg ge-
ven: “de priester en het volk, die [van 
de belijdenis van hun zonden] het 
effect van de goddelijke barmhartig-
heid verwachten, spreken hun vurige 
verlangens uit door deze zo levendige 
woorden”7. Historisch gesproken vol-
gen deze verzen 6 en 7 van psalm 84 

minder op het Confiteor dan dat zij 
het Aufer a nobis inleiden, maar aan de 
gedachte van Lebrun moet wel waarde 
gehecht worden: we hebben immers 
gezien dat de historische verklaringen 
helpen om de liturgische ceremonies 
te begrijpen, maar dat de geestelijke 
commentaren heel nuttig zijn om dit 
begrijpen van de liturgie te verrijken, 
om door te dringen tot de geest ervan 
en te vermijden in historicistische en 
rationaliserende verklaringen te verval-
len8. Gegeven nu dat de gebeden aan 
de voet van het altaar als reiniging ten 
doel hebben om ons te laten overgaan 
van de profane wereld naar het hei-
ligdom, kunnen zij onze spiritualiteit 
voeden en ons laten ontvlammen door 
het verlangen om het heil van God te 
zien na onze zonden beleden te heb-
ben: ‘O God, keer U tot ons en geeft 
ons het leven / En uw volk zal zich 
in U verheugen. Toon ons, Heer, uw 
barmhartigheid / En maakt ons uw 
heil deelachtig’!

Het heil dat God ons zendt, is niet 
slechts een begrip, het is een persoon: 
die van zijn Zoon, Jezus Christus. Het 
heil dat wij aan God vragen, ons te la-
ten zien, dat is Christus, op het punt 
geofferd te worden op het altaar dat 
de priester nu bestijgt. Het is overigens 
treffend te zien dat psalm 84, waaraan 
deze twee verzen zijn ontleend, spe-
ciaal gebruikt wordt in de Advent en 
met Kerstmis, dat wil zeggen de tijd 
van het jaar waarin wij het heil van 
God verwachten en ontvangen. Zoals 
de rechtvaardigen van het Oude Testa-
ment met hun wensen de komst van 
de Messias hebben afgeroepen, die zijn 
volk zou komen verlossen, zoals ook 
wij geestelijk “in de Advent” kunnen 
zijn tijdens de gebeden aan de voet 
van het altaar, in de verwachting van 
de nieuwe menswording die voor ons 
heil tot stand gaat komen op het al-
taar.

1	 Josef-Andreas Jungmann,	Missarum	sol-
lemnia,	uitg. De Vroente, Kasterlee 1966

2	 Idem, p. 61
3	 Idem
4	 Vgl. Informatieblad nr. 248 en 249 (mei-

juni 2010 en juli-augustus 2010)
5	 Pierre Lebrun,	Explication	des	prières	

et	cérémonies	de	la	messe,	verkorte 
heruitgave, Tours 1976, p. 112

6	 Idem, pp. 112-113
7	 Idem, pp. 108-109
8	 Vgl. Informatieblad nr. 253 (maart-april 

2011)
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Spiritualiteit

retraite met de 
H. Johannes

de Samaritaanse vrouw (1)
P. Jean-Dominique o.p.

Nicodemus had een eerlijk hart en zijn bekering was tamelijk gemakkelijk. De H. Johannes toont, trouwens, 

dergelijke omkeringen in andere passages van zijn Evangelie. Dat zijn die van de hofbeamte in Kafarnaüm 

(Joh. 4, 43-54) en van de overspelige vrouw (Joh. 8, 1-11).

Aan de andere kant is er een geval waarbij de Verlosser diep gewortelde weerstanden moest overwinnen, 

zoals het geval van de Samaritaanse vrouw (hfdst. 4). 

Juist omdat een bekeringsproces lang-
zaam en moeizaam is, laat de verande-
ring van de arme vrouw in dat opzicht 
de algemene wetten zien die aan iede-
re bekering voorafgaan, met inbegrip 
van die welke de christen dagelijks tot 
stand moet brengen in de stilte van 
zijn hart. Eens te meer toont het ver-
haal van de H. Johannes hoe het licht 
de duisternis begint te veroveren. 

De zwakheid van God
“Jezus kwam dus in een stad van Sama-
ria, Sikar geheten, nabij het veld dat Jacob 
aan zijn zoon Jozef geschonken had”(v. 
4).
Samaria behoorde tot het Rijk van 
het Noorden, voortgekomen uit de 
opstand van Jeroboam, zoon van Sa-
lomon, tegen zijn broer Roboam. Ech-
ter, meer dan ergens anders hadden de 
volgelingen van Roboam er concessies 
gedaan aan de gewoonten van de hei-
denen; zij hadden enkelen van hun 
goden aangenomen en offerden aan 
Jahwe buiten de tempel van Jeruzalem. 
De Samaritanen werden dus veracht 
door de Joden van het Rijk van het 
Zuiden, dat wil zeggen van Jeruzalem. 
Zozeer dat de Talmoed deze zin be-
vatte: “Het water van de Samaritanen is 
onzuiverder dan het bloed van varkens”. 
En later zullen de Joden geen sterker 
scheldwoord vinden voor Jezus dan 
over hem te zeggen: “Zeggen wij niet 
met recht dat Gij een Samaritaan zijt en 
van de duivel bezeten?”(Joh. 8, 48).
Het zijn precies die mensen en, onder 
hen, de meest verdorven vrouw, die 
Jezus komt zoeken om hun het licht 
te brengen.

“Daar bevond zich ook de bron van Jacob. 
Jezus, vermoeid van de reis, zette zich heel 
eenvoudig neer bij de bron. Het liep tegen 
het zesde uur”(v. 6).
Alleen een ooggetuige kon de gebeur-
tenis met zoveel details beschrijven. 
Het is twaalf uur, het heetste uur van 
de dag. Jezus, uitgeput door een lange 
reis, aan het eind van zijn krachten, 
moet zelfs op de grond gaan zitten, of 
op de stenen rand van de put. Hij laat 
zijn leerlingen naar de stad gaan, en in 
deze toestand van zwakte wacht hij af.
Het is een opmerkelijk feit. Om de 
harten die Hij is komen overwinnen, 
te raken, verschijnt Jezus niet in de 
glorie van de Thabor, noch met de 
aardbevingen van de Sinaï, noch zelfs 
in heel zijn menselijke kracht. Hij 
komt niet behangen met wetenschap, 
gewapend met een arsenaal van argu-
menten, met de trotse blik van degene 
die zeker is, te overwinnen en altijd 
gelijk te hebben. Nee, Hij komt ver-
moeid, uitgeput, zwak en in nood. Hij 
verschijnt als een behoeftige, als een 
bedelaar. Het bezoek van de genade 
heeft hier heel zacht en discreet plaats. 
De Verlosser maakt geen lawaai om de 
breekbare ziel die zich aan Hem zal 
vertonen niet te verontrusten.

“Een vrouw van Samaria kwam water 
putten” (v. 7).
God bezoekt de ziel niet bij de losban-
digheid van het openbare leven, noch 
bij het nietsdoen van de rijkdom, maar 
op deze geïsoleerde plaats, bij het ver-
vullen van de plicht van staat en bij de 
natuurlijke deugden. De Samaritaanse 

zal al snel haar slechte neigingen en de 
fouten die haar kwellen, tonen. Toch 
blijft haar een bepaalde ijver bij het 
werk, de toewijding tot het algemeen 
welzijn en de verknochtheid aan haar 
familie. Daar, bij de gewone werken 
van alledag komt Jezus deze vrouw 
vinden, om haar te redden.

Het licht schijnt in de duisternis
“Jezus zei haar: ‘Geef me te drinken’. 
Want zijn leerlingen waren naar de stad 
gegaan om levensmiddelen te kopen”(v. 
7-8).
De pedagogie van de Verlosser is op-
merkelijk. Hij weet heel goed dat deze 
arme vrouw vijf “mannen” heeft ge-
had, en dat de man met wie zij leeft 
haar man niet is. Hij ziet duidelijk de 
grond van dit hart, aangetast door de 
zonde van het vlees en door zoveel an-
dere. Gaat Onze Heer haar zijn “vier 
waarheden” zeggen, haar allerlei ver-
wijten maken en haar dreigen met de 
ergste straffen? Neen. Hij doet alsof er 
niets aan de hand was en nodigt haar 
uit om een goede daad te doen.
Het feit is heel vreemd. Verre van haar 
verantwoordelijk te stellen voor haar 
fouten, spreekt Jezus deze ziel aan op 
haar kwaliteiten, op de enige kwali-
teit, misschien, die haar overbleef, de 
gastvrijheid. Deze vrouw was, bij wijze 
van spreken, als een veld met onont-
warbare doornstruiken, maar dat, in 
haar milieu, een mooie bloem droeg. 
In plaats van zich er op toe te leggen, 
de struiken achtereenvolgens uit te 
rukken, keek de goddelijke tuinman 
naar de arme klaproos die alleen was 
blijven staan te midden van de chaos. 
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In plaats van de struiken te verwen-
sen, riep Hij uit: “O! wat een mooie 
bloem.”.
“Geef mij te drinken”, dat wil zeggen: je 
bent nog in staat tot iets goeds, wek in 
je op wat er aan goeds blijft. Jezus wil 
deze ziel geruststellen en haar bewij-
zen dat het goede mogelijk is.

“De Samaritaanse vrouw zei Hem: ‘Hoe, 
Gij een Jood, vraagt te drinken aan mij, 
een Samaritaanse vrouw?’ De Joden heb-
ben namelijk geen omgang met de Sama-
ritanen” (v. 9).
Het eerste woord van de Samaritaanse 
kenschetst haar heel goed. Verre van 
deze vreemdeling de toch goedhartige 
dienst te bewijzen van hem te drinken 
te geven, ontwijkt zij zijn uitnodiging 
door een uitdrukking van twijfel en 
onverschilligheid. De vrouw had deze 
man zeker van ver gezien en in hem 
een Jood herkend. Volgens de ge-
woonte had zij zich voorgenomen niet 
het woord tot hem te richten en hem 
zelfs niet aan te kijken. En nu neemt 
de vreemdeling het initiatief om met 
haar te spreken en haar een dienst te 
vragen. Het feit zelf zou voldoende 
geweest zijn om haar te laten naden-
ken over de stand van deze Jood die 
zich door zijn gedrag boven de socio-
logische barrières van de voorouders 
stelde. Wie is hij en waar wil hij naar 
toe? Maar nee, de Samaritaanse legt 
de uitnodiging van Jezus “lichamelijk” 
uit. En zich weinig aantrekkend van 
de meest algemene fatsoensregels van 
het Midden Oosten, weigert zij deze 
dienst die nooit geweigerd wordt, en 
roept bruusk en ontstemd uit: “Hoe, 
Gij een Jood…”.

“Jezus antwoordde haar: Als u de gave van 
God verstond en wie het is die u vraagt: 
‘Geef me te drinken’, dan zou u het Hem 
zelf gevraagd hebben en Hij zou het le-
vend water gegeven hebben” (10).
De Verlosser gaat helemaal niet in op 
het spel van de Samaritaanse en argu-
menteert niet om haar valse redenen 
te weerleggen. In tegendeel juist, alsof 
Hij de onwil van de vrouw niet had 
opgemerkt, begint Hij een onthutsend 
gesprek met haar. In één zin legt Hij 
haar de grootste mysteries van het 
geestelijk leven uit. Hij spreekt over 
God, en over een God die liefheeft, die 
geeft; hij laat haar zijn eigen identiteit 
raden, “hij die je zegt”; Hij legt haar het 
geheim van het gebed uit, dat eruit be-
staat klein en dorstig tegenover God te 

staan en Hem te smeken: “Geef mij te 
drinken”; daarna zinspeelt Hij op het 
bovennatuurlijk leven, op “het levende 
water” dat elke andere drank overtreft.
Hij had moeilijk meer kunnen zeggen 
in zo weinig woorden. Vooral het con-
trast is treffend tussen de openbaring 
van deze waarheden en het wereldse 
en sensuele leven van de Samaritaanse. 
Jezus wil deze ziel niet alleen winnen 
door zijn goedhartigheid, maar vooral 
door haar de meest verheven myste-
ries van onze godsdienst te openbaren. 
Hij gelooft dat zij in staat is om de 
waarheid, en zeer hoge waarheden, te 
ontvangen. “Het licht schijnt in de duis-
ternis”. Door dit te doen, wil Hij deze 
vrouw dorst geven en haar uitnodigen 
tot een persoonlijke en inwendige 
overpeinzing.

“Heer”, zei de 
vrouw tegen Hem, 
“U hebt niet eens 
een emmer, en de 
put is diep; waar 
haalt U dan het 
levend water van-
daan? Bent U soms 
groter dan onze va-
der Jacob, die ons de 
put heeft geschon-
ken, en die er zelf 
uit dronk met zijn 
zonen en zijn vee?” 
(v. 11-12).
Duidelijk is de 
vrouw van Sama-
ria verder beter 
gestemd tegenover 
deze vreemdeling. 
De waardigheid 
en de mysterieu-
ze taal van hem 
dwingen respect 
af. Deze man heeft 
omgetwijfeld ge-
studeerd, hij weet 
veel. En voor de 
eerste keer noemt 
zij hem: “Heer” op 
een kalmere ma-
nier. Toch betekent 
haar antwoord 
een tweede radi-
cale weigering, niet 
meer in de vorm 
van een sceptische 
twijfel, zoals zo-
even, maar door 
zich te verschuilen 
achter zuiver mate-

riële overwegingen, de diepte van de 
put, of etnische gevoeligheden: “Bent 
u groter dan onze vader Jacob?” Vrijwil-
lig of niet – we mogen het geloven – 
deze vrouw begrijpt de boodschap van 
Jezus niet. Zij blijft op een stoffelijk 
en lichamelijk vlak dat het hare is en 
stelt zich geen enkele vraag. Deze ziel 
is veel te luidruchtig, door het lawaai 
en de lichtgeraaktheid, om de subtiele 
uitnodiging van de genade op te mer-
ken en te volgen. 
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de geboden van de Kerk
Alain de Beaugrain

“Een groot deel van het kwaad dat de Kerk treft, komt voort uit het niet kennen van haar leer en haar wet-

ten. De vijanden van de Kerk veroordelen deze leer en die wetten door te vervloeken wat zij niet kennen, 

en velen van haar kinderen, die ze slecht kennen, leven alsof zij niet bestonden” 

(Brief van de heilige paus Pius X, van 18 oktober 1912).

Wat zijn de geboden van de Kerk?
De geboden van de Kerk zijn de wetten waardoor de Kerk, door de geboden van God te volgen, aan de gelovigen bepaalde 
daden van godsdienst en bepaalde daden van onthouding voorschrijft.

Waarom heeft de Kerk gezag om wetten en geboden in te voeren?
De Kerk heeft gezag om wetten en geboden in te voeren, omdat zij het heeft ontvangen van Jezus Christus, de Godmens, in 
de persoon van de apostelen; en daarom is wie ongehoorzaam is aan de Kerk, ongehoorzaam is aan God zelf.

Wie kan in de Kerk wetten en geboden maken?
In de Kerk zijn het de paus en de bisschoppen die wetten en geboden kunnen maken, als opvolgers van de apostelen, tot wie 
Jezus Christus heeft gezegd: “Wie u hoort, hoort Mij, en wie u versmaadt, versmaadt Mij” (Luc. 10, 16). 

EErStE GEBod “op zondag en verplichte feestdagen de H. Mis bijwonen”.
Wat gebiedt ons het eerste gebod: op zondag en verplichte feestdagen de H. Mis bijwonen?

Het eerste gebod: Op zondag en verplichte feestdagen de H. Mis bijwonen, gebiedt ons op die dagen de H. Mis godvruchtig bij 
te wonen.

tWEEdE GEBod “op vrijdag en andere onthoudingsdagen geen vlees gebruiken, en op vastendagen vasten”.
Wat verbiedt het tweede gebod ons met deze woorden: op vrijdag en andere onthoudingsdagen geen vlees gebruiken, en op vasten-
dagen vasten?

Het tweede gebod verbiedt ons met deze woorden: Op vrijdag en andere onthoudingsdagen geen vlees gebruiken, vlees te gebrui-
ken op iedere vrijdag (dag van het Lijden en de dood van Jezus Christus) en op Aswoensdag.

Wat gebiedt het tweede gebod met deze woorden: op vastendagen vasten?
Het tweede gebod gebiedt met de woorden Op vastendagen vasten, het kerkelijke vasten te houden op Aswoensdag en Goede 
Vrijdag.

Waartoe verplicht het kerkelijk vasten?
Het kerkelijk vasten verplicht, slechts één volle maaltijd te gebruiken per dag; maar het  staat toe er een lichte maaltijd aan 
toe te voegen.

Wie is gehouden aan het kerkelijk vasten?
Iedere gelovige, vanaf de leeftijd van 18 jaar tot aan de leeftijd van 60 jaar, is gehouden aan het kerkelijke vasten, tenzij ervan 
gedispenseerd wegens ziekte, zware werken of een andere wettige reden.

Waarom legt de Kerk ons onthoudingen en vasten op?
Naar het voorbeeld en de leer van Jezus Christus, legt de Kerk ons onthoudingen en vasten op, om boete te doen voor onze 
zonden, om onze snoeplust en onze hartstochten te versterven, en voor andere speciale noden.

dErdE GEBod “Minstens eenmaal per jaar biechten en in de paastijd de H. Communie ontvangen”.
Wat gebiedt ons het derde gebod: Minstens eenmaal per jaar biechten en in de Paastijd de H. Communie ontvangen?

Het derde gebod: Minstens eenmaal per jaar biechten en in de paastijd de H. Communie ontvangen, gebiedt ons het sacrament van 
de biecht minstens eenmaal per jaar te ontvangen, en het sacrament van de Eucharistie ten minste in de Paastijd.

Waarom voegt de Kerk, als zij voorschrijft eenmaal per jaar te biechten en te communiceren, er het woord minstens aan toe?
Als de Kerk voorschrijft eenmaal per jaar te biechten en te communiceren, voegt zij het woord minstens eraan toe om ons te 
herinneren aan het nut, en zelfs de noodzaak deze sacramenten, zoals zij het wenst, vaak te ontvangen.

VIErdE GEBod “Voorzien in de noden van de Kerk door er volgens de wetten en de gebruiken aan bij te dragen”.
Wat gebiedt ons het vierde gebod: Voorzien in de noden van de Kerk door er volgens de wetten en de gebruiken aan bij te dragen?

Het vierde gebod: Voorzien in de noden van de Kerk door er volgens de wetten en de gebruiken aan bij te dragen, gebiedt ons de 
giften, ingevoerd door het gezag en door het gebruik, voor het behoorlijk uitoefenen van de eredienst en voor het fatsoenlijke 
bestaan van de dienaars van God.

VIJFdE GEBod “Het huwelijk niet vieren in de verboden tijden”.
Wat verbiedt ons het vijfde gebod: Het huwelijk niet vieren in de verboden tijden?

Het vijfde gebod: Het huwelijk niet vieren in de verboden tijden verbiedt de Mis met speciale zegen van het bruidspaar van 
de eerste zondag van de Advent tot de dag van de Geboorte, en van Aswoensdag tot Paaszondag.
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Nieuws uit de Kerk 
en de wereld

Brand door islamitische woede

In Lahore, in Pakistan, hebben op 9 
maart jl. in de christelijke wijk van 
Joseph Colony, meer dan 3000 woe-
dende islamieten een honderdtal hui-
zen in brand gestoken, na de arrestatie 
van een christen die ervan beschuldigd 
werd, heiligschennende woorden te 
hebben geuit tegen de profeet Moha-
med, een misdaad waar de doodstraf 
op staat. Gelukkig hebben deze aan-
vallen geen enkel slachtoffer gemaakt, 
want de christelijke families waren 
hun huizen ontvlucht vóór de ver-
woesting. Het is niet de eerste keer dat 
het land ontvlamt, na, meestal weer-
legde, geruchten van “heiligschennis”.

Bron: Le Figaro

tawadros II stelt Morsi verantwoor-
delijk

In een interview gegeven aan de tele-
visie ON TV, heeft Tawadros II, patri-
arch van de orthodoxe Koptische kerk, 
geprotesteerd tegen de schuldige na-
latigheid van de Egyptische president: 
“President Morsi heeft beloofd alles 
te doen om de kathedraal te bescher-
men, maar in werkelijkheid heeft hij 
niets gedaan. Wij hebben genoeg van 
de groepen en commissies. Wij heb-
ben daden nodig, geen woorden”. Al-
les is begonnen in de lokaliteit van 
al-Khusus, in het noorden van Cairo, 
met allerlei graffiti op de muren van 
de zetel van een instituut dat aange-

sloten is bij de islamitische universiteit 
al-Azhar. Het geweld is snel sektarisch 
geworden en heeft vijf doden veroor-
zaakt, een mohammedaan en vier 
kopten. Maar het ernstigste feit heeft 
zich voorgedaan tijdens de begrafe-
nis van kopten, op 7 april, toen de St. 
Marcus kathedraal in Abbasiyya, wijk 
die half in het centrum van Cairo ligt, 
is aangevallen. Ondanks de oproepen 
tot kalmte en de belofte van president 
Morsi om extra veiligheidsmaatrege-
len te nemen, zijn de gelovigen die 
waren bijeengekomen voor de begra-
fenis, doelwit geweest van het werpen 
van stenen en hebben twee personen 
de dood gevonden. Een zeer ernstige 
actie, omdat hij gericht was tegen een 
plaats van gebed die ook de residentie 
is van de orthodox Koptische patriarch 
van Alexandrië.

Bron: Oasis Center

Syrië: sterven of vertrekken

De christenen van Syrië “moeten kie-
zen tussen twee bittere kelken: sterven 
of vertrekken”. Dat heeft de maroniti-
sche aartsbisschop van Damascus, Z. 
Exc. Mgr. Samir Nassar, verklaard in 
een getuigenis gezonden aan het Pers-
bureau Fides. De prelaat noemt de tal-
rijke manieren waarop de dood rond-
waart rond de levens van miljoenen 
burgers zonder verdediging, christenen 
en mohammedanen, in een Syrië dat 
verwoest is door de oorlog: bombar-
dementen, autobommen, sluipschut-
ters, gebrek aan medische zorg (er 
zijn 233 ziekenhuizen gesloten en 
de artsen vluchten allemaal, legt Mgr. 
Nassar uit), ondervoeding en gebrek 
aan geschikte voeding voor de diabe-
tici, personen met hartafwijkingen en 
jonge moeders. Deze situatie stelt ook 
de priesters voor gewetensproblemen. 

“Hun aanraden te blijven, zou hen tot 
de dood kunnen brengen als een stom 
schaap voor de slager. Onze marte-
laarslijst blijft steeds langer worden… 
Hen helpen te vertrekken, betekent 
echter het Bijbelse land ontdoen van 
zijn laatste christenen”: een dilemma 
dat alleen een antwoord kan vinden 
door zich toe te vertrouwen “aan het 
hart van God”, door de gelovigen een 
pastorale nabijheid te bieden, die 
hen helpt de realiteit te voelen van de 
woorden van Jezus””Wees niet bang… 
Ik ben met u…”.

Bron: Fides 

Heilig land: vermindering van de 
christenen

Het percentage christenen onder de 
bevolking van de Palestijnse territo-
ria is tot de helft teruggelopen tussen 
2000 en 2013, in dertien jaar gaand 
van 2 naar 1%.  Bovendien heeft Jeru-
zalem, dat in 1948 27.000 christenen 
telde, hun aantal zien teruggaan tot 
ongeveer 5.000. De drastische terug-
gang in percentage van de christelijke 
tegenwoordigheid in de Palestijnse 
territoria is te wijten aan de verschijn-
selen van emigratie, maar vooral aan 
de veel lagere demografische groeicij-
fers onder de christenen dan die van 
de islamitische meerderheid van de 
plaatselijke bevolking.

Bron: Fides
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Boko Haram

De islamitische groep Boko Haram 
heeft 50 van de 52 kerken van het 
katholieke bisdom Maiduguri, in het 
noorden van Nigeria, vernield. “Dat 
alles heeft de gelovigen niet ontmoe-
digd om hun geloof te beleven”, ver-
klaart pater Hiëronymus Ituah, van de 
parochie van Abuja. De priester geeft 
aan dat men bij bezoek aan de regio, 
katholieken kan zien die de Mis bijwo-
nen in de regen of onder de volle zon, 
op het terrein van hun vernielde kerk. 
De sekte heeft als doel de stichting van 
een islamitische staat in het noorden 
van Nigeria, terwijl het zuiden over-
wegend christelijk is. Het is ook deze 
groep die een hele Franse familie in 
gijzeling heeft genomen (vier kinde-
ren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar, hun 
ouders en de broer van de vader), op 
19 februari jl., toen zij het natuurre-
servaat van Waza in het noorden van 
Kameroen bezochten. Uiteindelijk zijn 
zij twee maanden later bevrijd.

Bronnen: Cathobel / Apic

Breuk op liturgisch niveau

De paus – benaming die de Opperher-
der nog altijd niet gebruikt – wil zich 
niet boven maar “ten dienste”van zijn 
volk stellen, zoals hij sinds zijn ver-
kiezing op 13 maart als verschillende 
keren heeft uitgelegd. Hij heeft bo-
vendien de formule voor het in bezit 
nemen van zijn zetel van het Lateraan, 
op 7 april jl., laten veranderen. Kardi-
naal Vallini heeft niet tegen hem ge-
zegd, volgens de gewoonte: “Zoals de 
wijngaardenier van een hoge plaats de 
wijngaard overziet (…) bent u op een 
hoge positie om het volk dat u is toe-

vertrouwd, te besturen en te hoeden.” 
Maar deze tekst, geïnspireerd door de 
ecclesiologie van de orthodoxe Kerk: 
“Gekozen op deze plaats om alle Ker-
ken te leiden in de liefde, moet u ieder 
met een vastberaden mildheid leiden 
op de wegen van de heiligheid”.
Tijdens deze ceremonie heeft de paus 
zich op liturgisch gebied ook iets meer 
verwijderd van zijn voorganger: na de 
weigering van de rochet en de mozetta 
(schoudermanteltje), op de avond van 
zijn verkiezing; het terugzetten van het 
Paulus VI-altaar in de Sixtijnse kapel, 
het gebruik van moderne ornamenten 
en een persoonlijke “jaren 70” mijter, 
op de volgende dag; heeft de paus de 
afschuwelijke ferula van Paulus VI 
weer genomen, die Johannes Paulus 
II gebruikt had bij al zijn celebraties. 
“Hij neemt geen enkele houding aan 
die normaal is voor een paus, heeft 
kardinaal Danneels verklaard. Om 
de homilie te houden, bij voorbeeld, 
blijft hij staan, terwijl het de gewoon-
te is, dat de paus dit zittend doet. Hij 
heeft het gedaan als een eenvoudige 
parochiepastoor. Bij de obediëntie van 
de kardinalen die achtereenvolgens 
langskomen om de paus hun gehoor-
zaamheid te betuigen, had men een 
stoel neergezet, maar hij is aan de voet 
van het altaar blijven staan”.

Volgens pater Lombardi, directeur van 
het perscentrum van de Heilige Stoel 
geldt voor paus Franciscus dat hij, als 
goede jezuïet, “nec cantat, nec rubri-
cat” (“niet zingt en ook de rubrieken 
niet volgt”), zelfs niet om te knielen bij 
de consecratie, schijnt het.
Op Witte Donderdag is paus Fran-
ciscus naar het detentiecentrum voor 
minderjarigen van Casal del Marino, 
in een voorstad van Rome, gegaan, 
waar hij de voeten heeft gewassen van 
de gedetineerden, onder wie twee jon-
ge meisjes, een katholieke Italiaanse 
en een moslima uit Servië. Dat werd 
geacht de voetwassing voor te stellen 
van de twaalf apostelen, die precies 
daarna door Christus tot priester ge-
wijd werden.
Aan het eind van de audiëntie van 16 
maart zei de paus in het Italiaans te-
gen ongeveer 5.000 journalisten die 
naar Rome waren gekomen om zijn 
verkiezing te verslaan: “Ik geef u allen 
van ganser harte mijn zegen”, maar 
maakte geen enkel uitwendig gebaar 
en zei niet hardop “in de naam van de 

Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. 
Daarna gaf hij in het Spaans de vol-
gende uitleg: “Omdat velen onder u 
geen lid van de katholieke Kerk zijn 
en anderen niet gelovig zijn, geef ik in 
stilte van harte deze zegen aan ieder 
van u uit respect voor ieders geweten, 
maar wetend dat ieder van u een kind 
van God is. Moge God u zegenen!”

Bronnen: Le Figaro / La Libre / 
Moynihan / Oss. Vat. / IB

de eenvoud heeft een prijs

Tijdens het conclaaf logeerde kardinaal 
Bergoglio in de residentie St. Martha, 
binnen de muren van het Vaticaan. Na 
zijn verkiezing heeft hij geweigerd zich 
te installeren in de pauselijke appar-
tementen, ongetwijfeld uit naam van 
“de Kerk van de armen”. In St. Martha 
heeft men dus voor hem een suite van 
verschillende vertrekken gereserveerd, 
waaraan men een tweede appartement 
heeft toegevoegd opdat hij bepaalde 
gasten kan ontvangen. Bovendien 
wordt hij iedere dag van de andere 
kant van het St. Pietersplein gebracht 
naar de ceremoniële appartementen 
van de paus, op de tweede etage van 
het pauselijk paleis, voor verschillende 
werken en officiële audiënties. Deze 
situatie, heel complex om te organi-
seren voor het Pauselijk huis, voor de 
veiligheidsdiensten van het Vaticaan 
en voor de Pauselijke garde, heeft na-
tuurlijk een hoge prijs, namelijk die 
van de aanvullende veiligheid. De ap-
partementen die de paus in St. Marthe 
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bewoont, zijn discreet, maar heel doel-
treffend geïsoleerd door allerlei maat-
regelen die niet de eenvoudigste noch 
vooral de goedkoopste zijn. Bij deze 
hoge prijs van de nieuwe levenswijze 
van de paus moet men voegen het 
logische gemis aan verdiensten voor 
St. Martha, want de vertrekken die be-
woond worden door de paus, kunnen 
voortaan niet meer verhuurd worden 
aan bezoekers, en bovendien heeft 
men het aantal gehuisveste bezoekers 
drastisch moeten terugbrengen.

Bron: Riposte Catholique

de hervorming van de Curie

Op 13 april 2013 heeft het Staatssecreta-
riaat het volgende persbericht verspreid: 
“Een suggestie weer opnemend die is 
geuit is tijdens de algemene vergaderin-
gen van voor het conclaaf, heeft paus 
Franciscus een groep prelaten samenge-
steld, die de opdracht krijgt hem bij te 
staan in het bestuur van de Wereldkerk 
en te werken aan een plan van revisie 
van de apostolische constitutie Pastor 
Bonus, aangaande de architectuur en 
het functioneren van de Romeinse Cu-
rie. De eerste bijeenkomst van het col-
lege is vastgesteld op 1 – 3 oktober a.s. 
Dit gezegd zijnde, de Heilige Vader is 
nu al in contact met de volgende pre-
laten: Giuseppe Bertello, Voorzitter van 
het Gouverneurschap van de Staat van 
Vaticaanstad; Francisco Javier Errázuriz 
Ossa, emeritus-aartsbisschop van San-
tiago de Chile (Chili); Oswald Gracias, 
aartsbisschop van Bombay (India); Rein-
hard Marx, aartsbisschop van München 
(Duitsland); Laurent Monsengwo Pas-
inya, aartsbisschop van Kinshasa (RD 
van Congo); Sean Patrick O’Malley, 
OFM.Cap., aartsbisschop van Boston 
(USA); George Pell, aartsbisschop van 
Sydney (Australië); Oscar Andrés Rodri-
guez Maradiaga, SDB, aartsbisschop van 
Tegucigalpa (Honduras), in de functie 
van coördinator; Mgr. Marcello Seme-
raro, bisschop van Albano (Italië), in de 
functie van secretaris”.

In zijn hervormingsplan zou de 
nieuwe paus een vermindering van 
de machten van het Staatssecretariaat 
voor ogen hebben. Dat heeft tenmin-
ste Mgr. Marcello Semeraro, secretaris 
van de “groep” van acht kardinalen la-
ten horen in een interview met Corriere 
della Sera van 15 april 2013. 
Sandro Magister geeft het besluit de 
volgende kop: “Collegialiteit ja, de-
mocratie nee”. Deze prelaten “zijn niet 
verkozen. Paus Franciscus heeft hen 
uitgekozen en hij alleen zal de beslis-
singen nemen”.
Met uitzondering van de Australiër 
Pell, die beschouwd wordt als conser-
vatief, kunnen alle andere kardinalen 
gerekend tot het gematigde of progres-
sieve kamp van het kardinalencollege. 
Al in 2007 had kardinaal Godfried 
Danneels in een interview, verleend 
aan het maandblad 30 Giorni, ver-
klaard overtuigd te zijn “dat het van 
tijd tot tijd rondom de paus bijeen-
brengen van een kleine raad, samen-
gesteld uit prominenten van de Kerk, 
voortkomend uit verschillende landen, 
waarvan de leden eventueel alle twee 
of drie jaar zouden kunnen wisselen, 
voor hem een hulp zou betekenen, op-
dat hij zeker zou zijn de temperatuur 
van de Kerk te kunnen meten”.
Er moet opgemerkt worden dat paus 
Bergoglio de vaste audiënties, inge-
schreven in het programma, die ver-
leend worden aan alle hoofden van 
dicasteries, weer van kracht heeft la-
ten worden. Johannes XXIII had dit 
systeem in onbruik laten raken door 
feitelijk aan het staatssecretariaat de 
rol toe te vertrouwen van filter tussen 
de dicasteries en de paus.
Overigens beschrijven verschillende 
recente onderzoeken, waaronder de 
vaak geciteerde van een Poolse pries-
ter pater Dariusz Oko, de homosek-
suele lobby aan het werk midden in 
de Romeinse Curie. Zal de paus, die 
al begonnen is te strijden tegen de pe-
dofilie in de Kerk, verder gaan met het 
zuiveren van de Kerk van deze homo-
seksuele prelaten (beschreven als “een 
beerput van onzuiverheid” door OLV 
van La Salette)?

Bronnen: VIS / Belgicatho / Apic / 
Chiesa.espresso / IB

de paus en Fatima

Paus Franciscus heeft aan de Portugese 
kardinaal José Policarpo een speciaal 
verzoek gericht. Hij heeft aan de patri-
arch van Lissabon gevraagd zijn pon-
tificaat toe te wijden aan Onze Lieve 
Vrouw van Fatima. Deze toewijding zal 
plaats hebben op 13 mei a.s. en zal 
geleid worden door kardinaal Policar-
po, die ook de voorzitter is van de bis-
schoppenconferentie van Portugal. De 
bisschoppen hebben ook de pelgrims 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
plechtigheid ter ere van de “pastorale 
dienst van de paus”.

Bron: Rome Reports

toewijding van de Filippijnen aan 
Maria

De bisschoppenconferentie van de Fi-
lippijnen heeft besloten de Filippijnen 
op 8 juni a.s. (weer) toe te wijden aan 
het Onbevlekt Hart van Maria.
Deze plechtigheid zal overal op het-
zelfde ogenblik plaats hebben, om een 
periode van negen jaar in te zetten tot 
aan de 500ste verjaardag van de komst 
van het christendom in het land.
Begin mei zal in alle parochies een ca-
techese beginnen over de toewijding 
aan Maria, gebaseerd op de voorberei-
ding van 33 dagen geleerd door de H. 
Louis Marie Grignon de Montfort.

Bron: CBCP News
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thatcher voor abortus

In het Verenigd Koninkrijk is abortus 
toegestaan – voor gezondheidsrede-
nen, sociale en economische rede-
nen…  –  tot en met de zesde maand 
van de zwangerschap, en dat kan nog 
verlengd worden op medische indica-
tie. Er zijn in de jaren ‘80 pogingen 
geweest om deze termijn ten minste 
te beperken: Margaret Tatcher heeft 
zich daar altijd sterk tegen verzet. Een 
houding die tegengesteld was aan die 
van president Reagan met wie zij op 
gebied van economie en politiek heel 
nauw verbonden was.

Bron: Belgicatho

de opperrabbijn van Frankrijk treedt 
af

Aan het slot van de buitengewone raad 
van het centrale Israëlitische consisto-
rie van Frankrijk, die plaats gevonden 
heeft in Parijs op donderdag 11 april, 
heeft de vicevoorzitter Elie Korchia het 
“ontslag” met onmiddellijke ingang 
aangekondigd van de opperrabbijn 
van Frankrijk Gilles Bernheim, ver-
zwakt door zijn talrijke leugens. Ver-
schillende onthullingen hebben inder-
daad duidelijk gemaakt dat Bernheim 
nooit als geaggregeerde in de filosofie 
geslaagd was, een titel waarop hij zich 
liet voorstaan. En dat hij een reeks pla-
giaten had gepleegd, waaronder men 
een document aantrof tegen het ho-
moseksuele huwelijk, dat een interna-
tionale uitwerking had gehad, zozeer 
dat het in december jl. geciteerd werd 
door Benedictus XVI. 

Bron: Cathobel

Homoseksueel “huwelijk”

1,4 miljoen mensen zijn op 24 maart 
2013 bijeen gekomen in Parijs, om 
zich te verzetten tegen het wetsont-
werp over het homoseksuele “huwe-
lijk” en de adoptie van kinderen door 
stellen van dezelfde sekse. Op 13 ja-
nuari jl. had de voorgaande manifes-
tatie tegen het wetsontwerp over “het 
huwelijk voor iedereen” volgens de 
organisatoren al een miljoen mensen 
bijeen gebracht. De bijeenkomst heeft 
plaats gehad op de avenue de la Gran-
de Armée, die in het verlengde van de 
Champs-Elysées ligt, voorbij de place 
de l’Etoile.
Tijdens het debat in de senaat heeft 
het collectief La Manif pour tous, op 
initiatief van de defilés van 13 januari 
en van 24 maart, gemanifesteerd met 
vlaggen, fluitjes, tamtam, conserven-
blikken en pannen. Van zijn kant heeft 
het instituut Civitas, die ook organi-
sator was van twee manifestaties in 
november en in januari jl., van 4 tot 
12 april gebeden georganiseerd in de 
avond of tijdens de dag. Zo waren er 
enkele honderden op 4 april ’s avonds 
om de Rozenkrans te bidden en 2.000 
mensen op 6 april voor de Kruisweg 
rond de senaat.
De Franse Nationale Vergadering heeft 
ten slotte gestemd voor “het huwelijk 
voor iedereen”, op dinsdag 23 april, 
maar er is meteen een opschortend 
beroep neergelegd bij de Raad der 
Wijzen.

Bronnen: Apic / AFP / Le Nouvel 
Obs. / DICI

Zeg niet meer “paasvakantie”

De Federatie Wallonië-Brussel heeft 
besloten de verwijzingen van de 
schoolvakanties naar de godsdienst 
terzijde te schuiven.
Nu is er plaats voor het herfstverlof 
(vroeger “van Allerheiligen”), winter-
verlof (wijlen “de kerstvakantie”), ont-
spanningsverlof (vroeger “van carnaval 
“), voorjaarsvakantie (die wij hardnek-
kig “paasvakantie” blijven noemen) 
en, ten slotte de zomervakantie. De 
hypocrisie is dat de berekening van 
deze perioden nog altijd wordt uit-
gevoerd naar gelang van de religieuze 
data: 25 december, de zevende maan-
dag vóór de paasdag voor het ontspan-
ningsverlof (alias het carnavalsverlof) 
en de paasdag voor het verlof dat kort 
geleden nog haar naam droeg. Als de 
paasmaandag nog gevierd wordt, kan 
men niet nalaten zich de vraag te stel-
len: voor hoe lang nog…

Bron: Cathobel

overlijden van de laatste begijn

Met het overlijden van Marcella Pat-
tyn, 92 jaar oud, is een onderdeel van 
de geschiedenis van de godsdienst, dat 
gesloten wordt, omdat dit de laatste en 
enige begijn op de wereld was. Sinds 
acht eeuwen hebben heel wat vrouwen 
ervoor gekozen, zich terug te trekken 
in een begijnhof. Vlaanderen heeft er 
zelfs tachtig gekend. Dat wil zeggen 
dat iedere stad van enige betekenis 
haar eigen communiteit van begij-
nen had. Het overlijden van de laatste 
overlevende, op 14 april, betekent het 
einde van een religieuze traditie.

Bron: Cathobel
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district

maart - april 2013

Woensdag 6 maart

Recollectie voor de priesters in Brus-
sel, waaraan ook de eerwaarde heren 
Lamerand en Jacqmin deelnemen. De 
instructie, over de heiliging in deze 
tijd, wordt gegeven door E.H. Salenave.

donderdag 7 maart
De medebroeders van de priorij van 
Rijssel komen Brussel bezoeken. Na 
afloop eten we gezellig met elkaar.

Woensdag 13 maart

In de priorij te Antwerpen vindt de 
maandelijkse recollectiedag voor de 
Nederlandstalige priesters plaats. 

Zaterdag 16 maart
De Nederlandstalige Derde Orde van 
de Priesterbroederschap St. Pius X ver-
gadert in Gerwen.

Zondag 17 maart
Zestien kinderen (acht jongens en acht 
meisjes), tussen de zes en veertien jaar, 
nemen deel aan de derde bijeenkomst 
van de Eucharistische Kruistocht in 
Luxemburg. Alles begint met een ‘uit-
eenzetting’ door E.H. Champroux over 
het edele ideaal van de Kruistocht. Ver-
volgens gaat iedereen naar het nog met 
sneeuw bedekte bos om mee te doen 
met het grote namiddagspel (apart 
georganiseerd voor de jongens en de 
meisjes). De dag wordt afgesloten met 
de avondmis, waarna de ouders hun 

kinderen weer komen ophalen.

Maandag 18 maart

In Brussel preekt E.H. Nely de vasten-
recollectie over de H. Jozef, ter voorbe-
reiding van zijn feest.

dinsdag 19 maart

Op deze grote feestdag wijdt Mgr. Fel-
lay in Ecône de Priesterbroederschap 
toe aan de H. Jozef. E.H. Wailliez komt 
met de tweede assistent, E.H. Nely, 
naar Antwerpen. Hij draagt om 11.30 
uur de schoolmis op en wijdt nadien 
ons district toe aan de Voedstervader 
van God.

de Kerk neemt Johnny Hallyday weer 
voor haar rekening

Om aan te sporen tot het vastenoffer 
hebben de kerken van de bisdommen 
Nancy en Saint-Dié (Frans Lotharin-
gen) de refreinen van de beroemdste 
chansons van Johnny Hallyday ge-
bruikt en bewerkt bij een reclame-
campagne. Voorbeeld van de gebruikte 
slogans: “Het geloof ontsteken en de 
vlam in de ogen groter zien worden”, 
“O Maria, als u alle gaven kende die hij 
ons zou geven…” of “We hebben al-
lemaal iets van Jezus Christus in ons”. 
Aangekondigd doel: de katholieken 
aanspreken die niet meer naar de zon-
dagsmis gaan. In 2010 had men recht 
gehad op “Jezus crisis. Geef, voor de 
drommel!” en op een crucifix omge-
legd tot revolver, in 2011…    

Bronnen: RTL / Le Figaro

Nieuw Amerikaans seminarie

De ceremonie van de eerste steen van 
het nieuwe seminarie van de Priester-
broederschap St. Pius X in de Verenig-
de Staten (Buckingham, in de Staat 
Virginia) was op zaterdag 20 april 
2013. Mgr. Bernard Fellay, Algemeen 
Overste van de Priesterbroederschap 
St. Pius X, heeft twee plechtige ceremo-
nies geleid: het doopsel van de klok-
ken van de kapel van het te bouwen 
seminarie, alsook de zegening van de 
eerste steen, in tegenwoordigheid van 
de seminaristen van Winona.

Bronnen: newseminaryproject.org / 
DICI
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Terug in Brussel wijdt E.H. Nely de 
Priesterbroederschap toe aan de H. 
Jozef tijdens de plechtige Mis waaraan 
vele gelovigen deelnemen, onder wie 
de schoolkinderen die het feest van de 
H. Jozef hebben gevierd met een ont-
spanningsmiddag. Dank aan de zus-
ters voor de mooie versiering van het 
beeld van onze heilige Patroon.

Zondag 24 maart

Palmzondag met sneeuw! De ijskoude 
wind dwingt ons de processie binnen 
de St. Jozefkerk te houden.

donderdag 28 maart
Witte donderdag! Voor de metten ko-
men de priesters van het district naar 
Brussel. Nadien is er de gebruikelijke 
maaltijd in de Eendrachtstraat.

Kort voor de avondmis, afzwering van 
een protestant die zijn Eerste H. Com-
munie doet… op de dag waarop Onze 
Heer haar heeft ingesteld.

Zaterdag 30 maart

De gelovigen van de St. Jozefkerk mo-
gen tijdens de Paaswake vijf dopelin-
gen in hun gemeenschap opnemen: 
twee leerlingen van de school, een 
jong stel en een meneer. Wat een ge-
naden!

1 – 6 april
In Steffeshausen preekt E.H. Marcille 
een retraite voor enkele gelovigen uit 
Luik en Brussel.

2 – 4 april

Paaskamp van de E.K. voor een zes-
tigtal kinderen. Het kamp vindt plaats 
in een heel leuk onderkomen, bij het 
dorp Cherfontaine, op 200 m. af-
stand van het meer l’Eau d’Heure. Het 
is koud. De jongens leren kippen in 
stukken te snijden.

6 – 7 april

Enkele jongens van de priorij van Ant-
werpen gaan naar Parijs. Zij bezoeken 
‘s middags het Louvre. ’s Avonds mo-
gen zij in de kelder van de St. Nicolas 
de Chardonnet overnachten. Zondag-
ochtend volgen zij er de H. Mis, ze zijn 
onder de indruk van de kerk en haar 
bezoekers en ook van deze grootse 
stad. Zondagmiddag is er een voetbal-
toernooi tussen de Franse kapellen en 
scholen. Ook het seminarie van Ecône 

doet mee, maar valt net als wij buiten 
de prijzen. 

9 – 13 april

E.H. Champroux vertrekt, met een 
Spaanse gelovige, als onderzoeker 
naar de Midden Atlas (Marokko) om 
het zomerkamp van de jongeren voor 
te bereiden.

Zaterdag 13 april
In de Hemelstraat vindt de recollectie 
voor retraitanten en Derde-Ordelingen 
plaats. Enkele jonge gezichten van 
oud-retraitanten verblijden deze bij-
eenkomst en eenieder put er nieuwe 
ijver en moed om apostel te zijn, elk 
op zijn gebied.

donderdag 18 april

In de St. Jozefkerk een boeiende lezing 
door dr. Dickès over “de kunstmatige 
mens”. Wanneer de onderzoeker en de 
arts zich aan hun opdracht onttrekken 
om voor tovenaarsleerlingen te spelen, 
zijn de ergste afwijkingen mogelijk...

Zaterdag 20 april
E.H. Grün komt uit Zwitserland om voor 
de jonge echtparen een lezing te houden 
over het huwelijk. Het is een onderwerp 
dat hij zeer goed beheerst, gezien het feit 
dat hij geregeld het district van Zwitser-
land doorkruist om over dit onderwerp te 
spreken. Helaas bewijzen de Brusselaars 
niet veel eer aan zijn aanwezigheid; er 
zijn weinig deelnemers deze avond.

Kroniek van het district



Priesterbroederschap St. Pius X Colofon

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.

Nederland
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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 
vormen de enige financiële steun 
voor het apostolaat van de Pries-
terbroederschap St. Pius X. 

Gebruik daarvoor a.u.b. de hier-
bij ingesloten acceptgirokaart of 
overschrijvingsformulier.

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

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-dinsdag: 7u00
woensdag-donderdag: 8u30
vrijdag: 18u30 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 / 42 03 16
Zon- en feestdagen: 8u00 of 10u45 H. 
Mis.

Kerkrade	(duitstalig)

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

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.
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• Bedevaart Chartres – Parijs 18 t/m 20 mei 2013

• Sacramentsprocessie in Gerwen en Antwerpen zondag 
 2 juni 2013

• Bijeenkomst van de Derde Orde FSSPX in Gerwen op 
 15 juni 2013 met bedevaart naar de zalige Peerke Donders

• Priesterwijdingen: in Ecône op 27 juni en in Zaitzkofen 
op 29 juni 2013


