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Het boek “Leven met de Kerk” (1949), samengesteld uit de nagelaten geschriften 
van Pastoor F.C. van Beukering, getuigt heel mooi van de positieve boodschap die 
de katholieke Kerk (onverwaterd) aan de wereld te geven heeft. Wat de wereld niet 
kan bieden, heeft Christus ons gegeven: verlossing, leven en zaligheid! Daarom zond 
Hij Zijn apostelen de wereld in: “Ga en onderwijs … doop hen; … heilig hen in de 
waarheid!” (Mt. 28,19, Jh. 17,17) 

Deze pastoor bericht allerlei wetenswaardigheden en laat aan duidelijkheid niet 
te wensen over. “We gaan nu met de H. Kerk de veertigdaagse boetetijd beginnen en 
ons toeleggen op boetewerken. Zij, die dit niet van plan zijn en toch Vastenavond 
vieren, maken zich eenvoudig belachelijk. Zouden ze daarom misschien het narrenpak 
aantrekken en zich maskeren?” (Vastenavond oftewel in dit geval carnaval, dat een 
vooral zuiders rooms-katholiek volksfeest is; van het Latijnse carne vale, wat betekent: 
vaarwel aan het vlees!)

Jezus zelf bad en vastte 40 dagen in de woestijn en gaf ons het voorbeeld hoe Satan 
slagvaardig te overwinnen, die Hem op drie manieren wilde bekoren. 

“Wij maken ons deelachtig aan de louterende kracht van Jezus’ boete, niet door het-
zelfde te doen, want dat kunnen we niet, maar door 40 dagen lang meer dan anders de 
drie boetewerken te beoefenen. … Wij allen zijn zondaars met het stof van de wereld 
aan de voeten… en daarom hebben wij een jaarlijkse geestelijke geneeskuur nodig om 
dit af te schudden. We gaan de kiem van allerhande ziekten zoveel mogelijk doden en 
ons met nieuwe bovennatuurlijke krachten verrijken. We zullen ons keren tegen de drie 
kwade neigingen in ons, als gevolg van de erfzonde, die zodoende niet uit God zijn: 
1. de hovaardij van het gemoed, de hoogmoed, 2. de begeerlijkheid van het vlees, de 
ontucht, genotzucht en 3. de begeerlijkheid van de ogen, de hebzucht. We gaan die 
verkeerde neigingen bestrijden door het doen van boetewerken die er lijnrecht tegen-
over staan. De H. Aartsengel Rafaël noemde ze als reden, waarom Gods welbehagen 
op Tobias rustte: goed is gebed met vasten en aalmoezen geven. (Tobias, 12,8)

1. Het gebed tegenover de hoogmoed. De hoogmoedige mens duldt niemand 
boven zich, meent niet iemands hulp nodig te hebben en bidt daarom niet. Die 
hoogmoed zullen we onderdrukken door nu, meer dan anders te bidden, om zo 
te erkennen, dat we wel Iemand boven ons hebben en wel Zijn hulp behoeven.

2. Het vasten tegenover de genotzucht. De begeerlijkheid van het vlees gaan 
we keren, dat is de prikkel, de opstandigheid van het lichaam tegen de geest. 
Deze moet onderdrukt worden door vasten. Aan dat begeerlijke lichaam gaan 
we allerlei ontzeggen wat overigens – in zichzelf – geoorloofd is, om zo sterker 
te staan, wanneer het vlees het zondige begeert. We spreken dan van versterven 
in de zin van doen sterven van de begeerlijkheid.

3. Het geven van aalmoezen tegenover de hebzucht. De begeerlijkheid van 
de ogen, de ongeregelde begeerte naar geld en goed onderdrukken we door ons 
los te maken van die goederen, door er om Gods wil van weg te geven, liefst uit 
medelijden, door er dus aalmoezen van te maken.”

 “We noemen deze boetetijd Vasten, omdat het vasten ons het zwaarst valt. De zin 
van de voorbereidingstijd op Pasen is boeten, dat is het oude woord voor beteren 
(netten boeten, de fouten eruit halen).” Zo zullen we met Pasen weer vernieuwd zijn! 
Ik wens u een genadevolle vastentijd!

Pater Carlo de Beer

Geachte Lezers,
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“Het experiment 
van de Traditie”

Zal de Priesterbroederschap St. Pius X echt de vrijheid hebben “het ex-
periment van de Traditie” door te voeren? Eerste deel van de weergave 
van het interview met Mgr. Fellay op “Radio Courtoisie” (26 januari 
2017)

Op 26 januari 2017 beantwoordde Bisschop Bernard Fellay, Algemeen Overste 
van de Priesterbroederschap St. Pius X de vragen van Pater Alain Lorans in een 
uur durend interview op “Radio Courtoisie”. Het is een vervollediging van het 
interview, dat Mgr. al op 29 januari jl. gaf aan Jean-Pierre Maugendre op “TV 
Libertés”.

P. Alain Lorans: Uwe Excellentie, 
u bent langer dan 20 jaar Algemeen 
Overste geweest van de Priesterbroe-
derschap St. Pius X. Hebt u in deze pe-
riode tijdens uw reizen een verandering 

opgemerkt in de Kerk, in de Priester-
broederschap of in de wereld? U bent 
zojuist teruggekeerd uit Zuid-Amerika; 
waar bent u op uw laatste reizen ge-
weest?
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Mgr. Bernard Fellay: Mijn laatste 
reizen? Eerst ben ik naar de Verenigde 
Staten geweest voor de inzegening van 
het nieuwe seminarie. Ook nam ik deel 
aan een congres aan de andere kant van 
de Verenigde Staten, aan de westkust. 
Daarna, in december, waren er de pries-
terwijdingen in Argentinië. Ik heb van 
de gelegenheid gebruik gemaakt Peru 
aan te doen om te zien hoe de zaken 
lopen in Lima; we hebben daar ook een 
kapel. Dat waren mijn laatste grote rei-
zen in het afgelopen jaar.

P. Lorans: Welke ontwikkeling hebt u 
in de voorbije 20 jaar en langer vast-
gesteld? 

Mgr. Fellay: Men heeft tijd nodig om 
te zien of er werkelijk iets beweegt. Er 
is wel een zekere evolutie, maar zeer 
geleidelijk. Uiterst geleidelijk, prak-
tisch onwaarneembaar. Ik denk dat er 
toch wel een paar wijzigingen hebben 
plaatsgevonden, maar de kern van de 
strijd – we zullen hier waarschijnlijk 
op terugkomen – kern van de strijd is 
nog dezelfde. Er zijn nieuwe elemen-
ten, maar de geestelijke strijd is niet 
veranderd. Wat veranderd is zijn de 
mensen, of om preciezer te zijn, er is 
een generatie gegaan. De strijders van 
het eerste uur zijn al in het hiernamaals 
– niet allen, maar toch een groot deel. 
De oudsten – ik mag wel zeggen onze 
generatie (ik was net in mijn twintiger 
jaren, en ik herinner het mij nog goed) 
– de oudsten leefden in een veel strijd-
lustigere sfeer dan tegenwoordig.

Maar er is een nieuwe agressiviteit op 
komst, maar deze keer niet van de Kerk 
– de Kerk is zodanig in verval, daar is 

geen nieuwe agressie, alleen keer op 
keer dezelfde zaken. Maar met de re-
geringen, is er een soort wereldom-
vattende ideologie die zich in de hele 
wereld uitbreidt, deze is zeer links en 
wil zich opdringen. Het zijn dezelfde 
ideeën, maar het wordt agressiever.

Een nieuwe aanval van regeringen 
op de natuurwet 

P. Lorans: In Frankrijk hebben we het 
“huwelijk voor iedereen”, het “ho-
mohuwelijk” en de “gendertheorie” 
gehad. Hebt u dat overal op de wereld 
gezien?

Mgr. Fellay: Ja, het is wereldomvat-
tend.

P. Lorans: En protesteren en strijden 
alle katholieken, die trouw zijn aan de 
Traditie, tegen deze ideologieën? 

Mgr. Fellay: Er zijn niet genoeg tra-
ditionele katholieken om een groep 
of politieke beweging te vormen. Een 
ideologische beweging, ja. En er zijn 
anderen, de conservatieven, die in be-
weging komen. Het hangt van de landen 
af. Wij proberen hen te helpen en zelfs 
deel te nemen, maar het verschilt van 
land tot land. Wij nemen deel aan het 
gevecht, maar misschien niet altijd in de 
voorhoede. Ja natuurlijk doen we altijd 
zelf wel iets, maar het gevaar bestaat 
dat we dan alleen nog maar naar onszelf 
kijken. Als we naar het geheel kijken, 
zijn we maar heel klein in aantal. Wat 
aantallen betreft, vormen wij niet het 
overwicht, terwijl wij dat wel hebben 
op het gebied van de ideeën. Wat de 
strijd van de ideeën betreft, vertegen-

“Het experiment van de Traditie”
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woordigen wij iets dat zeer degelijk 
is, en ik denk dat wij daarom worden 
gevreesd.

P. Lorans: Door wie? Wie vreest ons? 
Wie is er bang voor Traditie? 

Mgr. Fellay: O, velen. Ik denk dat het 
wijd verbreid is. Het zijn zeker niet al-
leen degenen, die men vroeger “de pro-
gressieven” noemde, of de mannen van 
de Kerk die haar door Vaticanum II door 
elkaar hebben gegooid. Die zijn er, ze 
zijn er nog steeds, en die strijd gaat ver-
der. Maar er zijn ook degenen, die deze 
ideeën in de Kerk ingang deden vinden. 
En ze zijn zo fel als altijd, zo niet erger. 
Het is makkelijk te zien, dat de Vrij-
metselarij achter deze moderne ideeën 
zit. Iets nieuws dat 30, 50 jaar geleden 
niet bestond, is de homolobby. In die 
tijd was het niet erg bekend, het was 
zeldzaam en niemand sprak erover. En 
opeens komen ze als een golf en probe-
ren iedereen te laten geloven, dat ze de 
meerderheid zijn. Dat denk ik niet, maar 
ze hebben de middelen om deze ver-
nielende wetten aan de maatschappij 
op te leggen, want ze verwoesten de 
wetten van elke maatschappij, de na-
tuurwet. Als dit zo doorgaat, sterft de 
wereld aan onvruchtbaarheid. 

P. Lorans: Omdat er geen kinderen 
meer zijn? 

Mgr. Fellay: Er zullen geen kinderen 
meer zijn. Mensen zoeken persoonlijk 
plezier en hebben ieder gevoel voor al-
gemeen welzijn verloren, van een goed 
dat groter is dan de mens, en waaraan 
ieder mens moet bijdragen – en dat 
wordt algemeen welzijn genoemd. 

Iedereen profiteert daarvan, maar het 
vereist ieders medewerking. Zodra het 
persoonlijk welzijn op de eerste plaats 
komt, leidt dat tot vernieling van de 
maatschappij, en dat is wat er voor 
onze ogen gebeurt op de meest verba-
zingwekkende manier. Dat is, geloof ik, 
nieuw. Het begon 20 jaar geleden. Of 
misschien zo’n 40 jaar geleden, ik denk 
dat het voor het jaar 2000 begon, in de 
jaren 1980 en ‘90 met wat we noemen 
de New Age. Toen kwamen deze nieu-
we afbrekende ideologieën.

De kern van de strijd is dezelfde als al-
tijd: het is de strijd van hen die tegen 
God zijn, die iedere wet verwerpen, 
die niet afkomstig is van de mensen al-
leen – het “sociaal contract”. En toch is 
er niet veel voor nodig om te zien dat 
overal wetten zijn. Neem bijvoorbeeld 
de natuurkundige wetten. Die werden 
niet in de natuur geschreven door men-
sen. Hetzelfde geldt voor de menselij-
ke natuur. Er zijn wetten, die nageleefd 
moeten worden voor de normale ont-
wikkeling van de menselijke natuur. 
Daar is geen twijfel aan: als je ze niet 
wilt respecteren, is het zoals met elke 
wet, elk handboek, iedere gebruiksaan-
wijzing. Als je een wasmachine hebt en 
je wilt de gebruiksaanwijzing niet op-
volgen, prima, dan gaat je machine er-
aan. En hier gaat de natuur van de mens 
eraan, of het gaat om de enkeling, de 
persoon of de maatschappij.

We gaan werkelijk uitzonderlijke tijden 
tegemoet. Een tijd van ontbinding. Een 
soort afbrokkeling van de maatschap-
pij, een verlies van algemeen welzijn, 
het verlies van het uiteindelijke doel 
is. Elke maatschappij heeft een doel. 
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En we hebben ook het idee van gezag 
verloren, dat de willen van de enke-
lingen verenigt om dat doel te kunnen 
bereiken. Vandaar de noodzaak van 
de onderwerping aan dat gezag, en de 
noodzaak voor dat gezag om objectief 
te blijven en willekeur te vermijden. 
Als je ziet hoe regeringen zich tegen-
woordig gedragen, lijkt het alsof zoveel 
absoluut fundamentele waarden zijn 
vergeten ten gunste van het individu, 
dat zijn persoonlijke macht wil uitbrei-
den of behouden. En we zien dit zowel 
in de maatschappij als in de Kerk. Te-
genwoordig – en dit is nieuw – zijn we 
getuige van een tijd van ontbinding in 
de Kerk. Het verlies van eenheid in de 
Kerk is absoluut onthutsend.

Onvruchtbaarheid  
tast de Kerk zelf aan 

P. Lorans: U spreekt over een maat-
schappij die gekenmerkt wordt door 
onvruchtbaarheid in de meest concrete 
betekenis van het woord: geen kinderen 
meer, geen vruchtbaarheid meer; het is 
een soort zelfmoord. En u zegt zelfs dat 
de Kerk ook is aangetast? Stevent zij 
ook af op zelfmoord door onvruchtbaar-
heid? Vooral sinds er zo weinig roepin-
gen zijn?

Mgr. Fellay: Ja precies. We kunnen 
zien dat het overnemen van moderne 
ideeën, de moderne mentaliteit die zijn 
intrede deed bij het Concilie. Deze idee-
en waren al van tevoren latent aanwe-
zig, maar het Concilie bracht ze de Kerk 
binnen, en het had dezelfde gevolgen 
als elders: lege seminaries, lege kerken, 
kloosters en religieuze gemeenschappen 
die uitgestorven zijn of gaan uitsterven. 

Het zijn er zo veel. Tot dusver lijkt de 
Kerk, soms voorzichtig, soms krach-
tig, de aanslagen op de natuurwet af te 
wijzen. Er is dus nog steeds een strijd 
tussen de wereld en de Kerk. En we aar-
zelen niet om te zeggen dat de slechte 
vruchten afkomstig zijn van dezelfde 
geest, de “geest van de wereld”.

Het is een geest van onafhankelijkheid 
van God, een geest die zich wil bevrij-
den van het juk van Gods wet, die te 
hard of te moeilijk zou zijn. Geen geest 
meer van opoffering: dat is een van de 
kenmerken van de moderne Kerk. Trou-
wens men verwijdert de Gekruisigde 
van de kruisen, er is geen Lieve Heer 
meer op het kruis. Ze hebben Hem weg-
gehaald; ze wensen niet langer de Man 
van Smarten te zien. Men heeft Hem 
doen verrijzen en daarna: “Alleluja!” 
Maar de wereld waarin we leven, blijft 
een wereld van lijden, en o, hoe nodig 
is het dat wij weten dat God zelf ons 
lijden wilde delen, niet alleen om het 
te verlichten, maar om ons te redden, 
om dit lijden een verlossende waarde 
te geven! Maar dat hebben ze allemaal 
weggenomen en vervangen door een 
soort nieuwe mystiek, het zogenoemde 
“mysterie van Pasen”. In werkelijkheid 
is het een mystificatie. Vroeger was het 
heel eenvoudig: er was Goede Vrijdag, 
toen stierf Onze Lieve Heer om ons 
te redden. Daarna stond Hij op uit de 
dood, omdat Hij God is. Hij is waar-
lijk mens, want hij is gestorven. Hij is 
waarlijk God, want Hij is verrezen. Nu 
willen ze de dood vergeten, zij willen 
vergeten dat we door sterven en verster-
ving  moeten gaan.

“Het experiment van de Traditie”
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P. Lorans: Ze willen direct naar Paas-
zondag en Goede Vrijdag uitwissen? 

Mgr. Fellay: Wat interessant is, is de 
“heilseconomie”, waaraan wij onder-
worpen zijn om tot de zaligheid te ko-
men: om het eeuwig leven te bereiken, 
moeten we sterven. En daarvan willen 
ze niets meer horen. Men doet alsof 
men tot het eeuwige leven kan komen 
zonder te sterven.

P. Lorans: Dus zij weigeren het “als de 
graankorrel niet sterft …”?

Mgr. Fellay: Precies. Dat is het pro-
bleem met de moderne Kerk.

P. Lorans: En dus blijft de graankorrel 
alleen en draagt geen vrucht.

Mgr. Fellay: Precies. Ze zijn onvrucht-
baar geworden. Zodra een conserva-
tieve bisschop een seminarie opent, 
waarin hij orde houdt en een beetje 
discipline eist, dan loopt het seminarie 
vol. Maar zo weinig bisschoppen heb-
ben dat begrepen. De anderen willen dat 
niet horen; ze blijven liever onvrucht-
baar. En ik ben ervan overtuigd dat ze 
niet begrijpen, waarom het niet werkt. 
Maar wij begrijpen het heel goed.

P. Lorans: U zegt, dat er een weige-
ring is van het offer. Er was veel te doen 
over het gezin tijdens de laatste synode. 
Ligt de post-synodale exhortatie Amo-
ris Lætitia in diezelfde lijn: weigering 
van discipline, gezag, de onderwijzing 
van Christus en de zin voor opoffering? 

Mgr. Fellay: Ik denk dat het niet uit 
principe is. Het is iets als een onge-
wone gebeurtenis. Ik zal proberen om 
het uit te leggen. Wat ik nu zie in onze 
paus tegenwoordig, Paus Franciscus, is 
een zorg voor zielen, maar vooral zie-
len die zijn afgewezen, vereenzaamde 
zielen of die gewoon in de problemen 
zitten. Wat hij noemt de “existentiële 
periferie”. Maar gaat het werkelijk om 
het bekende “verloren schaap”? Verlaat 
Paus Franciscus de kudde van 99 an-
dere schapen, misschien denkend dat 
hij is, waar hij zou moeten zijn, bij de 
zorg om het verloren schaap? Ik zeg 
duidelijk “misschien”, ik beweer niet 
het volledige antwoord te geven. Laten 
we maar zeggen, dat we kunnen zien, 
dat uit al wat hij zegt, een zorg voor de 
hele wereld spreekt. Hij kijkt niet alleen 
naar het geloof. Hij kijkt naar de daklo-
zen, de immigranten en de gevangenen. 
Ja, het zijn mensen die lijden, maar het 
is een kijk op de dingen, die het geloof 
buiten beschouwing laat. En dan heb je 
de gescheidenen. Ook zij lijden. En dan 
heb je ons, ook al afgewezenen. En zo 
worden we vanuit hetzelfde perspectief 
bekeken, als verworpenen door een 
maatschappij. En hij wil zorgen voor 
dit soort zielen. Het probleem is, dat 
vele van deze zielen zich door de wet 
onrechtvaardig behandeld voelen. 

We hebben dus een paus, die een pro-
bleem heeft met de wet, die een deel 
van de mensheid heeft gekwetst, en die 
zoekt – niet om de wet te omzeilen – of 
er geen andere weg is voor hen. Ik pro-
beer te begrijpen wat hij doet, maar het 
is niet makkelijk.



8   Informatieblad   Nr. 292  maart 2017

Door het bekendmaken van hun 
dubia over Amoris lætitia bewezen 
de vier kardinalen een dienst aan 

het algemeen welzijn.

P. Lorans: Het zorgt blijkbaar voor 
enorme problemen, dat er vier kardina-
len zijn, die zeggen, dat Amoris lætitia 
grote leerstellige moeilijkheden bevat.

Mgr. Fellay: En ze hebben gelijk. Maar 
kijk eens goed hoe deze exhortatie  ge-
schreven is – en dat is het ongelukkige – 
ze opent een grijze zone! De paus zegt, 
dat er niet alleen zwart en wit bestaat, 
dat er ook grijs is, maar wetten zijn er 
om de dingen klaar en duidelijk uit te 
spreken! En noodzakelijkerwijs zal er 
zwart en wit zijn, ja en nee. We weten 
dat uit de realiteit van elke dag, dat er 
bijzondere gevallen kunnen zijn, zeker 
als het gaat om het kerkelijk recht – hier 

moeten we de goddelijke wet van de 
kerkelijke wet onderscheiden. De goede 
God heeft alles voorzien, op het ogen-
blik dat Hij een wet uitvaardigt, kent 
Hij al alle toekomstige situaties van 
alle mensen. De goddelijke wet, Zijn 
geboden, kennen geen uitzondering. 
Maar wat de menselijke wet betreft, dus 
ook de kerkelijke wet, daarvan weet de 
Kerk, dat menselijke wetgevers niet de 
oneindige wijsheid van God bezitten. 
Ze weet dat er omstandigheden kunnen 
optreden, waarin, mocht de menselijke 
wet strikt worden toegepast, deze scha-
de aan de zielen zou veroorzaken. Daar-
om laat zij daarop uitzonderingen toe. 
In zoverre kan men wel spreken van een 
“grijze” zone. Wanneer het gaat om een 
louter kerkelijke wetgeving, is de Kerk 
makkelijk bereid zeer ruim uitzonderin-
gen toe te staan. Het is wonderlijk om te 
zien hoever de Kerk daarin gaat. Maar 

“Het experiment van de Traditie”
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ik herhaal: de goddelijke wet kent geen 
uitzonderingen.

P. Lorans: Welnu, betreft de kwestie 
van de Communie voor “hertrouwde” 
gescheidenen de goddelijke wet of de 
kerkelijke?

Mgr. Fellay: De goddelijke. Onze Heer 
heeft uitdrukkelijk gesproken over dit 
geval van gescheiden echtgenoten. Pau-
lus zegt het duidelijk. Wanneer we zeg-
gen “Paulus”, betekent dit God door 
hem, want het gaat om de H. Schrift. 
Deze wet is heel duidelijk, er is geen 
grijze zone: “Hij of zij die is gescheiden 
van haar man of van zijn vrouw en met 
iemand anders leeft alsof zij getrouwd 
zijn, het is de Heer die dat zegt, pleegt 
overspel” (cf. 1 Kor 7 en  Mt 19, 9). Dit 
breekt de beloofde trouw, dus het gege-
ven woord aan de echtgenoot of echt-
genote. Dit is een zonde, maar omdat 
het huwelijk de maatschappij aangaat, 
is het ook een openbare zonde. Zelfs als 
er niet veel mensen bij betrokken zijn, 
behoort dat tot het publieke domein. 
Dus is die zonde zwaarder omwille van 
het slechte voorbeeld, het schandaal, dat 
aan anderen wordt gegeven. Daarom zal 
de goede God, maar ook de Kerk, daar-
tegen zeer strenge maatregelen nemen: 
de openbare zondaar heeft bij voorbeeld 
niet het recht op een kerkelijke begrafe-
nis. Dit is nodig om de gezonde zielen 
te beschermen.

In feite bestaat het huidige probleem 
erin dat een aantal bisschoppen en 
priesters, gedurende jaren, ja decennia, 
zelf die ongeordende relaties hebben 

ingezegend. Het Vaticaan heeft zelfs in 
Frankrijk moeten ingrijpen om dit soort 
rituelen te verbieden … die evengoed 
gewoon doorgaan. Dat heeft men mij in 
Rome verteld. En eer dat Rome ingrijpt, 
moet de zaak al wijd verbreid zijn. Eerst 
zijn er  priesters en bisschoppen, die 
mensen in dit soort verbindingen zege-
nen, en hen daarna nog de Communie 
weigeren? Dat is zinloos! 

Er is een zekere logica, maar een logica 
binnen de zonde. En dat is ernstig. Bui-
tengewoon ernstig.

De teksten zelf zijn niet expliciet open 
voor deze zichtwijze. In de tekst van 
Amoris lætitia zal er niet duidelijk 
staan: “Nu kunnen we hun de Commu-
nie geven”. Het is veel listiger. Men zal 
deuren openen zonder ze te forceren: 
men zal ze laten inbeuken door anderen. 
En dat vooral is ernstig: waar vroeger 
een duidelijk onderscheid werd ge-
maakt tussen goed en kwaad, opent 
men nu een grijze zone, die eigenlijk 
niet bestaat. 

Daarna zal men zeggen: “Laat ieder in 
die grijze zone volgens zijn eigen ge-
weten oordelen”. Dat is heel eenvoudig 
fout! Men kan dus gerust zeggen, dat de 
kardinalen die tussen beiden zijn geko-
men,  het algemeen welzijn een uiterst 
belangrijke dienst hebben bewezen. 
Jammer dat zij maar met zo weinigen 
waren, maar ik denk dat dit te wijten 
is aan menselijke zwakheid. Wij weten 
zeker dat het er veel meer zijn, maar die 
durven niet op de voorgrond te staan.

… wordt vervolgd …
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Katholieke Catechismus
over de kerkelijke crisis

derde oplage, 2012

Door P. Matthias Gaudron

De nieuwe ritus van de Mis
63. Behoort de afkondiging van een ritus  
niet tot de onfeilbaarheid van de Kerk?

Er wordt soms beweerd, dat het begin 
van een nieuwe ritus of de aankondiging 
van een algemene (b.v. liturgische) wet 
automatisch onder de onfeilbaarheid 
van de Kerk zou vallen, zodat dit niets 
verkeerds of schadelijks voor de Kerk 
zou kunnen bevatten. Dit is echter niet 
waar. Hier geldt hetzelfde als voor de 
pauselijke onfeilbaarheid. Zoals niet 
ieder woord van de paus onfeilbaar is, 
maar onfeilbaarheid hem alleen toekomt, 
wanneer hij daar aanspraak op maakt, zo 
is evenmin iedere liturgische wet vanzelf 
onfeilbaar, maar alleen dan, wanneer de 

Kerk dat met haar hele gezag afkondigt 
en hier onfeilbaar wil zijn.

Zo stond in het “Pontificale Romanum” 
b.v. lange tijd een rubriek, waarin stond 
dat de bisschop er bij de priesterwijding 
goed op moest letten, dat de te wijden 
persoon kelk en pateen zou aanraken, 
omdat daardoor de priesterlijke eigen-
schappen zouden worden ingegrift. Deze 
rubriek bevatte duidelijk een dwaling en 
werd daarom geschrapt na de ophelde-
ring van Pius XII (Sacramentum Ordinis 
1947), dat alleen de handoplegging het 

“Mis” … bij de kinderzomerspelen Herzogenburg (AT)
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wezenlijke bestanddeel van de priester-
wijding is. In het “Pontificale Roma-
num” van de 13e eeuw stond zelfs de 
dwaling, dat de verandering van wijn in 
het Bloed van Christus ook zonder de 
woorden van de Consecratie zou plaats-
vinden door de wijn eenvoudig met een 
geconsacreerde Hostie aan te raken.

Een goed voorbeeld, dat de Kerk niet bij 
iedere wet en ieder liturgisch voorschrift 
haar hele gezag inschakelt, is de Mis ter 
ere van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria. Hoewel de H. Stoel een Mis en 
een officie ter ere  van deze voortreffe-
lijke eigenschap van Maria had goed-
gekeurd, verklaarde de paus nochtans 
– volgens Suarez – dat hij dit privilege 
slechts voor vroom en zeer waarschijn-
lijk hield. In 1708 breidde Clemens XI 
het feest over de hele Kerk uit en ver-
plichtte daarmee alle priesters van de 
Latijnse ritus, dit feest te vieren. Was 
de Onbevlekte Ontvangenis daarmee 
een onderwerp van de onfeilbare leer 
geworden? Benedictus XIV bestreed dit 
nadrukkelijk, omdat “tot nu toe geen en-
kele door de Kerk vastgelegde bepaling 
over de Onbevlekte Ontvangenis van de 
H. Maagd verschijnt. In  hun … consti-
tuties hebben de pausen zelf verklaard, 
dat zij ondanks hun concessies, in dit 
vraagstuk op geen enkele manier defi-
nitief wilden beslissen”. Hij komt tot de 
conclusie, “dat de verering, het feest en 
alles, wat ter ere van de H. Maagd, zoals 
bij de vrijwaring van de erfzonde bij de 
ontvangenis, is toegestaan, absoluut niet 
wil betekenen, dat deze vrijwaring als 
zeker en als onderwerp van het geloof 
moet gelden”. Benedictus XIV accen-
tueert eveneens met betrekking tot de 
tenhemelopneming van Maria, dat men 

uit het liturgische feest niet moet aflei-
den, dat deze leer een onderwerp van het 
geloof zou zijn. Als de viering van een 
feest ter gelegenheid van deze gebeur-
tenis door de hele Kerk dit automatisch 
tot een onderwerp van haar onfeilbare 
leer zou maken, dan zou de feestelijke 
dogmatisering van Maria tenhemelop-
neming door Pius XII overbodig zijn 
geweest.

Op dezelfde wijze kan men uit het feest 
van de Opdracht van O.L. Vrouw in de 
Tempel niet afleiden, dat de Kerk met 
onfeilbaarheid de historische werkelijk-
heid van deze gebeurtenis zou onder-
wijzen. Evenmin garandeert de Kerk 
de heiligheid van iedere naam die in het 
Romeins Martyrologium is opgenomen.

Met betrekking tot de nieuwe Mis heeft 
paus Paulus VI zelf verklaard: dat haar 
riten verschillende theologische kwa-

Fakkeldans als inleiding op de eredienst 
Basiliek Mariazell (AT) 07-09-1996
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lificaties zouden kunnen krijgen: “De 
bedoelde riten en rubrieken zijn op 
zichzelf geen dogmatische uitspraak; 
zij kunnen een theologische kwalifica-
tie met verschillende waarden krijgen, 
in overeenstemming met de liturgische 
context, waarop zij betrekking hebben. 
Ze zijn gebaren en woorden, die betrek-
king hebben op een religieuze handeling, 
…  een handeling, die alleen de theologi-
sche kritiek analyseren en in doctrinaire 
formuleringen, die logisch bevredigend 
zijn, uitdrukken kan.”1 Daarmee zou de 
bewering dat de Nieuwe Mis een zaak 
van kerkelijke onfeilbaarheid is, onhoud-
baar moeten zijn.

Voor die conclusie spreken ook de vele 
experimenten en veranderingen, die 
men heeft uitgevoerd of gepland. Zo zijn 
b.v. de veranderingen in de wijdingsri-
tus van 1990 een impliciete bekentenis 
van de gebreken in de eerste versie. Ook 
wordt een gewijzigde uitgave van het 
misboek voorbereid, waarin naar men 
beweert, het offerkarakter weer duide-
lijker tot uitdrukking moet komen. Bo-
vendien zou kardinaal Ratzinger als pre-
fect van het geloof niet meermalen op de 
gebreken en fouten van de hervorming 
van de liturgie hebben kunnen wijzen, 
als dat een werk van het onfeilbare gezag 
zou zijn geweest.

64. Wat te denken van de viering in de richting van het volk?

Door de viering in de richting van het 
volk moet het maaltijdkarakter van de 
Mis worden benadrukt.  Daarom wordt 
aan het volksaltaar dikwijls bewust de 
vorm van een tafel gegeven. De priester 
is hier de voorzitter van de tafelgemeen-
schap en wendt zich als zodanig tot de 
gemeente. Omdat de Mis geen maaltijd 
is, is deze praktijk afkeurenswaardig.

Bovendien wordt door de viering in de 
richting van het volk de indruk gewekt 
dat het bij de viering van de Mis om een 
zuiver wereldse viering gaat, waarbij de 
mens in het middelpunt staat. Het gebed 
wordt bemoeilijkt, want staan van aan-
gezicht tot aangezicht is geen gebeds-
houding.

De zogenaamde terugkeer naar vormen 
uit de christelijke oertijd, waarmee de 
veranderingen in de Mis dikwijls werden 
gemotiveerd, heeft Pius XII in Mediator 
Dei veroordeeld als “overdrevene en on-

gezonde ouderdomszucht”. Hij schrijft: 
“Zo zou b.v. van het rechte pad afwijken, 
hij, die het altaar de oude vorm van de 
mensa, van de tafel zou willen terug-
geven. … Wanneer het over de heilige 
liturgie gaat, (dan is) klaarblijkelijk niet 
door wijze en gezonde ijver gedreven, 
hij, die tot de oude riten en gebruiken 
zou willen terugkeren en de nieuwe ver-
werpen, die immers door de leiding van 

Eerste Communie Phyra (AT) mei 1997

De nieuwe ritus van de Mis
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de goddelijke Voorzienigheid met het 
oog op de veranderde omstandigheden 
zijn ingevoerd”.2

Hoogstwaarschijnlijk heeft de viering 
in de richting van het volk in de oude 
Kerk echter helemaal niet plaatsgevon-
den. Weliswaar geven sommige oude ba-
silieken de indruk, dat de priester daar 
naar het volk zou hebben gecelebreerd. 
In feite hangt de ruimtelijke indeling van 
de gebouwen samen met de viering naar 
het oosten, naar de opkomende zon. Was 
de basiliek naar het westen gericht, dan 
keerde de priester zich namelijk tijdens 
de viering naar het oosten, omdat men in 
de opkomende zon een symbool voor de 
verrezen Christus zag. Dan had hij welis-
waar het volk voor zich, maar omdat dit 
zich eveneens naar het oosten keerde en 
daarmee de priester in de rug had, kwam 

het niet tot een tegenover elkaar staan 
van priester en volk.3

Ook kardinaal Ratzinger heeft deze on-
derzoeksresultaten van belangrijke litur-
gie-wetenschappers voor juist gehouden 
en bovendien gewezen op de negatieve 
consequenties van het volksaltaar: “In 
feite is daarmee een clericalisering be-
gonnen, zoals vroeger nooit heeft be-
staan. Nu wordt de priester – de voorgan-
ger, zoals men hem tegenwoordig liever 
noemt – tot het eigenlijke middelpunt 
van het geheel. Alles komt op hem aan. 
Men moet hem zien, aan zijn handelin-
gen deelnemen, hem antwoorden; zijn 
creativiteit draagt het geheel. … Steeds 
minder staat God in het middelpunt, 
steeds belangrijker wordt alles wat de 
mensen doen, die hier samenkomen en 
zich al helemaal niet aan een ‘vastgelegd 
schema’ willen onderwerpen.”4

65. Is de nieuwe Mis geldig?

De geldigheid van de Mis hangt af van 
de geldigheid van de consecratie, dus 
van de verandering van brood in het Li-
chaam en van de wijn in het Bloed van 
Christus.

De nieuwe Mis is geldig, als zij door een 
priester met de juiste intentie word op-
gedragen. De priester moet hier namelijk 
willen doen, wat Christus en de Kerk bij 
het opdragen van de Heilige Mis doen, 
d.w.z. hij moet zich als werktuig in 
dienst stellen van Christus en de Kerk. 
Zou de priester dus bewust, in tegenstel-
ling tot de kerkelijke leer, niet een offer 
willen opdragen, maar alleen een herin-
nering aan het Laatste Avondmaal willen 
vieren, dan zou de mis niet geldig zijn. 

Omdat de nieuwe Mis gemakkelijk in 
die protestantse zin kan worden opgevat, 
moet men vrezen, dat veel priesters niet 
meer de nodige intentie voor het opdra-
gen van de Mis hebben, vooral wanneer 
hun tijdens hun opleiding een volkomen 
fout beeld van de Kerk, het priesterschap 
en de Mis is gegeven.

Verdere criteria voor de geldigheid van 
de Mis zijn de juiste materie en vorm, 
d.w.z. het gebruik van tarwebrood en 
druivenwijn, zowel als het uitspreken 
van de woorden van de Consecratie: “Dit 
is Mijn Lichaam – dit is Mijn Bloed (of: 
de kelk van Mijn Bloed)” door de pries-
ter. Wordt ander brood of andere wijn ge-
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bruikt, of laat de priester de Consecratie 
achterwege, dan is de Mis niet geldig.

Hieruit komt nog een bijzonder pro-
bleem voort, dat in de meeste in de 
landstaal gedrukte missalen de consecra-
tiewoorden over de kelk verkeerd zijn 
vertaald. In de Latijnse versie luidt het 
nog goed: “Mijn Bloed, dat voor u en 
voor velen (pro multis) vergoten wordt”. 
Daarvan maakte men: “Mijn Bloed, dat 
voor u en voor alle mensen vergoten 
wordt”. Deze vertaling is klaarblijkelijk 
fout. Het “voor alle mensen” is niet te 
vinden in de Heilige Schrift, noch in de 
consecratiewoorden van alle gezamen-
lijke traditionele liturgieën. Het is welis-
waar juist, dat Christus Zijn Bloed voor 
alle mensen heeft vergoten, voor zover 
alle mensen de mogelijkheid hebben, de 
verlossing te verkrijgen. Daarmee is dan 

het aanbod van de verlossing bedoeld. In 
de Mis gaat het om het Nieuwe Verbond 
(“Deze is de kelk van Mijn Bloed, van 
het nieuwe en eeuwige Verbond …”), en 
tot dit verbond behoren nu eenmaal niet 
alle mensen, maar slechts velen, name-
lijk degenen, die de verlossing hebben 
aanvaard. In de Mis gaat het dus niet om 
het aanbod van de verlossing maar om 
de werkzame verschaffing van de verlos-
sing.

De reden voor deze foutieve vertaling is 
blijkbaar de moderne veronderstelling 
van de verlossing van iedereen, dus het 
geloof, dat geen mens verloren gaat. 
Hiermede hebben wij in de woorden van 
de Consecratie een dwaling! Nu hoeft dit 
weliswaar de Consecratie niet beslist on-
geldig te maken, vooral niet, wanneer de 
priester het “voor alle mensen” opvat in 
een rechtgelovige zin, namelijk als aan-
bod van de verlossing voor alle mensen. 
Desondanks blijft “voor alle mensen” 
fout en begunstigt de ketterij.

Eindelijk werd in oktober 2006 
door Rome gelukkig correctie van deze 
verkeerde vertaling geëist. Daarvoor 
kregen de bisschoppenconferenties 
twee jaar de tijd.5 Enkele missalen zijn 
intussen inderdaad verbeterd. In het En-
gelstalige missaal, dat in de Advent van 
2011 van kracht moest zijn, zou het dan 
“for many” luiden. Ook het gereviseerde 
Spaanse missaal heeft het “voor velen” 
[opm. van de redactie: De  auteur was 
in 2012 van mening, dat ook het Neder-
landse missaal zou worden gewijzigd. 
Die revisie is thans – 2017 – nog niet 
tot de Nederlandse parochies doorge-
drongen]. Voor Duitsland verklaarde 
evenwel de voorzitter van de Duitse 
Bisschoppenconferentie, aartsbisschop 

“Feestelijke Zondagsmis” Nitscha (AT) 
17-07-1988

De nieuwe ritus van de Mis
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Robert Zollitsch, dat in de voltallige ver-
gadering van de bisschoppen in 2010, de 
Duitse bisschoppen er voorstanders van 
waren de huns inziens theologisch cor-
recte uitdrukking “voor allen” te hand-
haven, en deze niet te vervangen door 
“voor velen”. Het is veelzeggend, dat 
aartsbisschop Zollitsch de afwijzing van 
de correctie baseert op het argument, dat 
men priesters en parochies “geen funda-
menteel nieuwe vertaling” wil opdrin-
gen. Daarmee geeft hij toe, dat met het 
“voor allen” inderdaad iets anders wordt 
uitgedrukt dan met het “voor velen.” Na-
dat men de mensen gedurende tientallen 
jaren heeft verteld, dat de hel niet bestaat 
of wanneer hij wel bestaat, beslist leeg 
zal zijn, is het natuurlijk onaangenaam, 
wanneer in de liturgie plotseling opeens 

tot uitdrukking moet komen, dat dit toch 
niet waar is, en men is bang, dat pries-
ters en leken de correcte vertaling “voor 
velen” niet meer zouden accepteren. Het 
blijft afwachten, of Rome deze poging 
voor een Duitse eigen weg zal aanvaar-
den of niet.

66. Moet met aan de nieuwe Mis deelnemen?

Ook als de nieuwe Mis geldig kan zijn, 
dan kan zij toch objectief niet aan God 
welgevallig zijn, omdat het een oecu-
menische, protestantiserende Mis is. 
Zij vormt een gevaar voor het geloof in 
het katholieke Misoffer en is daarom af 
te wijzen. Wie de problematiek van de 
nieuwe Mis heeft ingezien, zal deze om 
die reden niet meer bijwonen, omdat hij 
door zijn aanwezigheid zijn geloof in 
gevaar zou brengen en hij zijn goedkeu-
ring met deze hervormingen zou laten 
blijken.

De tegenwerping dat men een Mis, die 
geldig is, ook zou kunnen bijwonen, is 
niet steekhoudend. Ook een heiligschen-
nende Mis, die een afgevallen priester 
leest, om Christus te bespotten, kan gel-
dig zijn, maar daaraan mag men natuur-
lijk niet deelnemen. Evenzo mag men 

niet deelnemen aan de schismatieke Mis 
van bijvoorbeeld een orthodoxe priester, 
hoewel deze Mis zeker geldig en de ritus 
waardig is.

Het is jammer genoeg een feit, dat door 
de nieuwe ritus van de Mis talloze katho-
lieken het geloof in het Offer van de Mis 
hebben verloren en nu in plaats daarvan 
een begrip van de Mis hebben, dat eer-
der past bij het protestantse avondmaal. 
Daarmee hangt dan ook samen, dat men 
fundamenteel geen groot onderscheid 
meer ziet tussen katholicisme en protes-
tantisme, dus het dogma van de enige 
waarheid van het katholieke geloof ver-
werpt. Omdat de nieuwe Mis de voor-
naamste bron is van de huidige geloofs-
crisis, doet men er goed aan zich daarvan 
te distantiëren.

Naconciliaire biechtpraktijk
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Voor de nieuwe Mis gelden overeen-
komstige regels als voor het bezoek van 
niet-katholieke godsdienstplechtigheden. 
Men kan daarbij om familie-  of zakelij-
ke redenen aanwezig zijn, gedraagt zich 
dan echter passief en gaat vooral niet 
ter Communie. Iets anders ligt het bij 
het bezoek van de Mis van een priester, 
die min of meer de overgeleverde Mis 
opdraagt, maar enige concessies aan de 
hervormingen doet (b.v. lezingen of ook 
andere gedeelten in de volkstaal), om in 
zijn functie te kunnen  blijven.

Wie geen gelegenheid heeft om iedere 
zondag aan de tridentijnse Mis deel te 

nemen, is van de vervulling van de zon-
dagse plicht tot misbezoek ontslagen, 
want dit gebod verplicht alleen maar tot 
het bezoek aan de ware katholieke Mis. 
Men moet echter proberen geregeld de 
tridentijnse Mis bij te wonen. Ook is 
het raadzaam, op de zondagen, waarop 
er geen H. Mis is, daarvoor in de plaats 
iets ter vervanging te verrichten, b.v. 
door het Rozenkransgebed, of het bid-
den van de teksten van de H. Mis uit het 
missaal, waarbij men zich met een elders 
gevierde Mis kan verenigen en geestelijk  
communiceren.

67. Hoe moet men de H. Communie ontvangen?

De H. Communie moet op een eerbiedi-
ge wijze worden ontvangen, omdat deze 
de Heer Jezus Christus met Godheid en 
mensheid, met lichaam en ziel, met vlees 
en bloed bevat. Deze eerbied komt het 
beste tot uitdrukking door de praktijk 
van de tongcommunie, waarbij de pries-
ter de knielende gelovige de Hostie op 
de tong legt.

De waarheid van de werkelijke tegen-
woordigheid van Jezus Christus in dit 
Sacrament is een ondubbelzinnige leer 
van de Heilige Schrift. Christus zegt: 
“Want Mijn Vlees is waarlijk spijs en 
Mijn Bloed is waarlijk drank. Wie Mijn 
Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in 
Mij en Ik in hem”. (Jh. 6, 55 e.v.) Bij 
de instelling van de Mis bij het Laatste 
Avondmaal “nam Jezus het brood, ze-
gende het, brak het, gaf het Zijn leerlin-
gen en sprak: Neem en eet, dit is Mijn 
Lichaam. Daarna nam Hij de kelk, sprak 
een dankgebed uit, gaf hun de kelk, en 

zeide: Drink allen hieruit; want dit is 
Mijn Bloed van het Nieuwe Verbond, dat 
wordt vergoten voor velen tot vergiffenis 
van de zonden.” (Mt 26, 26 e.v.)

Een leek raapt tijdens de communie- 
uitreiking gevallen Hosties op, 

Attendorf (AT) 10-07-1988.

De nieuwe ritus van de Mis
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Aan de werkelijke tegenwoordigheid 
hebben de christenen daarom eendrach-
tig anderhalf millennia geloofd en dit 
Sacrament als kostbaar geschenk van 

Onze Heer in hoge verering gehouden, 
totdat in de 16e eeuw de hervormers gro-
te massa’s tot afval van het geloof in de 
Eucharistie hebben geleid.

68. Is de handcommunie een waardige vorm van communiceren?

De handcommunie is in de oneerbiedi-
ge vorm, waarin zij tegenwoordig wordt 
gepraktiseerd, met het geloof in de wer-
kelijke tegenwoordigheid van Christus 
in de H. Communie niet in overeenstem-
ming te brengen en daarom af te wijzen. 
In deze vorm heeft zij in de Kerk ook 
nooit bestaan.

Het is daarom te prijzen, dat paus Be-
nedictus XVI, tenminste voor zich per-
soonlijk, tot de uitdeling van de tongcom-
munie teruggekeerd is.

Paulus VI machtigde door de Institutio de 
modo sacram communionem ministrandi 
“Memoriale Domini” van 29 mei 1969 
de bisschopsconferenties, na geheime 
stemming (met een vereiste twee-derde 
meerderheid) en bekrachtiging door de 
H. Stoel, de handcommunie in te voe-
ren. Daarbij had zich bij de enquête bij 
het wereldepiscopaat van 19 maart 1969 
nog de overgrote meerderheid van de bis-
schoppen tegen de handcommunie uitge-
sproken. Paulus VI zelf beschouwde het 
als “praktisch bedenkelijk en gevaarlijk.” 
Memoriale Domini benadrukte daarom 
het belang van de tongcommunie voor 
het algemeen belang van de Kerk, maar 
stond de handcommunie toch toe. Deze 
tweeslachtige handelswijze is symptoma-
tisch voor het postconciliaire leergezag.6

In enkele delen van de vroege Kerk is 
er weliswaar handcommunie geweest, 

maar uit beschrijvingen en afbeeldingen 
weten wij echter, dat dit heel anders werd 
uitgeoefend dan tegenwoordig gebruike-
lijk is. De communicant trad namelijk in 
gebogen houding naar voren. Gebaren 
van aanbidding gingen daaraan vooraf, 
zoals het uitstrekken van de handen of 
kniebuigingen. De handen moesten ge-
wassen zijn, in kruisvorm over elkaar 
gelegd en moesten door de vrouwen bo-
vendien men een doek bedekt worden, 
wat later door de mannen gedeeltelijk 
werd overgenomen. De priester legde bij 
de gelovige de heilige Hostie op de rech-
terhand (!) en deze nam de Hostie met de 
mond op, zonder er met de vingers aan te 
komen. Het tegenwoordig gebruikelijke 
vastpakken van de Hostie met de rech-
terhand stelt daar tegenover in relatie met 
het Lichaam van de Heer het ongepaste 
gebaar van in bezit nemen en bemach-
tigen. De H. Cyrillus van Jeruzalem 
waarschuwt de gelovigen erop te letten, 
dat bij het ontvangen van de Commu-
nie, geen deeltje op de grond valt: “Pas 
op, dat je er niets van op de grond laat 
vallen. Wat je daarvan zou laten vallen, 
was natuurlijk evenveel als het verlies 
van één van je eigen ledematen. Zeg mij 
eens: Zou je niet, wanneer iemand je 
stofgoud zou geven, dit heel voorzichtig 
optillen, zodat er niets verloren gaat en 
jij geen verlies lijdt? Zou je dan niet nog 
voorzichtiger zijn, dat je geen korreltje 
verliest van iets, dat kostbaarder is dan 
goud en edelsteen?”7 Alles ademt hier 
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eerbied! Waar hoort men tegenwoordig 
dergelijke waarschuwingen? Door de 
handcommunie vallen veel deeltjes op 
de grond, waar men niet de minste aan-
dacht aan besteedt. Dit is een objectieve 
oneerbiedigheid tegenover Christus.

Vanaf de 5e of 6e eeuw werd de handcom-
munie meer en meer door de tongcom-
munie vervangen, die sedert de 9e eeuw 
de algemene manier van uitdelen was. 
De handcommunie bestaat na 800 nog 

slechts als een privilege voor de geestelij-
ken. Daarbij is opmerkelijk, dat dit zon-
der “voorschrift van boven” gebeurde, 
maar dus vanzelf terrein won, omdat het 
overeen kwam met het gevoel voor het 
geloof. De Heilige Geest leidt de Kerk 
door de eeuwen, en het is een ontkenning 
van deze leiding, als men denkt, dat de 
in de loop van de tijd gemaakte veran-
deringen allemaal slecht waren en men 
daarom terug moet gaan naar het begin.

69. Wat zijn de gevolgen van de handcommunie?

De hand- en staande communie is op zijn 
minst medeverantwoordelijk voor het 
verlies bij veel gelovigen van het geloof 
in de werkelijke tegenwoordigheid van 
Christus in het Sacrament van de Eucha-
ristie. Wie in alle ernst  gelooft, dat hij in 
de H. Communie de Godmens ontvangt, 
kan dit Sacrament niet zonder teken van 
eerbied tegemoet treden. De handcom-
munie heeft daarom eerst tot lauwheid 
en onverschilligheid, maar uiteindelijk 
tot verlies van het geloof geleid.

Natuurlijk zijn hier ook nog andere facto-
ren in het spel, vooral de slechte verkon-
diging in onderwijs en prediking, waar 
de tegenwoordigheid van Christus tegen-
woordig vaak alleen nog maar als sym-
bolische tegenwoordigheid wordt onder-
wezen en de werkelijke verandering van 
het brood in het Lichaam van Christus 
ontkend wordt. De handcommunie heeft 
de gelovigen echter op de aanvaarding 
van deze valse leer voorbereid, want als 
de hostie alleen maar een symbool voor 
Christus is, dan is het verklaarbaar, dat 
men de communie zonder bijzondere 
eerbetuigingen ontvangt.

Parochiekerk St. Norbert, Innsbruck 
(AT). Het gnostisch aandoend tabernakel 

staat op drie ongelijk hoge, vierkante 
zuilen (blijkbaar symbool voor de drie 
in wijdingsgraden van de Johannismau-
rerei). Het kubustabernakel staat in een 

glazen aardbol … een klaarblijkelijk 
symbool voor de vrijmetselaarsclaim op 

wereldheerschappij.

De nieuwe ritus van de Mis
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70. Moet de H. Mis in het Latijn worden opgedragen?

Het is van groot belang, de heilige litur-
gie in een taal te vieren, die onttrokken 
is aan het profane gebruik; want een taal, 
die op straat gebruikt wordt, past niet bij 
het heilige gebeuren. Die taal is in de 
westelijke Kerk eeuwenlang het Latijn 
geweest. Maar ook in andere delen van 
de Kerk en zelfs in veel niet-christelijke 
religies vindt men een bijzondere rituele 
taal.

Zo vieren de orthodoxe Grieken hun li-
turgie in het Oudgrieks en de Russen in 
het Oud Slavisch. De Joden gebruikten al 
in de tijd van Christus het voor het volk 
onbegrijpelijke Oud Hebreeuws voor de 
godsdienst, een taal, die Christus, noch 
de apostelen hebben afgekeurd. Ook de 
moslims is deze praktijk niet vreemd, 
want zij gebruiken voor hun gebeden 
het Oud Arabisch.

71. Begrijpen de gelovigen de Mis niet beter in de volkstaal?

In de H. Mis voltrekken zich onuitspre-
kelijke geheimen, die geen mens volko-
men kan begrijpen. Dit mysteriekarakter 
van de Mis behoort in de mysterieuze 
taal tot uitdrukking te worden gebracht. 
De niet algemeen begrijpelijke taal moet 
er juist op wijzen, dat wij voor een mys-
terie staan. (De in stilte gebeden delen 
van de Mis dienen ook ditzelfde doel.)

Daarentegen tovert de volkstaal een be-
grijpelijkheid voor, die er niet eens is. 
De mensen denken tegenwoordig, dat 
ze weten wat de Mis is, omdat die in de 
landstaal wordt gevierd. De waarheid is 
echter, dat de meesten van de essentie 
van de H. Mis helemaal niets begrijpen.

Natuurlijk moet het mysteriekarakter 
niet zover gaan, dat de gelovigen niets 
begrijpen van wat zich op het altaar vol-
trekt. Daarom verplichtte het Concilie 
van Trente de priesters, vaak over de Mis 
te preken en de gelovigen de rituelen te 
verklaren. Bovendien is er tegenwoordig 
het volksmissaal (opm. van de redactie: 
b.v. de Latijns-Nederlandse uitgave van 
het volledige Missale Romanum van 
uitgeverij het Spectrum), waarin de La-
tijnse gebeden vertaald zijn, zodat alle 
gelovigen toegang hebben tot de mooi-
ste gebeden van de liturgie, zonder dat 
de voordelen van het Latijn zouden zijn 
opgegeven. De gelovigen van de Traditie 
zouden in ieder geval verontwaardigd op 
het verwijt reageren, dat zij niets van de 
Mis zouden begrijpen.

72. Welke redenen zijn er nog meer voor het gebruik van het Latijn?

Andere redenen voor de toepassing van 
het Latijn zijn:

1. zijn onveranderlijkheid;

2. zijn bijna tweeduizendjarige toepas-
sing in de liturgie;

3. zijn symboolfunctie voor de eenheid 
van de Kerk.
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Bij 1: Omdat het Latijn een dode taal is, 
verandert hij niet meer. Dat heeft voor 
het behoud van de zuiverheid van het ge-
loof een grote betekenis. In levende talen 
veranderen namelijk in de loop van de 
tijd sommige woorden hun betekenis in 
belangrijke mate. Bekoring bijvoorbeeld 
betekende vroeger: verleiding tot zonde 
en kwaad. Nu is de betekenis ook: ver-
leiding tot mooie dingen: “Dat landschap 
is een bekoring voor me”, “Die lekkere 
bonbon is een bekoring”. Hartstikke be-
tekende vroeger: als in het hart gestoken. 
Nu is de betekenis: erg, zeer: “Hartstik-
ke leuk”. Leemte betekende vroeger: 
lichaamsgebrek, ziekte. Nu is de bete-
kenis: lege ruimte. Zo kunnen door het 
gebruik van de volkstaal gemakkelijk 
fouten in de liturgische teksten binnen-
sluipen, terwijl er in het Latijn ook bij 
zeer oude teksten geen begripsverwar-
ring is.

Bij 2: Het Latijn wordt bijna tweedui-
zend jaar toegepast in de liturgie en is 

daardoor als het ware geheiligd. Het 
heeft iets verhevens, dat wij vandaag 
nog dezelfde teksten kunnen bidden, 
waarmee sinds eeuwen talloze priesters 
en monniken hebben gebeden. Daardoor 
breekt de eeuwigheid in de tijd binnen.

Bij 3: De eenheid van de Kerk wordt 
door het Latijn op een fraaie manier 
tot uitdrukking gebracht. Overal op 
de wereld werd vóór het concilie de 
Rooms-katholieke Mis in dezelfde taal 
opgedragen, en de gelovigen vonden 
ook in vreemde landen de Mis van thuis 
terug. Nu is dat zinnebeeld van de een-
heid vernield. Er is geen eenheid in de 
liturgie meer – noch in de taal, noch in 
de riten – en wie de Mis bijwoont in een 
taal, die hij niet verstaat, heeft daarom 
tegenwoordig moeite om tenminste de 
belangrijkste delen te volgen. Uitgere-
kend in een tijd, dat de mensen meer 
reizen dan ooit tevoren, heeft de Kerk 
haar eenheidstaal opgegeven!
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De nieuwe ritus van de Mis

Noot van de redactie:

Vanwege de publicatie van het omvangrijke interview 
met Mgr. Fellay wordt de afhandeling van de Litanie van  
Onze-Lieve-Vrouw voortgezet in IB 294 (verschijnt in mei 
2017).
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Terugblikken
Op zondag 22 januari jl. hebben de kinderen van de Eucharistische Kruistocht 
in Leiden tijdens het namiddagprogramma met veel liefde geknutseld voor het 

zieke Poolse meisje Anna Budzan. Zij bidden voor haar en hopen dat ook door hun 
mooie werkjes ze snel beter wordt en weer spoedig kan komen!
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Zondag 5 februari jl.. De Kruisvaarders krijgen van de pater  
toelichting op de maandintentie.

Op donderdag 2 februa-
ri jl. ontving de Heer Jan 
De Bruyn uit Antwerpen 
in het Priesterseminarie 
Herz Jesu te Zaitzkofen 

(D) de toog.
We hebben dus weer een 

Nederlandssprekende 
seminarist!

Steunen we hem door 
gebed en wellicht ook 

stoffelijks, want zijn stu-
die moet betaald worden. 

Terugblikken
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Het verzameladres van de Schatkisten is:
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland
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De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, 
die Mgr. B. Fellay, algemeen overste van de Priesterbroederschap St. 

Pius X, iedere maand opgeeft.

Maart: Opdat O.L. Vrouw het katholieke gezin moge beschermen!

Beste Kruisvaarders,

Vroeger een belangrijke middeleeuwse 
burcht, maar in de 19e eeuw een verge-
ten dorpje van 500 zielen. Dat is het 
Franse Pontmain (uitspraak: “Pou-
mè”), in het gebied “Maine”, dat als 
een wig tussen de streken Normandië 
en Bretagne geklemd zit. Er is al eeu-
wen geen parochiekerk. Gelukkig ver-
andert dat in 1840. In dat jaar komt de 
eerste pastoor, Michel Guérin. Dankzij 
die moedige priester en met de hulp 
van ijverige gelovigen wordt een oude 
schuur verlengd, krijgt ze een beter dak 
en wordt ze omgebouwd tot parochie-
kerk. Pastoor Guérin laat er een klok-
kentoren op zetten, met daarin een 
mooi beeld van Onze-Lieve-Vrouw. 
“Zodat Onze Moeder vandaaruit over 
ons kan waken en ons zegen sturen”. 

Meneer Pastoor bemint de Heilige 
Maagd met kinderlijk vertrouwen. Elke 
zondagmiddag, voor het Lof, steekt hij 
persoonlijk bij haar altaar vier kaarsen 
aan. Wanneer hij een parochiaan be-
zoekt, vraagt hij vooraf om een Maria-
beeldje op te stellen op de ereplaats in 
huis, meestal op de schoorsteen in de 
woonkamer. In de maand mei vraagt hij 
de kinderen twee maal per dag het Ma-
ria-altaar met verse bloemen te versie-
ren. De tedere liefde van die goede 
herder tot Onze Moeder in de hemel 
slaat over op zijn “schaapjes”: vele pa-
rochianen komen spontaan bij haar hun 
hart uitstorten en om hulp vragen. Het 
is niet het enige wat de dappere pastoor 
voor de hem toevertrouwde zielen doet. 
Hij komt de gezinnen en kinderen te 
hulp door al snel een schooltje op te 
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richten en twee schoolzusters naar het 
dorpje te halen. De kinderen leren le-
zen, schrijven, rekenen, zich verstandig 
gedragen en vooral leren ze meer over 
Jezus en het katholiek geloof. Over het 
vredige leventje komt in de winter van 
1871 een donkere schaduw te hangen. 
Al op 9 juli 1870 verklaart keizer Na-
poleon III van Frankrijk (neef van …) 
de oorlog aan de Duitse landen onder 
leiding van Pruisen. Op 2 september ver-
slaan de Pruisen de keizer bij Sedan en 
nemen hem gevangen. Maar de oorlog 
gaat verder onder de nieuwe regering: 
alle weerbare jonge mannen worden voor 
het leger opgeroepen, daaronder 38 jon-
gens uit Pontmain. Nutteloos! Hoewel ze 
met minder soldaten zijn, zijn de Duitsers 
beter georganiseerd en bewapend. Op 13 
januari 1871 verslaan ze het hele Franse 
westelijke leger bij Le Mans en de resten 
van het Franse leger vluchten in wanorde. 
Vier dagen later staat de Duitse generaal 
von Schmidt voor de stad Laval, op 
slechts 52 kilometer van Pontmain. Angst 
valt over de hele streek, tot in de Bretag-
ne: “Wat is er uit onze jongens in het le-

ger geworden? Wat zullen de Pruisen 
doen, als ze straks in ons dorp staan?” 
Pastoor Guérin bereidt zijn schaapjes 
voor! Nog voor de jongens in de oorlog 
vertrokken, liet hij hun biechten, commu-
niceren en zich na de Mis aan Onze-Lie-
ve-Vrouw toewijden. Hij zei: “Heb ver-
trouwen! Nu zal Onze-Lieve-Vrouw 
ervoor zorgen dat jullie allemaal zullen 
terugkeren!” Maar nu hebben de mensen 
geen nieuws meer van hun jongens en het 
hele dorp is bang. De pastoor roept zijn 
parochianen op om elke dag naar de Mis 
komen en met vertrouwen te smeken. 
Alle gezinnen van het dorp groeien sa-
men tot één biddende gemeenschap! De 
kinderen doen bijzonder hun best. Zo de 
twee jongens van het gezin Barbedette, 
Eugène (12) en Joseph (10). Elke dag 
bidden ze in de kerk de kruisweg en vóór 
het middageten een Rozenhoedje voor 
hun broers-soldaten. Het is 17 januari en 
het dorpje is met sneeuw bedekt. Terwijl 
het buiten vriest, zijn Eugène en Joseph 
om half zes ’s avonds nog hard aan het 
werk met hun vader: in een schuur bij 
kaarslicht diervoeder aan het fijnstampen. 

Eucharistische Kruistocht
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Dan zwiept de deur open: de buurvrouw 
heeft nieuws ontvangen over enkele jon-
ge soldaten van het dorp! Terwijl ze dit 
aan de papa vertelt, steekt Eugène zijn 
neus in de frisse vrieslucht om op de 
kerktoren het uur te 
lezen. Ineens ziet hij 
iets ongewoons bo-
ven het huis naast de 
kerk, dat van Auguste 
Guidecoq. Zeven me-
ter boven en achter 
dat huis ziet de jon-
gen een geweldig 
mooie grote Dame 
zweven! Ze heeft een 
donkerblauw kleed 
aan, bezaaid met gou-
den sterren, blauwe 
schoentjes en een 
zwarte sluier met een 
gouden diadeem 
erop. Nu lacht de Dame ook nog vrien-
delijk naar de jonge Eugène. “Kom nú 
eens kijken!”, roept de jongen. Buur-
vrouw, vader en broer komen naar buiten. 
De eerste twee zien echter niets, maar 

vrolijke broer Joseph wél: “O … Wat een 
mooie grote Dame! Ze houdt haar armen 
naar beneden en ze ziet er heel gelukkig 
uit …” “Arme ventjes”, zegt papa Barbe-
dette, “Ze zijn aan het gek worden. Kom, 

kerels, voortwerken 
en daarna avond-
eten!” De jongens 
gehoorzamen, maar 
naar huis toe lopen ze 
achterwaarts, om die 
mooie, zwevende 
Dame te kunnen blij-
ven zien en toela-
chen. Thuis vertellen 
ze het aan mama. Die 
kan de Dame niet 
zien, maar ze zegt: 
“Mijn jongens heb-
ben nog nooit gelo-
gen! Misschien is het 
de Heilige Maagd!” 

Mama gaat alvast schoolzuster Vitaline 
halen. Die ziet ook niets, maar vermoedt, 
dat misschien alleen kinderen de ver-
schijning kunnen zien. Daarom haalt de 
zuster haar drie kostschoolmeisjes, de net 
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bij de haard zitten: Françoise Richer, Ma-
rie Lebossé en Augustine Mouton. De 
laatste ziet ook niets, maar de eerste twee 
roepen verrukt uit: “O! Wat een mooie 
Dame! Met een blauwe jurk en gouden 
sterren!” Nu geloven ook papa Barbelet-
te en de zuster het. Ze gaan de pastoor 
halen, die het ook onmiddellijk gelooft: 
“De Heilige Maagd! Wat een zegen!” De 
andere schoolzuster, Marie-Édouard, 
haalt er ook het gezin Friteau bij. Daar is 
een jongetje van zes jaar, ook een Eugène. 
Hij is behoorlijk ziek, maar zijn oma wik-
kelt hem in warme dekens en draagt hem 
naar de schuur van Babelettes. Ook dát 
kind ziet het! Door het hele rumoer ko-
men nu ook andere mensen naar buiten, 
waaronder de vrouw van klompenmaker 
Boittin, met haar tweejarig dochtertje Au-
gustine op de arm. Het kleintje begint in 
haar handjes te klappen en roept met de 
weinige woordjes die ze kent: “Jezus, Je-
zus!” Als er rond de zestig mensen uit het 
dorp zijn samengestroomd, verandert er 
iets met de verschijning: er komt een rood 
kruisje rechts op de borst van de Dame en 
rondom de Dame vormt zich een ovaal 

met vier kaarsen erin. Intussen beginnen 
een paar dorpsbewoners met de kleine 
kinderen te lachen. De Dame begint nu 
plots heel triest te kijken. De pastoor 
grijpt in: “Stilte! Als de kinderen het mo-
gen zien en wij niet, dan zijn ze het beslist 
méér waard! Laat ons neerknielen en het 
Rozenhoedje bidden!” Vanaf dat ogenblik 
wordt de Dame groter en gaat een grote 
ster boven haar hoofd staan. Ook de ster-
ren op haar kleed beginnen goudgeel te 
stralen, en ze lacht weer vriendelijk naar 
de bidders, die in de schuur met open 
poort in haar richting neerknielen. Na het 
gebed stemt Pastoor Guérin het “Magni-
ficat” aan. Bij dit lied roepen de kinderen: 
“Kijk! Er verschijnt een spandoek onder 
de Dame! En nu een letter: “M”! En nu 
komen er nog méér letters!” Op de duur 
staat er: “Maar bid, mijn kinderen!” De 
pastoor zegt: “We zingen nu de litanie tot 
Onze-Lieve-Vrouw, opdat ze ons laat we-
ten, wat ze wil!” Terwijl de mensen zin-
gen, komt er weer meer tekst bij op het 
zwevend spandoek onder de mooie 
Dame: “Binnenkort zal God jullie verho-
ren!” Vier van de kinderen die de ver-

Eucharistische Kruistocht
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schijning zien en de tekst kunnen lezen, 
springen op en juichen: “Jaaa! ’t Is ge-
daan! De oorlog gaat eindigen! Eindelijk 
komt vrede!” “Ja”, zegt Eugène Barbe-
lette, “maar we moeten verder bidden, 
want de eerste woorden staan er nog!” 
Iedereen gaat gewoon verder met bidden, 
behalve één vrouw. Zij gaat terug naar 
huis: “Gekken! Niemand ziet iets en toch 
geloven ze die kinderen!” Terwijl ze het 
kerkpleintje oversteekt, wordt de me-
vrouw echter door een onzichtbare macht 
met haar knieën de sneeuw ingeduwd! Ze 
kan niet opstaan, vóór ze begint te bid-
den. “Dus het is tóch echt!”, besluit ze. 
Ze vertelt het aan timmerman Avice, die 
ook toesnelt met twee van zijn kinderen. 
De vijfjarige Auguste ziet ook de ver-
schijning. Hij straalt: “Kijk papa! Een 
mooie grote Dame! Ze kijkt naar mij en 
lacht!” In de schuur 
zingt het biddende 
volk onder leiding 
van de priester in-
tussen het lied “O 
Mater alma Chris-
ti”. Daarbij loopt de 
tekstband onder de 
Dame ineens ver-
der! De kinderen 
lezen: “Mijn Zoon 
…”. “Dus”, roept 
de pastoor, “is het 
wel degelijk On-
ze-Lieve-Vrouw, 
zoals wij dachten!” 
Maar er komt nog 
méér tekst achteraan. Op het zwevend 
spandoek onder de mooie grote Dame 
lezen vier van de kinderen nu: “Mijn 
Zoon laat zich verbidden!” Nu komt een 
gouden lijn, die deze laatste woorden on-
derstreept! Eén van de schoolzusters 

stemt het lied aan: “Moeder van de 
hoop”. Nu heft de Dame haar armen en 
dirigeert het lied met haar vingers! 
“Kijk”, roepen de kinderen weer: “Kijk, 

hoe mooi ze lacht!” 
De kinderen gaan 
klappen en dansen 
van vreugde. Dan 
stemt Pastoor 
Guérin het lied aan: 
“Mijn lieve Jezus, 
nu is het tijd de be-
rouwvolle harten te 
vergeven”. Weer 
roepen de kinderen: 
“Kijk!” “Nu wordt 
haar gezicht hele-
maal droef! En een 
groot kruisbeeld in 
haar handen, met 
Jezus erop en rood 

van het bloed! En één van de sterren gaat 
nu de vier kaarsen aansteken!” Door het 
droeve gezicht vol medelijden beginnen 
de kinderen te wenen … De priester laat 
nu het “Ave Maris Stella” zingen. Het 
rode kruis verdwijnt en Maria laat nu 
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zacht de armen zakken. Twee witte krui-
sen verschijnen nu op haar schouders. Nu 
draait de Heilige Maagd zich weer naar 
de kinderen en lacht! De zeven kinderen 
die haar kunnen zien (“de zienertjes”) 
drogen hun traantjes. Intussen zijn pas-
toor en zusters uitgezongen met alle lie-
deren die ze van buiten kennen. “Weet je 
wat,” zegt de priester, “we zullen samen 
het avondgebed bidden, het is immers al 
9 uur geworden. Mocht de Dame er na 
afloop nóg zijn, dan gaan we dóór met 
bidden”. Tijdens het avondgebed zien de 
kinderen hoe er zich een witte, nevelige 
sluier rond Onze-Lieve-Vrouw begint te 
vormen. Vanaf haar voeten stijgt die op 
tot aan haar middel, zodat alleen nog het 
bovenlichaam te zien is. Dan trekt de ne-
velsliert verder omhoog tot aan de hals 
en uiteindelijk tot net onder haar kroon. 
Op het einde van het avondgebed is de 
mooie, lieve Dame helemaal … verdwe-
nen. Diep bewogen gaat iedereen naar 
huis. De jongens Barbedette gaan nog 
helemaal betoverd hun bed in. De goede 
oude Pastoor Guérin keert naar huis, met 
tranen in de ogen. In de ochtendmis zegt 

hij: “Ik ben ervan overtuigd dat het Maria 
was! O hoe beminnen wij haar!” Kort 
daarop komt verrassend nieuws! Op het 
ogenblik van de verschijning willen de 
Duitse troepen de stad Laval (vlakbij 
Pontmain) binnentrekken. Maar hun ge-
neraal, von Schmidt, ontvangt een bericht 
van zijn vorst, Prins Frederik-Karel: 
“Stop! De Fransen gaan met ons een wa-
penstilstand ondertekenen!” En ja, op 28 
januari is het zover, en de Duitse troepen 
marcheren naar huis! En alle 38 jonge 
soldaten van Pontmain keren ook – heel-
huids – naar huis terug! Groot is de op-
luchting en de dankbaarheid aan On-
ze-Lieve-Vrouw! Onmiddellijk begint 
een onderzoek van de bisschop van La-
val, om te kijken of de verschijning écht 
is. De verklaringen van alle kinderen 
komen overeen en ze zweren de waar-
heid van hun woorden. Als proef op de 
som dient ook het tweejarig peutertje 
Augustine Boittin. Men haalt haar terug 
naar de schuurdeur en wil ze voor de gek 
houden met in een andere richting als de 
vroegere verschijning te wijzen. Het 
kleintje draait zich echter steeds naar de 

Eucharistische Kruistocht
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juiste plek om en roept: “Weg! Weg!” 
Een stroom van bedevaarders komt nu 
naar Pontmain op gang. Van 5 uur ’s mor-
gens tot 12 uur ‘s middags vindt de ene 
Mis na de andere plaats. En wonderen 
gebeuren! Al op 29 juni komt de tienja-
rige en kreupele Émile Gratien er op zijn 
krukken heen. Na de Mis heeft hij die 
niet meer nodig! Op 28 september komt 
Zuster Léonie Pigeon er bidden. Ze is al 
5 jaar haar stem kwijt. Ze gaat weg … 
zingend! En geeft van dan af zangles in 
de school! Binnen het jaar krijgt Pastoor 
Guérin 150 dankbrieven van mensen die 
geholpen zijn. Veel bekeringen van zon-
daars, maar het lijkt alsof vooral de gebe-
den van kinderen verhoord worden! Zo-
als de dertienjarige Eugénie Pioger, die 
in Pontmain ook haar stem terugkrijgt of 
de even oude Eugène Derenne, die na een 
hersenvliesontsteking doofstom was, 
maar bij en na zijn bedevaart naar Pont-
main weer kan horen en praten. Door de 
toestroom van bedevaarders besluit Pas-
toor Guérin dat er een grote bedevaart-
kerk moet komen op de plek, waarboven 
Maria zweefde. En die komt er! Op 27 

juni 1877 wordt de nieuwe grote basiliek 
ingezegend. Maar dat maakt de heilige 
pastoor niet meer op aarde mee: nog in 
het jaar ná de verschijning gaat hij het 
eeuwige leven in. Zijn taak is volbracht 
en de verschijning is de kroon op zijn 
mooi leven voor God en de zielen! Om-
dat zoveel kinderen er verhoord worden, 
trekt de Eucharistische Kruistocht van 
Frankrijk er op 28 juni 1934 met 10.000 
Kruisvaarders heen en roept Onze-Lie-
ve-Vrouw van Pontmain uit tot hun he-
melse Koningin en patrones. En Maria 
blijft haar zegen uitstorten. Vele jonge 
paartjes die willen trouwen of pas ge-
trouwd zijn, komen de gunst van een 
mooi huwelijk afsmeken. Velen van hen 
komen later terug om dank te zeggen 
voor zoveel dingen die in hun huwelijk 
wonderlijk goed zijn gegaan! In het jaar 
1950 komt een grote processie van 
40.000 katholieke vaders naar Pontmain. 
Ze smeken om het recht op goede katho-
lieke scholen en … ze krijgen ze! En wat 
wordt er uit de zienertjes? Vier van hen 
schenken hun leven volledig aan God en 
de redding van de zielen. De broers Eu-



Informatieblad   Nr. 292  maart 2017   31

gène en Joseph Barbedette worden voor-
beeldige priesters. Françoise Richer 
wordt huishoudster van de jongste. Jean-
ne-Marie Labossé wordt zuster-bejaar-
denhelpster. Auguste Avice wordt een 
goed missionaris in China. De zesjarige 
Eugène Friteau was al ziek op het ogen-
blik van de verschijning en mag al vier 
maanden daarna de hemel in. Augustine 
Boittin, het peutertje, vergeet al snel de 
verschijning en wordt helemaal onver-
schillig voor het geloof. Gelukkig bekeert 
ze zich nog net op tijd, voor ze in mei 
1942 sterft. Zoals Onze-Lieve-Vrouw 
vanuit Pontmain zegen uitstort, zo moge 
ze dat ook over ónze gezinnen doen! Ook 
díe moeten worden beschermd! Dat ze 
nooit mogen uit elkaar gerukt worden, 

zeker niet door echtscheiding! Dat ook 
hier iedereen heelhuids moge terugkeren 
zoals de 38 jongens van het leger, maar 
vooral uiteindelijk naar de hemel! Dat de 
kinderen allemaal moedige en gelukkige 
christenen worden, zoals zes van de ze-
ven zienertjes! Dat alle kinderen die Je-
zus roept om hun leven volledig aan Hem 
en aan de redding van de zielen te wijden, 
heilige priesters en kloosterlingen mogen 
worden, zoals vier van de zienertjes en 
hun pastoor en hun schoolzusters! Dat 
iedereen in onze gezinnen elkaar tenslot-
te moge terugzien in de hemel! Deze 
maand smeken we de lachende Hemelse 
Moeder om voor al onze gezinnen die 
zegen te halen. “Mijn Zoon laat zich ver-
bidden!” Amen!

Pater K. Huysegems

Eucharistische Kruistocht
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De H. Jozef
Voedstervader van het Kindje Jezus, 

19 maart

et was in het jaar 1055 vóór 
Christus’ geboorte, dat te He-
bron, een bergstad in Palestina, 
David uit Bethlehem tot koning 
van Juda gezalfd  werd. Hij was 
de eerste van zijn stam, die tot 
koning werd verkozen. 

In de loop der tijden doofde de 
glans van dit koninklijk geslacht. Zijn 
afstammelingen raakten in vergetelheid 
en vervielen zelfs tot zulke armoede, 
dat zij hun levensonderhoud door han-
denarbeid (wat op zich zeer edel is) 
moesten verdienen. Van dit koninklijk 
geslacht stamt ook de H. Jozef af, die 
timmerman was.

Zozeer echter de wereldse glans 
van het koningschap bij Jozef was ver-
duisterd, zo verheven was de waardig-

heid van het ambt, waartoe God hem 
had bestemd, om namelijk de voed-
stervader of bewaarder van de God-
mens, Jezus Christus, te zijn. Hij zou 
de Verlosser van de wereld als Kindje 
op zijn armen dragen, voor de woede 
van Herodes beveiligen, in Zijn dage-
lijks onderhoud voorzien, kortom alles 
doen, wat een vader voor zijn geliefd 
kind maar doen kan. 

Omdat de H. Jozef door de hemel-
se Vader met de opvoeding van Zijn 
mens geworden Zoon belast was, heeft 
God hem ook het voorrecht geschon-
ken, om de bijzondere beschermer van 
de kinderen en van de opgroeiende 
jeugd te zijn. De volgende voorbeel-
den kunnen hiervan tot bewijs dienen.

De H. Jozef verhindert een gevaarlijke reis. 

In een opvoedingsgesticht van Frank-
rijk, door Zusters van Liefde geleid, 
was een vijftienjarig meisje, dat het 
plan had gemaakt het gesticht te ver-
laten en naar Parijs te gaan, waar zij, 
evenals zo vele andere jonge dochters, 
in de grootste gevaren voor haar zui-
verheid zou gekomen zijn. 

Nu verzocht een van de zusters 
aan de opvoedster van het meisje, dat 
zij de H. Jozef met haar zou smeken, 

deze reis te verhinderen, in geval 
zij voor het kind noodlottig zou zijn. 

“Ach!” zuchtte de opvoedster, 
“dat zal niets baten, het vertrek is al 
geregeld”.

Doch de zuster hield aan en gaf 
haar de raad, met een hele groep leer-
lingen gedurende negen dagen voor die 
arme zielen in het vagevuur te bidden, 
die in hun leven de H. Jozef bijzonder 
hadden vereerd. Ook beloofde zij de H. 
Jozef het resultaat in een godsdienstig 
maandelijks tijdschrift bekend te ma-
ken, als de bidders verhoord werden

Nog waren de negen dagen niet 
verlopen, of de grootvader van het 
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meisje begon haar plannen te bemoei-
lijken; en het geld, dat men haar voor 
de reis al had gestuurd, was – men wist 
niet hoe – verloren geraakt. Zo kon er 
dus van de voorgenomen reis, voor het 

ogenblik, niets komen. Enige dagen 
later hield het kind met de andere leer-
lingen een retraite en was van toen af 
met de beste geest bezield!

De H. Jozef als oogarts. 

Een meneer uit Frankrijk schreef aan 
de uitgever van een maandblad ter ere 
van de H. Jozef: 

“Een van mijn dochtertjes, een 
kind van 8 jaar, kreeg het vorig jaar 
een ziek oog. Enige daartegen gepro-
beerde middelen gaven haar verzach-
ting in het lijden. Maar de kwaal kwam 
dit jaar met veel meer hevigheid terug, 
en wel zodanig, dat wij ons ernstig 
zorgen maakten. Twee maanden lang 
waren haar ogen zó vast gesloten, dat 
ze bij geen mogelijkheid open te krij-
gen waren. Het kind had bovendien alle 
eetlust verloren en ging erg achteruit. 
Twee dokters werden geraadpleegd. 
De ene sprak: “Laten wij het eens met 
die en die middelen proberen”; maar 
hij gaf ons intussen weinig hoop en zei 

nog, dat de kwaal in alle geval lang zou 
duren. Het antwoord van de andere was 
al even weinig bemoedigend. Nu deed 
ik met mijn echtgenoot de belofte, de 
verhoring door uw maandblad kenbaar 
te maken, indien de H. Jozef ons zou 
helpen; en wij begonnen een novene. 
De achtste dag nam het kind, terwijl 
het aan het praten was, de doek van de 
ogen weg, en zie! de beide blauwe oog-
jes waren open en zijn tot op deze dag 
zo helder, alsof zij nooit ziek geweest 
zijn. Wanneer men later aan de kleine 
vroeg, welke dokter haar had genezen, 
dan was altijd haar antwoord: “Dat 
heeft de H. Jozef gedaan”. Liefde en 
dank aan hem voor zijn goedgunstige 
en liefderijke hulp!”

Eucharistische Kruistocht
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De H. Jozef helpt twee zwakke studenten. 

Een professor verhaalt de bijzondere 
gunst, die twee leerlingen met weinig 
talent van deze machtige beschermer 
ontvingen. 

“De eerste was een leerling van 
de tweede klas, die geregeld de treuri-
ge onderscheiding genoot, in bijna alle 
vakken de laatste te zijn. Toch was hij 

ijverig en vol goede bedoelingen. 
Wat te doen? Hij raadpleegt zijn pro-
fessor en maakt hem zijn verdriet ken-
baar. ‘Mijn beste jongen,’ antwoordde 
deze, ‘daar valt mij iets in: wendt u 
tot de H. Jozef; maar in ootmoed en 
met een levendig geloof. Hij heeft wel 
groter wonderen gedaan dan dit’. – ‘Ik 
dank u, Pater, en zal uw raad volgen.’ 
Hij knielde weldra vóór het beeld van 
Jezus’ Voedstervader neer en legde 
hem zijn hart bloot; hij smeekte de 
H. Jozef ootmoedig medelijden met 
hem te hebben en te willen aanvullen, 
wat hem aan geestvermogens ontbrak. 
Enige dagen later was er onverwachts 
een schriftelijk examen in het Grieks; 
de vertaling was zeer moeilijk en er 
kwam één zin in voor, die door geen 
enkele leerling begrepen werd. Onze 
biddende student begreep er zo moge-
lijk nog minder van dan de overigen; 
hij keek zijn professor aan met een 
blik, alsof hij zeggen wilde: ‘Nu weet 
ik geen raad meer’. Maar daarop be-
dekte hij zijn gezicht met de handen, 
en na een vurig gebed tot de H. Jozef, 
ging er een licht voor hem op; plotse-
ling begreep hij de moeilijke plaats, 
die niemand wist te ontcijferen. Met 
goede moed maakte hij zijn vertaling 
af en gaf ze glimlachend aan de pro-
fessor. Hij begreep, dat de H. Jozef 

hem had geholpen; en inderdaad voor 
de eerste maal had hij een goede plaats 
verdiend voor zijn werk. Gelukkige 
jongen! Zijn vertrouwen op de H. Jo-
zef werd groter en zijn ijver nam toe, 
ja verdubbelde. Wie zou het geloven? 
Bij de prijsuitreiking kreeg hij een eer-
ste prijs en een eervolle vermelding. 
Van nu af werd hij een goede student. 

Enige tijd later kwam een an-
dere jongen, eveneens met talenten 
schaars bedeeld, in hetzelfde college. 
Hij slaagde in geen enkel vak. Op ze-
kere dag, toen hij zich hierover bij zijn 
professor beklaagde, zei hij: ‘O, wat 
zou ik gelukkig zijn, als ik een middel 
kon vinden om tenminste enigszins te 
slagen. Het is niet zozeer voor mij zelf 
als voor mijn ouders, die ontroostbaar 
zijn, omdat ik niets leer, en die mij dat 
telkens verwijten. Helaas, God weet, 
dat ik mijn best doe zoveel ik kan …’. 
De onderwijzer was zeer getroffen 
over deze openhartige bekentenis en 
sprak: ‘Mijn jongen, ken je de devotie 
tot de H. Jozef?’ –  ‘Een beetje, Pater.’  
– ‘Wil je die grote Heilige vereren?’ 
– ‘Gaarne, indien u het wenst.’  Nu 
vertelde hem de professor bovenstaan-
de geschiedenis, en bij dit verhaal 
voelde de jongen zijn moed enigs-
zins herleven. ‘Zeg toch eens, Pater, 
wat ik moet doen.’ – ‘Mijn zoon, wij 
zullen samen een novene ter ere van 
de H. Jozef beginnen; heb maar veel 
vertrouwen en bid vurig.’ De novene 
werd gehouden. Zij was nog niet ge-
eindigd, toen in de klas een Latijnse 
vertaling werd opgegeven. Dezelfde 
avond ging de brave  jongen naar zijn 
onderwijzer. ‘Pater, wij zijn reeds ge-

De H. Jozef
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slaagd, ons gebed is verhoord; ik heb 
mijn Latijnse vertaling zó goed  begre-
pen, dat ik niet twijfel, de eerste of de 
tweede van de klas te zijn.’ Men kan 
zich zijn vreugde wel indenken. Wer-
kelijk, hij was de tweede. De maand 
was nog niet uit, of hij was reeds een-
maal de eerste geweest en bij het einde 
van het jaar kreeg hij een eerste prijs. 
Gedurende vier achtereenvolgende ja-
ren herhaalden zich dergelijke feiten 
door de bescherming van de H. Jozef. 
De uitmuntende leerling was innig 
dankbaar voor de verkregen gunsten 
en werd een ijverig dienaar van die 
machtige Patroon. In de familiekring 
teruggekeerd, waar hij allen door zijn 
godsvrucht sticht, schreef hij onlangs 
aan zijn voormalige onderwijzer: ‘Eer-
waarde Pater, ik dank aan de H. Jozef 
mijn standvastigheid en mijn geluk’.”

Mogen deze voorbeelden jullie, Kruis-
vaarders, aansporen, om in dergelijke 

omstandigheden de tussenkomst van 
de goede H. Jozef in te roepen!

Jullie moeten daarom de H. Jozef 
vurig beminnen, en wanneer je voor je 
zelf of voor je lieve ouders hulp van 
God nodig hebt, die goede Heilige 
aanroepen, opdat hij met en voor je 
bidt. De H. Theresia van Avila vertelt 
van zichzelf, dat zij God nooit iets 
door de voorspraak van de H. Jozef 
heeft gevraagd, wat zij niet spoedig 
heeft gekregen; en dat zij verscheide-
ne jaren op zijn feestdag iedere keer 
de gunst verkreeg, waarom zij had 
gebeden. Daarop gaat zij verder: “Ter 
liefde Gods vraag ik al degenen, die 
geen geloof willen schenken aan mijn 
woorden, zelf de proef maar eens te 
nemen; en door eigen ondervinding 
zullen zij weten, hoe buitengewoon 
heilzaam het is, deze Heilige op bij-
zondere wijze te vereren en tot hem 
zijn toevlucht te nemen”.

Juffrouw Elly

Puntje

Beste Kruisvaarders,

In de vastentijd (boetetijd) moeten 
wij naast vasten en aalmoezen geven 
ook meer bidden. Hoe kunnen we Je-
zus beter volgen op Zijn lijdensweg 

dan door dicht bij Zijn heilige Moe-
der te blijven, onze Medeverlosseres! 
Zij leefde en leed zó intens met Hem 
mee! Laten wij daarom met de hier-

Luister eens, het Puntje van maart is:

Elke dag één van de Zeven Smarten van Maria vereren!

Eucharistische Kruistocht
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onder volgende gebeden gedurende 
de Vasten de Smarten van Maria over-
wegen. Het zal eerherstel brengen aan 
haar Onbevlekt Hart en ons veel zegen 
en kracht!

Denk je eens in: heeft ooit een moe-
der haar kind zó bemind als Maria? 
En toch, toen zij Jezus zag lijden 
en sterven, toen zij haar hart voelde 
doorsteken met een zwaard van smart, 
dacht Maria : “Mijn God, het is voor 
U! Mijn God, het is voor de zielen! ... 
Ik sterf van verdriet, nu ik mijn ge-
kruisigde Jezus zie lijden ... en toch 

… ik offer mij op met mijn Zoon, als 
een slachtoffer voor de verlossing van 
de mensen”. Voor onze verlossing! Zie 
je hoe Maria voor onze eeuwige za-
ligheid met Jezus heeft willen lijden. 
Begrijp je wat het haar gekost heeft, 
onze Moeder te zijn? Daarom, vooral 
uit liefde moeten we de Zeven Smar-
ten van Maria vereren – elke dag één 
van de Zeven Smarten als het bijzon-
der Puntje voor deze maand! Als je 
het hebt gedaan, vul dan ’s avonds de 
kolom Puntje van de Schatkist in. 

Een genadevolle Vastentijd! 

(1 OV + 7 Wg) betekent: 1 Onze Vader en 7 Wees gegroeten.

Pater C. de Beer

Zondag: Eerste Smart: 

Moeder van Smarten, toen Simeon u 
de kruisdood van uw Zoon voorspelde, 
was alles voor u donker en was u heel 
erg bedroefd. Toen Jezus was opge-
staan uit het graf, hebt u de betekenis 
van die woorden begrepen en was u 
onzeglijk blij.

Wij bidden U: geef ons een groot 
vertrouwen, schenk ons een duurzaam 

geduld, leer ons dat in Gods plan 
alles terecht zal komen. 

(1 OV + 7 Wg)

Puntje
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Maandag: Tweede Smart: 

Moeder van Smarten, toen u met Je-
zus moest vluchten naar Egypte, was u 
haastig en uw hart was bang. Toen u op 
de terugtocht was, hebt u Gods bedoe-
ling begrepen : Jezus was de nieuwe 
Mozes, de Bevrijder van het volk. 

Wij bidden U: geef ons een sterke lief-
de en een taaie moed, help ons om uw 

Zoon levenslang te blijven volgen.  
(1 OV + 7 Wg)

Dinsdag: Derde Smart: 

Moeder van Smarten, in onze gedach-
ten zien wij u op zoek gaan naar de af-
wezige Jezus. Het waren voor u dagen 
en nachten van zorgen en onzekerheid. 
Toen u het Kind Jezus terugvond in de 
tempel, was u onuitsprekelijk blij en 
dankbaar. 

Wij bidden U: steun ons bij ons eer-
lijk zoeken naar een betere kennis van 
uw Zoon, verleen dat wij Hem steeds 
mogen vinden in een diep en dank-

baar geloof.  
(1 OV + 7 Wg)

Eucharistische Kruistocht
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Woensdag: Vierde Smart: 

Moeder van Smarten, God alleen weet 
wat er aan liefde en aan lijden door u 
is gegaan, wanneer u hand in hand, en 
hart aan hart stond, vlak bij uw gemar-
telde Zoon op Zijn weg naar Calvarië. 

Wij bidden U: maak dat ons hart ook 
altijd met anderen medelijden kan en 
dat wij steeds bereid zijn zacht te zijn 

en vergevingsgezind.  
(1 OV + 7 Wg)

Donderdag: Vijfde Smart: 

Moeder van Smarten, terwijl Jezus aan 
het Kruis stierf, hebt u met Hem ge-
weend: “mijn God, waarom hebt Gij 
mij verlaten?” Samen met Hem hebt u 
zich aan God geschonken: “Vader, in 
Uw handen geef ik mijn geest”.  

Wij bidden U: maak ook ons onwan-
kelbaar trouw aan de opdracht die 

wij van de Vader ontvangen en tot de 
dood vertrouwend op Zijn onbegrijpe-

lijke Liefde.  
(1 OV + 7 Wg)

Puntje
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Vrijdag: Zesde Smart: 

Moeder van Smarten, terwijl Jezus on-
der de Kruisboom op uw knieën rustte, 
zagen uw ogen het werk van liefdeloze 
mensen, maar tegelijk het wonderwerk 
van Gods oneindige Barmhartigheid. 

Wij bidden U: prent in onze geest, 
dat God kan vernieuwen wat mensen 

hebben vernield en breng ons tot 
bekering, zodat wij altijd aan de zijde 
van de Liefde staan, en nooit aan de 

kant van de haat.  
(1 OV + 7 Wg)

Zaterdag: Zevende Smart: 

Moeder van Smarten, U hebt geweten 
dat Jezus, uw Zoon, in de Rust van zijn 
Vader was binnengegaan, toen Hij in 
de rust van het graf werd neergelegd. 
U wist dat het laatste woord niet aan de 
dood is, maar aan het leven, want het 
laatste woord is aan God. 

Wij bidden U: dat wij de Vrede van 
Pasen in ons hart bewaren, dat wij 

vergiffenis schenken aan al wie tegen 
ons misdeed en dat wij altijd vol hoop 

op de toekomst verder leven.  
(1 OV + 7 Wg)

Eucharistische Kruistocht
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Bijbelse Geschiedenis
R. Businger

71. Jezus neemt afscheid van de Apostelen.

 Zijn hogepriesterlijk gebed. 

… vervolg … 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wat 
u de Vader mag vragen, Hij zal het u 
geven in Mijn Naam. Tot nu toe hebt u  
niets in Mijn Naam1 gevraagd; vraag 
en u zult verkrijgen, en dan zal uw 
vreugde volkomen zijn. 

Vrede laat Ik u na, Mijn vrede geef 
Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef 
Ik hem u. Uw hart zij ontsteld, noch 
bevreesd. 

Nog veel meer heb Ik u te zeggen, 
maar u kunt het thans nog niet dragen. 
Maar wanneer de Geest van de waar-
heid komt, dan zal Hij u tot de volle 
waarheid geleiden. 

Een weinig tijd, en u ziet Mij niet 
meer; en weer een weinig tijd, dan zult 
u Mij terugzien”. 

2. Gebed. Na deze en veel andere ernsti-
ge en liefdevolle woorden, verhief Jezus 

Zijn ogen ten hemel en bad: “Vader, het 
uur is gekomen; verheerlijk Uw Zoon, 
opdat Uw Zoon U verheerlijken mag. 
Want macht hebt U Hem gegeven over 
alle vlees, om het eeuwig leven te schen-
ken aan allen, die U Hem hebt gegeven. 
Dit nu is het eeuwig leven, dat zij U ken-
nen, de enig waarachtige God, en Hem, 
die U hebt gezonden, Jezus Christus.

Heilige Vader! Ik bid voor hen (de 
Apostelen), bewaar hen in Uw Naam; 
opdat ze één mogen zijn, zoals Wij. 
Heilig hen in de waarheid; Ik bid niet 
voor hen alléén, maar ook voor allen, 
die door hun woord in Mij geloven. 
Mogen ze allen één zijn, zoals U, Vader, 
het bent in Mij, en Ik in U”. 
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72. Jezus in de hof van Olijven. (Eerste droevige geheim)

In waarheid, onze krankheden heeft 
Hij gedragen, en onze smarten heeft 

Hij op zich geladen. Is. 53, 4

Na dit gebed stak Jezus met zijn elf 
leerlingen de beek Kedron over en 
ging naar de hof Gethsemane (of van 
Olijven) bij de Olijfberg. Maar ook Ju-
das, die Hem verraden zou, kende deze 
plaats, want Jezus was er dikwijls met 
Zijn leerlingen samengekomen 

Jezus sprak nu: “Zet u hier neer, 
terwijl Ik ga bidden”. En Hij nam Pe-
trus, Jacobus de Meerdere en Johannes 
in de hof mee. Toen Hij met hen alleen 
was, sprak Hij: “Mijn ziel is dodelijk 

bedroefd; blijf hier en waak”. En Hij 
ging ongeveer een steenworp verder, 
viel op Zijn aangezicht neer en bad: 
“Abba, Vader; alles is mogelijk bij U; 
neem deze kelk van Mij weg. Maar niet 
wat Ik wil, maar wat U wilt”. 

Daarna kwam Hij bij de drie 
Apostelen terug en vond hen slapend. 
Toen sprak Hij tot Petrus: “Simon, 
slaapt u? Kunt u dan niet één uur wa-
ken? Waak en bid, opdat u niet in be-
koring komt. De geest is wel gewillig, 
maar het vlees is zwak”. 

Hierop ging Hij weer weg en bad 
met dezelfde woorden. En weer kwam 
Hij bij Zijn leerlingen en vond hen an-

Eucharistische Kruistocht
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dermaal slapend, want hun ogen wa-
ren zwaar geworden. Hij verliet hen, 
verwijderde zich en bad voor de derde 
maal met dezelfde woorden. Doods-
angst overviel Hem en Zijn zweet werd 
als bloeddruppels, die op de aarde neer-
vielen. Toen verscheen een engel van 
de hemel en versterkte Hem. 

Hierop ging Hij naar Zijn leerlin-
gen terug en sprak tot hen: “Slaap nu 
voort en rust uit. Het is beslist. Het uur 
is gekomen; zie, de Mensenzoon wordt 
overgeleverd in de handen van de zon-
daars. Sta op, laat ons gaan; zie, hij die 
Mij verraadt, is nabij”.

Christus droeg de vloek, die de zonde van 
Adam op het menselijk geslacht had doen 
neerdalen. Neergedrukt onder de ontzet-
tende last van deze vloek, bevochtigde 
Hij de aarde met de druppels van Zijn 
kostbaar Bloed, zoals eenmaal Adam 

onder vermoeienis en arbeid ze met zijn 
zweet had bevochtigd. Slechts dezelfde 
drie Apostelen mochten de Heer in Zijn 
doodsangst zien, die vroeger tegenwoor-
dig waren geweest bij de opwekking van 
het dochtertje van Jaïrus en die Hem 
vroeger in Zijn verheerlijking op de berg 
Thabor hadden gezien.

1.  “in Mijn Naam” d.w.z. goed bidden.

Schatkisten
Hoe vol waren de Schatkisten van   januari?
Aantal Schatkisten:   8
Dagelijkse Toewijding  354
H. Mis  68
H. Communie  53
Geestelijke Communie  291
Offers  271
Tientjes  896
Bezoek aan het Allerheiligste  99
Meditatie  35
Goed Voorbeeld  191
Puntje  142

Bijbelse Geschiedenis
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Jaarprogramma 2017
Wanneer? Waar? Wat?
van t/m  
05-03  Gerwen - Leiden Vastenbezinning (Derde Orde FSSPX)
13-03 18-03 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (heren)
18-03 19-03 Amsterdam Stille Omgang
08-04  Gerwen  Derde Orde FSSPX
23-04  Leiden JKI-bijeenkomst (internationaal)
29-04  Gerwen Aanbiddingsdag
21-05  Gerwen Torendag
25-05  Gerwen-Leiden Eerste H. Communie
03-06 05-06 Frankrijk Bedevaart Chartres-Parijs
10-06  Gerwen Derde Orde FSSPX
18-06  Gerwen Sacramentsprocessie
25-06  Antwerpen Schoolfeest,  JKI-bijeenkomst (int.)
29-06  Ecône (CH) Priesterwijdingen
01-07  Zaitzkofen (D) Priesterwijdingen
02-07 13-07 Tot nader bericht EK-jongenskamp
03-07 08-07 Antwerpen Mariale Retraite (gemengd)
16-07 27-07 Tot nader bericht EK-meisjeskamp
17-07 22-07 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (gemengd)
16-08 22-08 Fatima  Bedevaart FSSPX (int.)
26-08 27-08 Nederland Bedevaart Gorcum-Brielle
09-09  Gerwen Derde Orde FSSPX, bedevaart
16-09  Bonheiden (B) Sportdag van de Traditie
01-10  Antwerpen Vlaamse Kermis
07-10  Banneux Bedevaart District Benelux
08-10  Leiden Parochiefeest
16-10 21-10 Antwerpen Geestelijke Oefeningen (dames)
11-11  Gerwen  Derde Orde FSSPX
26-11  Gerwen Parochiefeest met Sinterklaas
26-11  Leiden Koordag i.v.m. H. Cecilia
03-12  Gerwen-Leiden Adventsbezinning (Derde Orde FSSPX)
20-12  Gerwen Gulden Mis
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Onze Overledenen
Mevr. M. Vehof-Kokhuis Ambt-Delden 03 03 2009
Mevr.  J.W.  Verhage-Daniëls Rijswijk 05 03 1995
Hr. H.  van Uden Helmond 05 03 2004
Hr.  M.F.H. Huberts Venlo 07 03 1996
Hr. A.F.M. Bongers Aarle-Rixtel 10 03 2006
Hr. P. Ceelen Eindhoven 11 03 1987
Hr.  M.H.  Aupers Amsterdam 15 03 2009
Hr.  A. Schröder Maastricht 22 03 1996
Hr. F.B.J. Meerhoff Zaandam 22 03 2007
Hr.  R.H. van Hezewijk Nijmegen 24 03 1990
Hr. C.H. Hooreman Haarlem 24 03 2010
Hr. B.  van Nieuwkerk  Helmond 28 03 2008
Mevr. E.M.J.P. de Goede-Oey Eindhoven 30 03 2000
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Gerwen Leiden

Collecten in januari

Kalender Gerwen
Maart

wo. 1 18.30 Aswijding,  Aswoensdag (1e kl.); vasten en onthouding ver-
   Askruisje,  plicht!
   gez. H. Mis 
do. 2 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
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vr. 3 17.30 Lof
  18.30 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. van de Vasten
za. 4 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-

bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; ged. H. Casimir, bel.; daarna uit-
stelling tot 12.30 uur  

zo. 5 10.30 Hoogmis 1e zondag van de Vasten (1e kl.), kinderzegen 
en Askruisje

   13.00 uur voordracht
Vastenbezinning 14.00 uur Lof met Rozenhoedje
   14.45 uur einde
ma. 6 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. HH. Perpetua en 

Felicitas, mart.
di. 7 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Thomas van Aqui-

no, bel. en kerkl.
wo. 8 7.15 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); ged H. 

Johannes-De-Deo, bel.; vasten en onthouding 
aanbevolen!

do. 9 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Francisca Romana, 

weduwe
vr. 10 7.15 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); ged. HH. 

Martelaren van Sebaste; vasten en onthouding 
aanbevolen!

  18.00 Kruisweg 
za. 11 8.30 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); vasten en 

onthouding aanbevolen!
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 12 10.30 Hoogmis 2e zondag van de Vasten (1e kl.)
ma.  13 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
di. 14 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
wo. 15 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
do. 16 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
vr. 17 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gertrudis, maagd 

(bisdom ‘s Hertogenbosch); ged. H. Patricius, 
biss. en bel.

  18.00 Kruisweg 
za. 18 8.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Cyrillus, biss. van 

Jeruzalem en kerkl.
  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 19 10.30 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.)
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ma. 20 18.30 gez. H. Mis H. Jozef, echtgenoot van de H. Maagd en pa-
troon van de Kerk (1e kl.); ged. van de Vasten

di. 21 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Benedictus, abt
wo.  22 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
do. 23 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
vr. 24 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gabriël, aartsengel
  18.00 Kruisweg 
za. 25 8.30 gez. H. Mis Maria Boodschap (1e kl.); ged. van de Vasten; 

sterfdag van Mgr. Lefebvre in 1991
  10.30 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 26 10.30 Hoogmis 4e zondag van de Vasten, Laetare (1e kl.)
ma.  27 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Johannes Damas-

cenus, bel. en kerkl.
di. 28 18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Johannes van 

Capistrano, bel.
wo. 29 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
do. 30 17.30 Lof
  18.30 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
vr. 31 7.15 H. Mis van de Vasten (3e kl.)
  18.00 Kruisweg 

April

za. 1 8.30 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; daarna uitstelling tot 12.30 uur

  10.00 Onderricht Godsdienstlessen
zo.  2 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.); kinderzegen

Activiteiten in Gerwen

Catechismusonderricht: Zaterdag 11, 18 en 25 maart en 1 april
• Kleine kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (A. Coolen)
• Grote kinderen: 10.00-10.45 uur en 10.55-11.40 uur (paters)
Gebedsinitiatief: na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand:
• heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven,
• dames: 3. Roepingen
Expositie Lijkwade: Passiezondag t/m Zondag Goede Herder 
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Financiën
Aflossing schuld voor de aanschaf van de  

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de H. Rozenkrans in Leiden

Bovenstaande grafiek laat zien dat er in 2012, voor de aanschaf van de kapel in 
Leiden, een bedrag is geïnvesteerd van € 844.082,--. Dit is de aankoopwaarde onder 
aftrek van de gespaarde middelen die in de jaren daarvoor zijn gereserveerd. Tevens 
hebben weldoeners gedurende de afgelopen jaren bijgedragen door het doen van 
giften. Voor de verdere financiering is gebruik gemaakt van leningen, verstrekt door 
de Priesterbroederschap (District Zwitserland) of door gelovigen voor een totaal 
bedrag van € 376.403,--.

Met genoegen wil de Stichting Sint Jozef de gelovigen en weldoeners be-
danken, die het mogelijk hebben gemaakt om de verstrekte leningen binnen vier 
jaar terug te kunnen betalen, waardoor er geen schuld meer openstaat.

Begin dit jaar is er nog een laatste rekening van het District Zwitserland betaald. Het 
ging om € 5.447,20 voor rente en koersverschil.

In Gerwen start op 3 april a.s. gesubsidieerd klein onderhoud aan de oude 
St. Clemenskerk.

De opbrengst van het Vastenoffer zal dit jaar geheel bestemd worden voor 
het onderhoud van de gebouwen van de Priesterbroederschap St. Pius X in Ne-
derland!
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Kalender Leiden
Maart

wo. 1 19.00 Aswijding,  Aswoensdag (1e kl.); vasten en onthouding ver-
   Askruisje,  plicht!
   gez. H. Mis 
vr. 3 18.00 Lof
  19.00 H. Mis Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart 

van Jezus (3e kl.); ged. van de Vasten
za. 4 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-

bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; ged. H. Casimir, bel.; daarna uit-
stelling tot 13.00 uur  

zo. 5 10.30 Hoogmis 1e zondag van de Vasten (1e kl.), kinderzegen 
en Askruisje

   13.00 uur 1e voordracht
   13.45 uur meditatie in stilte
Vastenbezinning 14.15 uur 2e voordracht
   15.00 uur Lof met Rozenhoedje
   16.00 uur einde
vr. 10 18.00 Kruisweg
  19.00 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); ged. HH. 

Martelaren van Sebaste; vasten en onthouding 
aanbevolen!

za. 11 9.00 H. Mis Quatertemperdag in de Vasten (2e kl.); vasten en 
onthouding aanbevolen!

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 12 10.30 Hoogmis 2e zondag van de Vasten (1e kl.)
vr. 17 18.00 Kruisweg
  19.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Patricius, biss. en 

bel.
za. 18 9.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Cyrillus, biss. van 

Jeruzalem en kerkl.
  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 19 10.30 Hoogmis 3e zondag van de Vasten (1e kl.)
ma. 20 19.00 gez. H. Mis H. Jozef, echtgenoot van de H. Maagd en pa-

troon van de Kerk (1e kl.); ged. van de Vasten
vr. 24 18.00 Kruisweg
  19.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.); ged. H. Gabriël, aartsengel
za. 25 9.00 gez. H. Mis Maria Boodschap (1e kl.); ged. van de Vasten; 

sterfdag van Mgr. Lefebvre in 1991
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  10.50 Onderricht Godsdienstlessen
zo. 26 10.30 Hoogmis 4e zondag van de Vasten, Laetare (1e kl.)
vr. 31 18.00 Kruisweg
  19.00 H. Mis van de Vasten (3e kl.)

April

za. 1 9.00 H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-
bevlekt Hart van Maria (22 aug.) (3e kl.); ged. 
van de Vasten; daarna uitstelling tot 13.00 uur

  10.20 Onderricht Godsdienstlessen
zo.  2 10.30 Hoogmis Passiezondag (1e kl.); kinderzegen

Activiteiten in Leiden

Catechismusonderricht: Zaterdag 11, 18 en 25 maart en 1 april
• Kleine kinderen: 10.20-12.00 uur (E. van den Nouwland)
• Grote kinderen: 10.20-12.00 uur (paters)
Eucharistische Kruisvaarders: bijeenkomst op zondag 19 maart
Jong Katholiek Initiatief: bijeenkomst op zondag 12 maart

4

                                           Hoogmissen 
                                         St. Willibrordkerk 

                                         Utrecht

Alle zondagen in 
maart en april 2017 

17.00 uur,
behalve zondag 23 

april 16.30 uur!
                                    
                                                                                                     

Collecten in de maand januari 2017

zondag 01 06 08 15 22 29 gem.
Gerwen 134,96 33,03 114,65 189,25 197,10 158,75 137,96
Leiden 229,42 115,50 202,65 264,60 265,30 319,11 232,76
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Onze adressen in Nederland
Gerwen

Oude St. Clemenskerk
Heuvel 21

5674 RR Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 44 e.v.

Leiden

Kapel O.L.V. van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197
2315 BD Leiden

Telefoon +31(0)71 782 05 05 of 
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 48 e.v.

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschik-
king. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of 

per e-mail met ons in contact treden.

E-mail adressen van de priesters

c.debeer@stpiusx.nl voor Pater C. de Beer
p.huysegems@googlemail.com voor Pater K. Huysegems

Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen
Heuvel 23

5674 RR Nuenen
IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

Kerkrade

(Duitstalig)
Kerk St. Maria ter Engelen

Pannesheiderstraat 71
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

De erediensten worden verzorgd door de priesters van de 
Priorij St. Bonifacius
Bottroper Strasse 295

D-45356 Essen
Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur
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District Benelux
Brussel (Namen, Quiévrain en 

Luxemburg)

Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37
1050 Brussel
Telefoon  +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk
Frère - Orban Square
1040 Brussel
Telefoon  +32 (0)474 860 755
H. Mis
• zon- en feestdagen  8.00 uur
 10.00 uur
• ma. t/m za. 18.00 uur

Antwerpen

Priorij van het Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 21-23
2018 Antwerpen
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  7.30 uur
 10.00 uur
• ma., di. 7.00 uur
• wo, za.  7.30 uur
• do., vr.  18.30 uur

Gent

Sint-Amanduskapel
Kortrijksesteenweg 139
9000 Gent
Telefoon  +32 (0)3 229 01 80
H. Mis
• zon- en feestdagen  10.00 uur

Colofon
Uitgever
Priesterbroederschap St. Pius X

Redactie
Pater C. de Beer
Priorij St. Clemens
Heuvel 23
5674 RR  Nuenen
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

Giften ter ondersteuning
Uw giften ter ondersteuning van ons 
werk zijn zeer welkom: ze vormen de 
enige financiële steun voor het aposto-
laat van de Priesterbroederschap St. 
Pius X in Nederland. Voor uw over-
schrijving kunt u gebruik maken van 
• internetbankieren,
• een automatische machtiging, of
• de hierbij ingesloten acceptgiro-

kaart.

U vindt ons ook op internet

• www.stpiusx.nl
• www.stpiusx.be

Biechtgelegenheid

Op zon- en verplichte feestdagen: drie 
kwartier vóór de H. Mis, eventueel ook 
na de H. Mis.

Stipendium voor de H. Mis

Het stipendium voor een H. Mis be-
draagt: € 17,00.
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