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"Gij zult kracht ontvangen 
van de heilige Geest die over 
u komt". 

(Hand. 1, 8)

'Pinksteren' door  
Juan Bautista Maíno  
(1581–1649), in 
Museo del Prado. 



Zend uw Geest uit!

E.H. Louis Bochkoltz

Beste gelovigen,

Het einde van het schooljaar is altijd een tijd van 
intense activiteit in onze priorij. 

In mei eerden wij Onze-Lieve-Vrouw met een 
kleine Mariahulde naar het Mariabeeld in de Korte 
Leemstraat. Het was zowel bescheiden als mooi. Er 
waren veel gelovigen aanwezig. Veel voorbijgangers 
waren nieuwsgierig. Moge Maria ons zegenen! 
Dankzij de Militia Immaculatae! 

Wij hebben ons ook verblijd met de eerste 
communies in Gent en Antwerpen. Met de plechtige 
communies in Antwerpen. De catechismus werpt 
vruchten af. De liefde van God groeit in de harten 
van de kleintjes. 

Terwijl ik deze regels schrijf, vertrekken wij voor 
de Pinksterbedevaart van Chartres naar Parijs. Wij 
zullen gaan bidden tot de Heilige Geest voor het 
apostolaat in Vlaanderen. Laten wij allemaal bidden 
tot de Heilige Geest. Dat Hij ons verlicht, dat Hij ons 
sterkt. Dat onze Sacramentsprocessie (zo 19/06), 
het priorij-evenement van het jaar dat u niet wilt 
missen, de liefde voor Jezus Christus in ons en in 
onze stad mag doen toenemen.

Maar wat dit jaar in het bijzonder onze gebeden 
tot de Heilige Geest richt, is de priesterwijding van 
een jonge man uit onze priorij. 

Daarom willen wij in de maand van het Heilig 
Hart onze gebeden verdubbelen, opdat Onze Lieve 
Heer het hart van onze toekomstige priester, en het 
hart van alle priesters, meer op zijn Hart zou doen 
lijken. Laten wij de Heilige Geest smeken dat alle 
priesters onder zijn leiding staan, zoals de Verlosser 
tijdens zijn leven.

Bij zijn doop “zag Jezus de hemel geopend en de 
Geest op zich neerdalen als een duif”. (Mk 1, 10). 
Toen verliet Jezus, vervuld van de Heilige Geest, 
de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn 

gevoerd, veertig dagen lang, en Hij werd door de 
duivel op de proef gesteld”. (Lk 4,1-2) Jezus heeft 
net bij zijn doop de stem van zijn Vader gehoord en 
Hij wordt door de Geest de woestijn in gedreven! 
Zo moet iedere priester ook eerst de geestelijke 
overwinning op zichzelf behalen, voordat hij deze 
overwinning kan herhalen in het leven van andere 
zielen. 

Jezus is net uit de woestijn gekomen en heeft 
de verleider verdreven. Hij gaat prediken in de 
synagoge van Nazareth, geïnspireerd door de 
Geest. Hij kwam niet verzwakt uit het conflict, 
maar gesterkt. “De Geest des Heren rust op Mij, 
want Hij heeft Mij gezalfd, om aan armen de 
Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen 
verlossing, aan blinden genezing te verkondigen; 
om verdrukten in vrijheid te stellen; om aan te 
kondigen het genadejaar van de Heer”.  (Lk 4:18-19)

Later is het door de Geest dat Jezus de 
machtigste vijand verslaat: “Maar zo Ik door Gods 
Geest de duivels uitdrijf…”. (Mt 12:28)

Het kwaad wordt overwonnen door de Geest, 
niet door klagen en schreeuwen. De overwinning 
over het kwaad toeschrijven aan een andere macht 
is een belediging aan de Heilige Geest. 

Als deze woorden waar zijn voor ons allen, zijn ze 
nog meer waar voor priesters. En we hebben heilige 
priesters nodig. Bid, gelovigen, voor uw priesters, 
voor onze toekomstige priester. 

Overal om ons heen, in onze dagelijkse contacten 
met mensen, zijn er ontelbare zielen, die zijn als 
goudstaven bedekt met vuil. En wij, als we het 
vuur van de Heilige Geest hebben, zouden hen tot 
juwelen van het Koninkrijk van God maken! 

Zend uw Geest uit, en zij zullen geschapen 
worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde 
vernieuwen!
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Noot: Dit is de elfde brief van het boek Lettres pastorales (‘Pastorale brieven’). Wij zijn van plan de verschillende brieven te 
publiceren in De Monstrans.

Eens te meer schenkt de Voorzienigheid ons 
de vreugde om samen te zijn in deze oase van 
Sébikhotane, om samen na te denken over de 
problemen van ons apostolaat in zijn verschillende 
hoedanigheden en met zijn verschillende 
verantwoordelijkheden. Maar wij weten dat er 
uiteindelijk maar één apostolaat, maar één Missie 
is, dat is diegene die Onze Heer reeds ontvangen 
had van zijn Vader: Sicut misit me Pater et ego 
mitto vos (Zoals mijn Vader Mij gezonden heeft, 
zo zend Ik u). Het is de Kerk die ons trouw deze 
apostolische missie doorgeeft. Wij nemen allen deel 
aan deze missie van de Kerk, de bisschop weliswaar 
op bijzondere wijze, omdat hij het mandaat doorgeeft 
aan de priesters. Maar de bron is dezelfde, het leven 
identiek en het te realiseren ideaal uniek.

Een levendig en diep geloof hebben in dit 
mandaat, dat in het bijzonder gegeven is aan u, die 
een belangrijkere opdracht heeft dan uw confraters, 
omdat u, op één of andere manier, leiding moet 
geven of een grotere verantwoordelijkheid heeft. 
Dat is waarop ik enkele ogenblikken de aandacht 
zou willen vestigen.

U heeft gezag als uw persoonlijkheid een 
werkelijk bovennatuurlijke opvatting en visie 
bevat, zowel ontstaan uit een oprechte nederigheid 
en een diepe overtuiging van uw beperktheid 
als tegelijkertijd uit een vast vertrouwen op 
de goddelijke hulp voor de uitoefening van uw 
verantwoordelijkheden.

Laat ons vermijden ons gezag te minimaliseren, 
hetzij uit verlegenheid, uit een gebrek aan 
krachtdadigheid, uit matheid, hetzij uit een 
verkeerd begrip van autoriteit. Laat ons evenzo 
het autoritarisme vermijden, dat enkel vertrouwen 
heeft in zichzelf.

Men ontmoet immers oversten die, onder 

het voorwendsel vertrouwen te hebben in hun 
medewerkers, hen volledig de verantwoordelijkheid 
over hun taken overlaten, geen enkele controle 
meer uitoefenen en vermijden informatie te vragen. 
Als er per ongeluk grote moeilijkheden opduiken, 
menen ze onschuldig te zijn. Zij waren immers van 
niets op de hoogte, zeggen ze.

Anderen, vervuld van een zeker gelijkheidsbeginsel, 
menen dat zij slechts de eersten onder de gelijken zijn 
van hun confraters. Zij verdragen moeilijk dat men 
een beroep doet op hun functie van overste. Terwijl 
ze zonder twijfel blijk willen geven van nederigheid, 
merken zij niet dat zij het mandaat, dat hun, niet voor 
zichzelf maar voor het algemeen belang, gegeven is, 
onderschatten. Het wordt voor hen steeds moeilijker 
om echte gehoorzaamheid te verkrijgen van hun 
confraters, die zij een wantrouwen voor gezag gewoon 
gemaakt hebben.

Ten slotte ziet men oversten, die in tegendeel zeer 
vervuld zijn van hun mandaat en zeer overtuigd van 
hun voorbestemming om overste te zijn, rekening 
houdend met hun kwaliteiten en geschiktheid. 
Deze laatsten hebben over het algemeen weinig 
vertrouwen in hun confraters en willen alles laten 
passeren door de filter van hun oordeel. Zij maken 
hun ondergeschikten het leven moeilijk, zo niet 
onmogelijk, uiteraard met het zeer nobele motief 
van de ijver of ervan overtuigd dat zij de enigen zijn 
die bekwaam zijn.

Laat ons erover waken niet in één of ander van 
deze uitersten te vervallen, die op lange termijn de 
apostolische ontwikkeling van een gemeenschap 
verlammen en moeilijke situaties doen ontstaan.

Een heldere en eerlijke kijk op het gezag zal 
ons enkel bevestigen in de nederigheid, zonder 
daarom onze verantwoordelijkheid en het werkelijk 
goddelijke karakter van het gezag te minimaliseren. 

Het gezag
Mgr. Marcel Lefebvre
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Benoemingen in het district Benelux 

• E. H. Patrick DUVERGER, Districtoverste, wordt 

opgevolgd door E. H. Michel DE SIVRY, (directeur St 

Jean-Baptiste-de-la-Salle te Camblain, Frankrijk).

• E. H. Jean-Marc LEDERMANN is benoemd in 

Zwitserland.

• E. H. Vianney DE CHAMPEAUX, die op 29 juni gewijd 

wordt te Ecône, komt naar Brussel.

• E. H. Jan DE BRUYN, die op 2 juli gewijd wordt te 

Zaitzkofen, komt naar Antwerpen.

Districtvergadering te Antwerpen, 18 mei 2022, met alle priesters en broeders van het district Benelux.

Als we het gezag, dat wij hebben, niet bekijken als 
een kwaliteit die ons toekomt, maar in tegendeel als 
een eigenschap, die wij niet waardig zijn, dan zullen 
wij steeds bereid zijn om ervan ontheven te worden. 
Als we voor ditzelfde gezag evenveel respect zouden 
hebben als voor iets goddelijks, dan zouden wij er 
ons voor hoeden het te bagatelliseren. Het is door 
dit gezag dat de wil van God zich manifesteert. 
Deze wil van God is echter het brood voor de 
echt christelijke zielen: Meus cibus est ut faciam 
voluntatem Patris mei (Mijn voedsel is het de wil 
van de Vader te doen).

Om te vermijden dat onze eigen wil de plaats 
inneemt van deze van God, moeten wij de 
opmerkingen, de verlangens en de beslissingen, die 
wij aan onze medewerkers wensen mee te delen, 
reserveren voor bepaalde voorziene momenten of 
voor maandelijkse vergaderingen.

Ik wil aan deze enkele raadgevingen twee 
adviezen toevoegen.

Nadat ik het reeds beschreven had in een 
rondschrijven, dring ik er opnieuw op aan dat de 
Oversten er zorg voor dragen hun gemeenschap een 
regel te geven, ongetwijfeld een aangepaste regel met 
goedkeuring van de religieuze Overste, maar een regel 
die het gebed niet weglaat. Geef zelf het voorbeeld in 
het gebed en denk niet dat uw voorbeeld nutteloos is. 
Als u de enige zou zijn die het doet, houd niet op het 
te doen. Ik lijd werkelijk onder de gedachte dat een 
zeker aantal priesters van het bisdom zich niet meer 
terugtrekken in meditatie of gebed.

Een ander minder geestelijk advies betreft onze 
houding tegenover actuele politieke gebeurtenissen. Ik 
dank u dat u zich buiten de partijpolitieke twisten heeft 
gehouden. Wij hebben ons des te minder openlijk uit te 
spreken vóór of tegen een bepaalde beweging, omdat 
de politieke kleuren waarin zij zich manifesteren, 
weinig overeenkomen met wat deze betekenen in de 
Metropool. Dat moet ons er echter, in tegendeel, niet 
van weerhouden om te herinneren aan de leer van de 
Kerk over politieke en sociale aangelegenheden met het 
oog op het respect voor de rechten van de menselijke 
persoon, van de familie en van de privévereniging 
tegenover de socialiserende tendensen.

Door ons in te spannen om ons steeds meer 
priester te tonen, blijven wij in waarheid werken 
voor de glorie van God en het heil van de zielen.

Sébikhotane, 26 april 1957.

5



Eerste Communie te Antwerpen, donderdag 26 mei.

Zijn de in 1988 
door Mgr. Lefebvre 
verrichte wijdingen een 
schismatieke daad?
E.H. Jean-Michel Gleize, Porte Latine

1. De webstek Claves.org is het officiële orgaan 
van de Petrusbroederschap en de tegenhanger van 
wat La Porte Latine is voor het District Frankrijk 
van de Pius-broederschap. In de rubriek Theologie 
publiceert Pater Louis-Marie de Blignières, 
behorend tot de Broederschap van Sint-Vincent 
Ferrer, sinds kort een reeks Vrije gesprekken 
over de zomer van 1988. Het derde gesprek, 
gepubliceerd op de webpagina van 28 april 2022, 
is getiteld: Waarom wij de wijdingen niet zijn 
gevolgd.

2. Heel het betoog van de pater-dominicaan 
berust op één enkele vooronderstelling: de 
wijdingen volgen, d.w.z. de door Mgr. Lefebvre op 30 
juni 1988 verrichte daad goedkeuren, zou betekenen 
de hiërarchische gemeenschap met de Heilige Stoel 
van Rome niet behouden. Op grond daarvan houdt 
alles immers steek. Als de bisschopswijdingen van 

de zomer 1988 een daad van schismatieke aard 
is, is het duidelijk dat de priesters en de gelovigen 
van de strekking genaamd “Ecclesia Dei” gelijk 
hebben. De andere redenen die hen ertoe brachten 
om te proberen van Rome een gunstregime 
voor de Traditie te verkrijgen, hun persoonlijke 
intenties, hun zorgen en hun inspanningen, zijn 
vanzelfsprekend van bijkomstig en ondergeschikt 
belang in het licht van die hoofdveronderstelling. 
En even vanzelfsprekend ook is dat de kritische 
beoordeling van de Broederschap Sint-Pius X en de 
precieze reden van haar dieperliggende onenigheid 
met de voornoemde strekking geenszins slaan 
op die bijkomstige redenen, maar veeleer op die 
hoofdveronderstelling. Al de rest zou slechts een 
misverstand zijn.

3. Pater de Blignières laat niet op zich wachten 
om zijn vooronderstelling hard te maken. “Wat 
wij wilden”, schrijft hij, “was duidelijk en moeilijk: 
de overgeleverde Mis behouden in de zichtbare 
perimeter van de Kerk, om een uitdrukking 
van Jean Madiran te gebruiken, d.w.z. in de 
hiërarchische gemeenschap”. Alles geschiedt dan – 
ten minste in de geest van de Pater – alsof alléén de 
bisschopswijdingen van 30 juni die gemeenschap 
in gevaar hadden gebracht, en ze Mgr. Lefebvre 
en diens gelovigen van de zichtbare perimeter van 
de Kerk uitsloten. Nochtans stelt de Heilige Stoel 
die wijdingen voor als een reden tot droefheid in 
het eerste nummer van het Motu proprio Ecclesia 
Dei adflicta, waarmee Paus Johannes Paulus II 
heel officieel de draagwijdte ervan beoordeelt; 
ze betekenen immers de mislukking van alle tot 
dan toe door de Paus ontplooide inspanningen 
“om de volledige communio of gemeenschap met 
de Kerk van de Priesterbroederschap St.-Pius X 
te kunnen garanderen”. Het is dus duidelijk dat 
het in de ogen van Johannes Paulus II niet de 
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Plechtige Communie te Antwerpen, zondag 29 mei.

wijdingen van 30 juni 1988 zijn die de gemeenschap 
van de Broederschap met de Kerk in gevaar 
hebben gebracht. Het probleem van de “volledige 
gemeenschap” bestond voordien reeds – “tot 
dan toe” – en het zijn niet de door Mgr. Lefebvre 
verrichte wijdingen die die reeds oude strubbeling 
hebben veroorzaakt. In de volgende nummers, 3 
en 4, zal trouwens onderscheid worden gemaakt 
tussen de draagwijdte van de wijdingsdaad zelf 
(in nr. 3) en de veel diepere beweegredenen die 
aan de wortel liggen van het geschil tussen 
de Broederschap en de Heilige Stoel (in nr. 4). 
Want, zo wordt in nr. 4 gezegd: “De wortel van 
deze schismatieke daad is een onvolledige en 
tegenstrijdige kennis van de traditie”. In die 
zomer van het gezegende jaar 1988 zijn dus twee 
tegengestelde opvattingen van de Traditie – en dus 
van het gemene goed van de Kerk – met elkaar in 
botsing gekomen.

4. Het heeft dus helemaal niets te maken 
met de wijdingen, maar alles met Vaticanum II, 
namelijk met het oecumenisme, de collegialiteit 
en de godsdienstvrijheid. Mgr. Lefebvre heeft dat 
voldoende toegelicht, meermaals en vooral in zijn 
homilie van 30 juni 1988, waarin hij reeds inging 
op het verwijt dat hem twee dagen nadien zou 
worden gemaakt. “Het lijkt of ik de stem hoor, 
mijn welbeminde broeders, het lijkt of ik de stem 
hoor van al die pausen sinds Gregorius XVI, Pius 
IX, Leo XIII, Sint-Pius X, Benedictus XV, Pius XII 
die ons zegt: Sinds het concilie wordt al wat wij 
veroordeeld hebben voortaan door de Romeinse 
overheid aanvaard en beleden. Hoe is dat mogelijk? 
Wij hebben het liberalisme veroordeeld; wij hebben 
het communisme, het socialisme, het modernisme, 
het sillonnisme veroordeeld, al die dwalingen 
die wij hebben veroordeeld, dat is wat nu wordt 
beleden, ondersteund, door de gezagsdragers 
van de Kerk. Is dat mogelijk!?”. De “tegenstrijdige 
kennis van de Traditie” is dus toe te schrijven aan 
het huidige Rome, dat Rome dat “conciliair” wordt 
genoemd door het feit dat het zich beroept op het 
concilie van Vaticanum II, waarvan de leringen 
tegenstrijdig zijn met de Traditie van de Kerk. En 
als die “tegenstrijdige” kennis van de Traditie de 
diepe wortel van het schisma is, dan is het schisma 
op dit ogenblik in Rome, dat huidige Rome dat 
met het Rome van altijd breekt. Het schisma kan 
niet in Ecône zijn, dat zich afzet van dat huidige 
Rome, om trouw te blijven aan het Rome van 
altijd. Johannes Paulus II zegt tevergeefs: “Men 
kan niet trouw blijven aan de traditie en tegelijk 
de kerkelijke band breken met diegene, waaraan 
Christus zelf in de persoon van de apostel Petrus 

het ministerie van de eenheid in zijn Kerk heeft 
toevertrouwd”: dat verwijt wordt Mgr. Lefebvre naar 
het hoofd geslingerd door degene die zelf als eerste 
de fameuze kerkelijke band breekt, door zich te 
ontdoen van wat diens voorgangers hebben geleerd. 
Hoe kan Johannes Paulus II immers beweren in 
gemeenschap te blijven met Pausen Leo XIII, Sint-
Pius X, Pius XI en Pius XII, terwijl hij tot tweemaal 
toe (in 1986 en in 2002) de schandalige ceremonie 
van Assisi heeft voltrokken? Het uitgangspunt van 
die oecumenische en interreligieuze handelwijze 
wordt uitdrukkelijk verworpen door de Encycliek 
Mortalium animos van 6 januari 1928, geschreven 
nauwelijks zestig jaar vóór de wijdingen van Ecône.

5. Het is dus gemakkelijk om ook het andere 
verwijt dat Mgr. Lefebvre schijnbaar heeft 
opgelopen te ontkrachten. Zijn kennis van de 
Traditie zou “onvolledig” zijn, omdat ze niet 
voldoende rekening hield met “het levende karakter 
van de Traditie”. In werkelijkheid bestaat die 
levende Traditie niet. Het is een tegenspraak in de 
termen en een typische uitvinding van het concilie 
Vaticanum II, in strijd met heel het Magisterium 
van de Kerk. Volgens het Motu proprio kan die 
verkeerde opvatting van een levende Traditie 
worden gerechtvaardigd door te steunen op het 
fameuze n° 8 van de constitutie Dei Verbum, die 
verwarring sticht tussen de Traditie, d.w.z. het 
doorgeven van de door God geopenbaarde en door 
het Magisterium vervolmaakte waarheden, en het 
inzicht dat de gelovigen in diezelfde waarheden 
krijgen, nadat ze die hebben ontvangen door de 
verkondiging van het Magisterium. Het doorgeven 
is één ding, het inzicht in wat wordt doorgegeven 
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Eerste Communie te Gent, zondag 22 mei.

Het H. Doopsel van Raphaël.

een ander. Het inzicht is er en wordt steeds beter: 
het schrijdt voort, inderdaad en vooral dankzij de 
verkondiging van de Paus en de bisschoppen. Maar 
het doorgeven is geen voortschrijdend inzicht in 
de zin dat de Kerk nog niet op definitieve wijze 
de volheid van de waarheid zou bezitten. Met die 
evolutionistische opvatting van de Traditie heeft 
het concilie de deur geopend voor de “hermeneutiek 
van de hervorming”, waarvan Benedictus XVI zich 
tot theoreticus heeft gemaakt in zijn Toespraak van 
22 december 2005.1

6. Dat is de diepere beweegreden waarom de 
Heilige Stoel Mgr. Lefebvre en zijn werk heeft 
veroordeeld, en waarom Pater de Blignières en 
zijn volgelingen hebben geweigerd de wijdingen 
te volgen: de omschrijving van de Traditie en het 
Magisterium. N° 5 van het Motu proprio waarmee 
de pauselijke Commissie met dezelfde naam wordt 
opgericht verklaart inderdaad: “de omvangrijkheid 
en de diepte van de leer van het Tweede Vaticaans 
Concilie in de traditie [vereisen een hernieuwde 
inspanning om zich te verdiepen], in het bijzonder 
op de punten van doctrine, die misschien door haar 
nieuwheid nog onvoldoende zijn begrepen door 
sommige sectoren van de Kerk”. Het is dus toch 
de opvatting van de levende Traditie, toegepast 
tijdens Vaticanum II, met alle gevolgen van dien, 
die verhindert om “de wijdingen te volgen”, en die 
de gelovigen en de priesters gebiedt zich daarbij 
aan te sluiten, in ruil waarvoor de Paus die nieuwe 
Commissie voor hen wil instellen.

7. Die conciliaire en modernistische opvatting 
van de Traditie is de diepere oorzaak van de 
verdeeldheid die nog steeds onder katholieken van 
de Traditie heerst. En uiteindelijk is de werkelijke 
reden waarom Pater de Blignières en zijn vrienden 
de wijdingen niet hebben willen volgen dat ze de 

schadelijkheid van dat nieuwe begrip niet hebben 
ingezien en verkozen “om de traditionele Mis 
te behouden” in de zichtbare perimeter van een 
verkeerd begrepen gehoorzaamheid.

E.H. Jean-Michel Gleize is professor 
apologetiek, ecclesiologie en dogmatiek aan 
het Sint-Pius-X-seminarie van Ecône. Hij is de 
belangrijkste medewerker van het maandblad 
Courrier de Rome. Hij nam tussen 2009 en 2011 
deel aan de doctrinaire gesprekken tussen Rome 
en de FSSPX.

VOETNOTEN
 1 Cf. het artikel Magistère ou Tradition vivante in het nummer van 

februari 2012 van Courrier de Rome.
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PPRROOCCEESSSSIIEE  
H. Sacraments- 
 

10u Plechtige H. Mis · 12 u Vertrek Processie · einde 
rond14u vanuit de Hemelstraat (tegenovergestelde richting) 
Mechelsesteenweg - Frankrijklei (rechterstrook) - Louisa-Marialei - 
Rubenslei - Rustaltaar aan het Gedenkmonument van de 
Gesneuvelden (hoek Rubenslei en Van Eycklei) - Maria-Henriettalei - 
Bourlastraat - Leopoldplaats - Mechelsesteenweg - terug Hemelstraat. 
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DE H. SACRAMENTSPROCESSIE IS HET SCHOONSTE APOSTOLAAT  
VAN DE KAPEL VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT EN HAAR GELOVIGEN. 

Naar buiten toe toont het de levendigheid van ons H. Geloof. 
Praktisch gezien: 

• Zaterdag 11 juni: iedereen welkom voor de 
voorbereiding en de schoonmaak vanaf 11 u.

• Bloemblaadjes zijn zeer welkom op zondag 19 
juni. Vraag er om bij uw bloemist, of ga er plukken 
waar het mogelijk is. 

• Let op: in Gent geen H. Mis op zondag 
19 juni. Wij nodigen onze gelovigen uit de 
H. Sacramentsprocessie in de Hemelstraat bij 
te wonen.

• Dit jaar is er een kinderoppas tijdens de H. Mis: 
zie mevr. Mélanie Windels-Castell.

• Nodig uw vrienden uit voor de H. Mis om 10 u. of 
voor de H. Processie om 11.45 u.

• Een Litouws koor komt de H. Mis zingen
• Wilt u helpen en u hebt uzelf nog niet opgegeven 

bij de vrijwilligers, er is werk genoeg! Receptie, 
opruimen etc. 

• U kan en mag ons helpen door een bijdrage in 
de onkosten!

• Aanmelden/vragen: contacteer dhr. Thierry 
Geuens op hemelstraat.processie@fsspx.be
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Pater Mateo Crawley-Boevey 
SS.CC.
Priester volgens het H. Hart van Jezus

Inleiding van het boek Jezus, de Liefdekoning, door Pater Mateo (te koop in de Hemelstraat)

Vivat Cor Jesu Sacratissimum
Adveniat regnum tuum!

In 1907 werd Eerwaarde Pater Mateo door zijn 
overste voor gezondheidsredenen van Zuid-Amerika 
naar Europa gezonden. Hij was aangetast door een 
erge ziekte en ging naar Paray-le-Monial, niet om 
een mirakel voor zijn genezing te vragen, maar om 
de genade te verkrijgen te mogen aangroeien in de 
liefde tot het Heilig Hart van Jezus en te sterven als 
een heilige priester.

Doch nauwelijks is hij in de kapel van de 
verschijningen neergeknield en heeft hij gebeden, 
of hij voelt een omkeer in geheel zijn wezen... Hij 
is genezen! Hij kan niet beschrijven wat hij op dat 
ogenblik gevoelde. Echter kan men vermoeden 
dat hem dan een wonde in het hart geslagen werd, 
een liefdewonde. Dezelfde avond, terwijl hij het 
Heilig Uur hield, ontving hij van het Heilig Hart het 
verheven ontwerp de wereld voor Jezus te winnen, 
het één huisgezin na het ander, en tevens het heel 
plan van de INTRONISATIE zoals zij thans over de 
ganse wereld beoefend wordt.

Als kloosterling van en Congregatie die voor 
doel heeft in een geest van liefde, eerherstel en 
apostolaat, de godsvrucht tot de Heilige Harten van 
Jezus en Maria te verspreiden, heeft E. P. Mateo 
altijd zijn geluk gevonden in het preken over het 
Heilig Hart: de Liefde preken gelijk hij zo treffend 
zegt.

Hij gaat dan naar Rome om Paus Pius X, die toen 
regeerde, de toelating te vragen om zijn apostolaat 
aan te vangen, “Neen, mijn zoon, antwoordt de 
Heilige Vader, nadat hij zijn verhaal en zijn verzoek 
aanhoord heeft, neen, ik laat dat niet toe!”

- “Maar, Heilige Vader!”
- “Neen. Ik laat dat niet toe,” hervat Pius X met 

dien schalkse glimlach die hem eigen was, en hij 

opent zijn armen en drukt hem aan zijn hart. 
- “Ik gebied het u, begrijpt ge mij? Ik laat het niet 

enkel toe, maar ik gelast u uw leven te wijden aan 
dit Werk van maatschappelijke redding. ‘t Is een 
wonderbaar werk, wijd er uw gehele leven aan!”

Nu dat zijn levenswerk plechtig goedgekeurd was 
door het opperste Hoofd der Kerk, trok E. P. Mateo, 
gelijk een nieuwe Heilige Paulus uit ter verovering 
der volkeren.

Hij is een apostel in de volste zin des woords, 
en zonder reiszak, zonder geldbeugel, zonder 
andere kracht dan zijne grote geestdrift en zijn 
volkomen zelfvergetelheid, trekt hij de wereld door 
en overweldigt de zielen die hij aansteekt door 
het vuur dat hem verslindt. Hij doet het met een 
natuurlijkheid, en eenvoud en een zalving waar men 
niet tegen bestand is. Alles wat hij zegt is eenvoudig 
als het Evangelie, en wijl hij alles zo eenvoudig weet 
te zeggen, kan men niet weerstaan aan de goddelijke 
invloed die van hem uitgaat. De goddelijke Meester 
spreekt en handelt door zijn apostel; wanneer 
men hem ziet en aanhoort, gevoelt men als 't ware 
wat men gevoelen moest bij de doortocht van de 
Zaligmaker; verrassing, overtuiging, omschepping 
van gemoed! Men wordt zelf apostel.

- “O, herhaalt hij zo gaarne, ik benijd mijn goede 
engelbewaarder niet, noch alle engelen samen... 
zij kunnen de heilige Mis niet lezen. Zij kunnen de 
LIEFDE niet PREKEN, zij kunnen niet lijden voor 
de Liefde!”

‘t Is gebeurd dat hij, na een zeer drukke dag, 's 
avonds een achtste keer aannam te preken, “om wat 
te rusten” zei hij. En hij voegde erbij:

- “Is er wel en grotere rust, dan te spreken van 
Degene die men liefheeft?”

Indien gij daartegen inbrengt dat hij dit leven niet 
lang kan volhouden, en dat hij eraan bezwijken zal, 
antwoordt hij:
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Mariahulde van de Militia Immaculatæ met de ganse parochie tot het Mariabeeld van de Korte Leemstraat op woensdag 18 mei.

- “Ik mag wel mijn leven geven voor Hem die voor 
mij gestorven is.”

Wil men nu eens nagaan wat hij al verricht heeft 
sedert dien tijd; het zal volstaan een uittreksel te 
geven van het verklarend vlugschrift: 

- Felle propaganda voor de Intronisatie werd 
gemaakt in: Chili, Peru, Ecuador, Uruguay, 
Argentinië, Brazilië, Colombia, Panama, Bolivia, de 
Verenigde Staten, Mexico, Venezuela.

Bijna terzelfdertijd vond zij ingang in Spanje, 
België, Frankrijk, Nederland, Italië, Engeland, 
Polen, Korea, Caïro, Madagascar, Gabon, Congo, 
Senegal, Oceanië, en zelfs bij de melaatsen van 
Molokai, enz.

Wonderbaar zijn de goddelijke zegeningen die 
met het werk van Eerwaarde Pater Mateo gepaard 
gingen. De bisschop schreef hem:

- “Eerwaarde Pater, wat ik gezien heb, is 
niet enkel de verrijzenis van een dode, maar de 
verrijzenis van een kerkhof.”

In 1914 werd hij naar Europa gezonden. Hij 
was op zee toen de oorlog uitbrak. Hij kon niet 
terugkeren.

- “Wat kan hij in Frankrijk aanvangen?” zeiden 
zijn oversten. “Hij kan niet preken, want iedereen 
is vol van de oorlog, en men zal naar hem niet 
luisteren.”

Het tegenovergestelde gebeurde. Door 
beproevingen en verliezen opende de oorlog de weg 
naar het Heilig Hart, en de huisgezinnen namen hun 

toevlucht tot O. L. Heer, als hun Vertrooster.
Nauwelijks was Eerwaarde P. Mateo in Europa 

of hij hoort dat Paus Pius X gestorven is. Hij gaat 
nog eens naar Rome, en krijgt verhoor en een 
eigenhandig geschreven brief van Zijne Heiligheid 
Benedictus XV. Tevens wordt hij gelast het Werk 
te verkondigen en te organiseren in geheel Italië. 
Eindelijk, ter gelegenheid van een ander bezoek 
aan het Vaticaan in 1916, verzoekt de Heilige Vader 
hem de heilige Mis in zijn tegenwoordigheid op 
te dragen. Na deze H. Mis wordt hij nog eens bij 
de Paus verzocht en de Heilige Vader zegt hem 
herhaaldelijk dat het zijn verlangen is dat die 
kruistocht overal gepredikt zou worden, en dat DIT 
WERK ZIJN WERK IS.

Al dadelijk mogen wij zeggen dat het 
verlangen van de Heilige Vader, ten minste 
gedeeltelijk, vervuld is. Ondanks tegenkantingen 
en moeilijkheden die met alle grote werken 
gepaard gaan, vindt de Intronisatie meer en meer 
uitbreiding.

Eerwaarde P. Mateo heeft bijna al de bisdommen 
van Frankrijk bezocht. Hij heeft Spanje en Italië 
doorkruist, Nederland, België, Zwitserland, het 
Groot-Hertogdom Luxemburg, Engeland, Ierland, 
Schotland en Portugal afgereisd. Buitengewone 
voorvallen en opzienbare bekeringen zetten een 
stempel van goddelijke goedkeuring op dit werk, dat 
men zou durven noemen: een nieuw Pinksteren dat 
het aanschijn der aarde zal veranderen.
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Willen wat God doet
Na een wederom groot succes van het afgelopen 

gezinsweekend zijn de voorbereidingen voor het vierde 
gezinsweekend voor de Traditie weer in volle gang.  
U bent voor het komende gezinsweekend van harte 
uitgenodigd in Heuvelsven. Een jeugdaccommodatie 
op een prachtig domein in Vlaams Limburg. Vrijdag 2 
september 2022 kunt u aansluiten vanaf 18.00 uur. 
Het weekend eindigt zondagmiddag 4 september rond 
16.00 uur. Dit weekend wordt geleid door Eerwaarde 
Heer Louis Bochkoltz uit Antwerpen en mevr. Jacintha 
Vandelannoote-Groot. 

Op deze pagina vindt u een link om een gezin aan 
te melden of om je als begeleider van een groep of 
begeleider van de keuken aan te melden.  

Thema
Het thema van het weekend is ‘Willen wat God 

doet’. Als oprechte katholieken willen we allen Gods Wil 
volgen en vragen Hem ons die te laten zien. Willen wat 
God doet is meer. Het is uitgebreider dan zijn bevelen, 
het is onbeperkt. Het is zo breed als je leven. Het is niet 
gepubliceerd en dat maakt het ‘willen’ moeilijker. Het is 
het vervolg, de voltooiing van onze onderwerping, een 
aanvaarden van heel de wil Gods. Het is een langzaam 
zielenproces, dat je met Gods hulp en taai geduld en 
onbezweken volharding zeker wint. 

Vooral in de huidige onzekere tijden waarin wij leven 
moeten we blijven willen wat God doet. Een weekend 
waarbij wij gelijkgestemden ontmoeten zal ons nog 
sterker doen willen wat God doet. 

Voor de volwassenen worden verschillende lezingen 
georganiseerd. Eerwaarde Heer Bochkoltz zal ons 
meenemen in het thema. Daarnaast komt prof. dr. 
Timothy Devos (prof. dr. UZ Leuven) spreken over 
euthanasie, waarbij een mooie brug gemaakt kan 
worden naar het thema. Liesbeth Ronsmans zal ons 
meenemen in 'Het wonder van het leven uitleggen'. 

Kinderen
Kinderen, tieners en jongeren worden ingedeeld in 

verschillende leeftijdsgroepen waarbij een enthousiast 
team van begeleiders een mooi programma aanbiedt 
rondom het thema. Voor de allerkleinsten is een 
crèche aanwezig. In de groepen wordt er naast 
verdieping op niveau ook gezorgd voor genoeg 
ontspanning op het prachtige natuurdomein. 

Activiteiten
Naast de programmaonderdelen, waarbij de 

leeftijdsgroepen uiteengaan, is er plaats voor 
ontspanning, gezamenlijke activiteiten en genoeg 
vrije tijd. Er staat weer een mooie activiteit gepland, 

waarbij je door middel van een opdracht samen met 
jouw gezin een mooi moment creëert.

Het zal ook dit jaar niet ontbreken aan een 
sportwedstrijd waarbij de Nederlanders en Belgen 
weer tegen elkaar zullen strijden!  

Zaterdag en zondag wordt de Heilige Mis 
opgedragen in de kapel op het domein. Zaterdag is er 
voor iedereen tijd voor aanbidding en steken wij het 
kampvuur aan. Zondagmiddag sluiten we met alle 
gezinnen het weekend af.

Accommodatie 
Bij velen is het bekend dat een geschikte locatie 

vinden enorm moeilijk is. Dit jaar zijn we bij een 
basisjeugdaccommodatie waarbij je rekening moet 
houden met een basisaanbod. De vertrekken zijn 
verdeeld over verschillende gebouwen, die hier en 
daar gedateerd zijn. Douches vind je in één gebouw. 
Maar de geest van het weekend en het prachtige 
natuurdomein compenseren dit groots. 

Kosten
Voor het hele weekend wordt per gezin €225,- 

gevraagd. 
Kan je meer missen? Dan help je gezinnen die 

minder te besteden hebben om ook deel te nemen aan 
het weekend. 

In overleg is het mogelijk om zelf een tent mee te 
nemen en hierin te overnachten. Dan betaal je per gezin 
€150,- (hier zijn enkele plaatsen voor beschikbaar). 

Rekeningnummer voor het gezinsweekend:  
FSSPX Antwerpen - BE50 0636 7479 8218

Aanmelden
Let op! VOL = VOL! Er is weer veel interesse, maar 

ook minder plaats. Aanmelden kan op www.fsspx.be/nl

Begeleider 
Heb je geen gezin, maar wil je graag mee en je steentje 

bijdragen? Dan ben je van harte welkom om je aan te 
melden als begeleider van een groep of om in de keuken 
te helpen. Daarvoor wordt €35,- per persoon gevraagd. 

Vragen
Vragen of meer informatie kunt u stellen of krijgen 

via het mailadres: gezinsweekend@fsspx.be 

We zullen het weekend gewoon organiseren. Als er 
tegen die tijd bepaalde maatregelen rondom corona 
zijn, zullen we daarop inspelen.

“Heer ik wil alles wat Gij doet. Wat het beste is voor mij, 
dat weet ik niet; maar dat weet Gij beter dan ik. Ik ben in 
goede handen. Kiest Gij voor mij. Ik geef mij aan U over.”
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Willen wat
             God doet

GEZINSWEEKEND

VR 2 – ZO 4 SEPTEMBER
Heuvelsven 1, 3650 Dilsen-Stokkem (BE)

Activiteiten voor alle leeftijden
Geestelijke begeleiding door priesters

Gastsprekers
Dr. T. Devos & Mevr. L. Ronsmans

INFO: gezinsweekend@fsspx.be
Aanmelden via fsspx.be/nl

€225 
PER FAMILIE
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Historiek van de Kapel van 
het Allerheiligste Sacrament
Ruimtelijke en historische situering

Juf. Griet Lucy Beldé, parochiaan en archeologe

Naar aanleiding van de restauratiewerken van onze kapel zal in deze rubriek het ontstaan en de 
geschiedenis van onze kapel worden belicht. 

Naar aanleiding van de restauratiewerken van 
onze kapel zal in deze rubriek het ontstaan en de 
geschiedenis van onze kapel worden belicht. 

De Kapel van het Allerheiligste Sacrament in de 
Hemelstraat werd in 1995 erkend als beschermd 
monument. De gebouwen werden in 1890-1892 
in opdracht van de Zustercongregatie van de 
Gedurige Aanbidding gebouwd naar een ontwerp 
van de bekende architect Ernest Stordiau (1855-
1937). Onze kapel vormt een hoogtepunt binnen 
de neogotische architectuur in Antwerpen en ver 
daarbuiten. Het interieur is zowaar een explosie 
van neogotische hoogstandjes, waarbij de 
stichteres van de Zusters van Gedurige Aanbidding, 
Anna de Meeûs beroep heeft gedaan op zowel 
gekende als minder gekende kunstenaars. De 
meeste interieurelementen zijn vervaardigd door 
medewerkers van Jean Baptiste Bethune (1821-
1894), pionier van de neogotiek in België.

De huidige gronden waarop de gebouwen van de 
kapel en het klooster van de Zusters van Gedurige 
Aanbidding zouden verrijzen waren in de 16de eeuw 
buiten de stadsomwalling gelegen. Deze omwalling 
werd gebouwd in opdracht van Keizer Karel V in de 
periode 1542-1553 tegen gevaar vanuit het noorden.

De Spaanse omwalling kwam er immers na 
dreigend oorlogsgevaar waarbij de zwaktes en 
gebreken van de laatmiddeleeuwse omwalling aan 
het licht kwamen. Het was Marten van Rossum, een 
bekend krijgsman die in opdracht van de hertog 
van Gelder en van Frans I van Frankrijk Noord-
Brabant aanviel om zo de Nederlanden onder elkaar 
te verdelen. Nadat het Gelderse leger de Kempen 
geplunderd en verwoest had, trok het rechtstreeks 
vanuit Hoogstraten op naar Antwerpen. Uit 

voorzorg en om de vijand verschansing te 
ontnemen, staken de Antwerpenaren de omliggende 
kloosters en kerken van de Victorinnen (Antwerpen 
noord), Terzieken (Harmoniepark) en de Kartuizers 
(Kiel) in brand. Uiteindelijk blies Van Rossum de 
aftocht en stak daarbij alle speelhuizen, molens 
en hoeven rond Antwerpen van Borgerhout tot 
Berchem in brand. Meteen daarna werd beslist over 
te gaan tot het bouwen van een nieuwe aangepaste 
omwalling met negen vooruitstekende bastions, 
waarvan het tracé grotendeels overeenkomt met 
de huidige Leien, gaande van de Rode Poort in het 
noorden tot de Kronenburgpoort in het zuiden.1

De buiten de stad gelegen gronden waarop de 
latere kapel en klooster gebouwd zouden worden, 
waren in landbouwgebied gelegen, waar hier en 
daar pachthoeven stonden. De Hemelstraat bestond 
toen nog niet, maar wel de voorlopers van de 
Lange Leemstraat en de Mechelsesteenweg, die 
de Hemelstraat later met elkaar zou verbinden. 
De Lange Leemstraat (Platea de Haringcrode) 
gaat terug tot het midden van de 12de eeuw. Zoals 
de naam doet vermoeden, was het een zeer lange 
landweg op lemen bodem, langs weerszijden 
begroeid met bomen, die Antwerpen verbond met 
het dorp Berchem. De Mechelsesteenweg, liep vanaf 
de Sint-Jorispoort (16de-eeuwse stadspoort) tot 
Mechelen en gaat vermoedelijk terug tot dezelfde 
periode. Zo zou de Mechelse Baen in 1320 de eerste 
weg buiten de stad geweest zijn die gekasseid was, 
wat wel op de belangrijkheid van deze weg wijst. 
Tot het midden van de 19de eeuw was dit eveneens 
een baan door landelijk gebied met erlangs gelegen 
windmolens, landerijen en lusthoven.2

In de loop van de 18de eeuw verscheen de 
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Uitzicht op Antwerpen met links de Mechelsesteenweg en rechts de Lange Leemstraat, door Jan Wildens, 1636 (Rijksmuseum Amsterdam)

Zeventien studenten van het Noord-Franse internaat van de FSSPX kwamen 
voor twee dagen op recollectie voor hun Plechtige Communie, gepredikt door 
E.H. Bochkoltz. Ze waren onder de indruk van onze Priorij en onze stad, en wij 
waren onder de indruk van hun vroomheid en beleefdheid.

eerste bebouwing langs de Mechelsesteenweg en 
vóór het midden van de 19de eeuw ontstond de 
Hemelstraat, als een verbindingsweggetje tussen de 
Lange Leemstraat en de Mechelsesteenweg. In de 
volksmond werd het ‘het Hemelstraetje’ genoemd, 
naar de voormalige herberg ‘Het Hemeltje’ die op 
de hoek met de Mechelsesteenweg stond. Kanunnik 
Floris Prims schrijft hierover in zijn Antwerpsch 
Straatnamenboek: “Het verneuteld herbergsken met 
zijn stroodak had zijn naam gegeven aan heel dit 
stadskwartier.” In 1864 werd de straat dan officieel 
als de Hemelstraat geregistreerd. 

Ten gevolge van de grote bevolkingsuitbreidingen 
werd in de periode 1860-1870 overgegaan tot de 
sloop van de Spaanse omwalling. Zo kwamen er 
grote percelen bouwgrond vrij en de stad kon zich 
verder uitbreiden. Rond de oude stad werden naar 
Parijs’ model brede boulevards getrokken met 
dubbele bomenrijen: de Leien waren geboren.3 Het 
was eveneens in deze periode dat de gronden langs 
de Hemelstraat verkaveld werden en de bebouwing 
er zich uitbreidde. Op basis van historische 
kaarten is vast te stellen, dat er vóór de bouw van 
de kapel en het klooster een ouder gebouw met 
achterliggende tuin moet hebben gestaan. 

In de volgende Monstrans zal verder worden 
ingegaan op de 19de-eeuwse sacramentsdevotie en 
de stichting van de Zustercongregatie van Gedurige 
Aanbidding door Anna de Meeûs.

VOETNOTEN
1 Prims Fl., Onder Habsburgers 1477-1555, (Geschiedenis van 

Antwerpen, 5) (1927-1948), Antwerpen, 1981, p. 78-81.
2 https://www.kleinantwerpen.be/over-ons/geschiedenis
3 https://sites.google.com/site/antwerpenstadantwerpcity/04-sloop-

spaanse-wal
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De H. Lutgardis  
(1182 – 1246, feestdag: 16 juni)

Br. René Maria

De H. Lutgardis of Lutgard is niet enkel in 
Vlaanderen, waar zij als patrones van de Vlaamse 
beweging wordt gezien, maar over de hele wereld 
gekend. Haar standbeeld treft men o.a. aan in Praag 
op de beroemde brug. Zij is namelijk één van de 
eersten aan wie Jezus zijn H. Hart openbaart. De 
Vita van de H. Lutgardis wordt in 1246 geschreven 
door de Dominicaan Thomas Cantimpré, dus al 
gelijk na haar dood. Hij was zelf getuige van veel 
van wat hij schreef.

De ouders van Lutgard wonen in Tongeren. 
Haar moeder is van een verarmd adelgeslacht 
en haar vader is koopman. De vader van Lutgard 
ziet haar graag trouwen met een ridder, maar hij 
verliest met de handel de bruidsschat voor zijn 
dochter. Zij gaat op twaalfjarige leeftijd naar het 
Benedictinessenklooster St. Catharina bij St.-
Truiden. Zelf schijnt zij niet het voornemen te 
hebben een zuster te worden, want op aanzoeken 
van jongemannen gaat ze graag in. Terwijl zij eens 
praat met een jongeman toont Christus echter 
zijn bebloede zijde en zegt: “Ziet dat gij voortaan 
geen genoegen neemt in de verwaande liefde, 
ziet hier, waarom gij het moet beminnen en Ik 
beloof u alle geneugten en gedurige vreugden.” 
Lutgard wordt door dit visioen zo beschaamd, en 
bevangen met liefde voor Christus wijst zij alle 
huwelijksaanvragen af. Zij begint veelmeer de 
hemelse dingen te betrachten. Een jonge ridder 
geeft echter niet op en schaakt haar met list en 
geweld. Zij kan door het bos vluchten en terug naar 
haar klooster komen. In de stad wordt er kwaad 
over haar gesproken. Zij omhelst de gekruisigde 
Christus zo vurig, alsof Hij zelf tegenwoordig 
was. De oudere religieuzen denken dat dit wel zal 
verflauwen en zij niet zal blijven. Onze Lieve Vrouw 
openbaart haar met een blij gezicht, dat zij haar zal 
beschermen en haar van de ene tot de andere deugd 

zal doen voortgaan. Ook de H. Catharina (van 
Alexandrië), patrones van het klooster, verschijnt 
haar en belooft haar de gave van volharding. 
Eens zien de religieuzen haar in het koor zwevend 
bidden. Een andere nacht schijnt er een helder 
licht als van de zon om haar. Christus geeft haar zo 
bijzondere genaden, dat de zieken die zij aanraakt 
met haar hand of speeksel terstond gezond worden. 
Nu komen er zo veel zieken tot haar om genezen te 
worden, dat zij er in haar gebed door belemmerd 
wordt. Ze vraagt haar bruidegom: “Heer, waarom 
hebt Gij mij deze genade geschonken, daar deze 
mij belet, dat ik bij U kan zijn? Neemt mij die af en 
geeft mij een andere die mij voordeliger zal zijn.” De 
Heer vraagt haar welke genade zij dan zou wensen. 
Zij zegt: “Heer, ik verlang uw Hart.” De Heer zegt: 
“Ik verlang ook het uwe.” En van die tijd af wordt 
zij zo verenigd met het Hart van Jezus dat zij geen 
onkuise bekoringen meer heeft, zolang zij leeft. 

Een andere keer openbaart zich Christus bebloed 
aan het kruis gehecht. Hij omhelst haar met één 
arm en duwt haar mond aan de wonde van zijn 
zijde, waar zij hemelse zoetheid drinkt.

Wanneer zij twaalf jaar in het klooster van 
St. Catharina woont, sterft de moeder-overste. 
Lutgard is 24 jaar, maar de zusters willen haar 
als overste. Zij doet het, maar niet lang daarna 
verlaat zij dit klooster na een goddelijke openbaring 
en op raad van een vroom man. Zij gaat naar 
het cisterciënzerklooster Awirs (Aywiers) in het 
hertogdom Brabant. Grote droefheid heerst in het 
Catharinaklooster. Zij vraagt Onze Lieve Vrouw 
voor haar oude klooster te willen zorgen, wat zij 
haar toezegt.

Zodra Lutgard in Aywiers is, verlangt men haar 
als overste. Zij is zeer bedrukt en vraagt Onze Lieve 
Vrouw haar ervan te verlossen. Lutgard woont 
veertig jaar in een Franstalig klooster zonder ooit 
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Schilderij van de H. Lutgardis in het EK-lokaal van de Hemelstraat, door 
dhr. Oscar Wagemakers.

een woord Frans of Waals te spreken, zodat zij er 
nooit overste wordt. De ketterij van de Albigensen 
komt op in Frankrijk. Onze Lieve Vrouw toont zich 
bedroefd en wanneer Lutgard naar haar droefheid 
vraagt, antwoordt zij dat slechte christenen haar 
Zoon wederom kruisigen. Maria stelt haar voor of 
zij zeven jaar lang wil vasten en treuren voor de 
zonden van de wereld, om haar Zoon te troosten. 
Zij nuttigt in die tijd niets dan brood en wat bier. 
Wanneer deze zeven jaren voorbij zijn, wordt haar 
nog eens in een goddelijke openbaring hetzelfde 
vasten gevraagd, maar nu voor de zondaars van de 
gehele wereld.

Ook de zielen in het vagevuur verschijnen om 
te vragen om gebed. Zij danken haar wanneer zij 
verlost en in de hemel zijn. Zelfs Paus Innocentius 
III helpt zij uit het vagevuur. De inwendige deugd 
van haar ziel geeft haar een wonderlijke kracht 
om zondaars te bekeren. Een rijk heer probeert 
eens met verkeerde bedoelingen via haar iets te 
verkrijgen. Zij bidt, hij verliest kort daarop al zijn 
goederen en komt tot uiterste armoede. Hij komt 
tot inkeer, verdraagt dit met groot geduld, wordt 
religieus en sterft als een heilige. Zij doorziet de 
harten en openbaart bij sommigen verborgen, niet 
gebiechte zonden. Zij spreekt enkel Nederlands, ook 
als de anderen er niets van kunnen verstaan en toch 
wordt zij door hen wonderbaar verstaan. De duivels 
vrezen haar. Hoewel zij geen latijn kan en enkel het 
vers “Deus, in adiutorium meum intende” bidt, ziet 
zij de duivels naar alle kanten vluchten. 

Zij verlangt naar het martelaarschap uit liefde 
en wel zo sterk, dat er een ader van haar hart van 
springt. Christus zegt haar eens dat zij ook de 
verdienste van het martelaarschap zal hebben, 
omdat haar hart zo gesteld is als had zij het 
ondergaan.

Maar omdat de volmaaktheid van een christelijk 
leven niet zozeer in grote en wonderlijke zaken 
gelegen is, maar veeleer in het geduldig gedragen 
lijden in vereniging met Christus, zo laat God toe 
dat zij de laatste elf jaar van haar leven blind wordt. 
Een jaar voor haar dood verschijnt Christus haar en 
zegt: “Nu is de tijd nakende, dat gij het loon van uw 
arbeid zult ontvangen en eeuwig bij mij zijn. Maar 
Ik begeer dat gij dit jaar drie dingen doet: Het eerste 
dat gij Mij zeer bedankt voor de genaden, die gij van 
Mij hebt ontvangen… Het tweede, dat gij vurig tot 
mijn Vader bidt voor de zondaren: Het derde; dat gij 
andere zorgen achterlaat en een grote begeerte hebt 
tot Mij te komen.”

Vijftien dagen vóór haar dood openbaren haar de 
H. Maagd en Johannes de Doper wanneer zij sterven 
zal. Een sterke koorts overvalt haar. Zij krijgt de 

Laatste Sacramenten en geeft haar geest terug in 
de handen van haar Schepper op 16 juni 1246. Haar 
lichaam blijft wonderbaar zacht. Een religieuze 
die mank is en haar aanraakt en een ander die een 
gezwel aan de hals heeft worden terstond genezen. 

Bij haar relikwieën, die in de abdij Aywiers 
blijven, worden veel andere zieken genezen. 
Wanneer de Franse soldaten in 1796 het klooster 
binnenvallen, nemen de zusters de relikwieën mee 
en schenken deze in 1819 aan de parochie St. Remy 
te Ittre. Ook andere kerken (o.a. in Tongeren) haar 
ter ere opgericht hebben een klein deel van de 
relieken en veel Vlaamse scholen hebben haar als 
patrones. In de St. Odulphuskerk in Borgloon is 
een oude koorstoel uit het Catharinaklooster, waar 
Ludgardis nog in gezeten heeft.

BRONNEN:
– ‘Legende der Heylighen’ door P. Ribadineira en H. 

Rosweydus, druk 5, Hieronymus en Jan Bapt. Verdussen, 

Camerstraet in Antwerpen, 1665.

– ‘Met de heiligen het jaar rond’, Dom Huyben e.a., op 16 

juni, Uitgeverij Paul Brand, Bussum 1949.

– https://www.mysticsofthechurch.com/2015/09/st-

lutgarde-of-aywieres-first-known.html

– http://paroisseittre.be/saintelutgarde.html 

– https://sint-odulphuskerk.be/stoel-lutgardis/
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Grote kuis in de Hemelstraat 
11.00 u. — Iedereen welkom!

Geestelijk concert in de 
Hemelstraat
17.00 u.

Parochiemaaltijd in Gent 

Sacramentsprocessie
Te Antwerpen, zie blz. 9.

Priesterwijding van 
E.H. De Bruyn te Zaitzkofen (DU)

Eremis van E.H. De Bruyn in de 
Hemelstraat

Retraites in de Hemelstraat 
(inschrijvingen op fsspx.be/nl)

Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius:
gemengd: ma 25 - za 30 juli 2022

Mariale Retraite:
gemengd: ma 10 - ma 15 okt 2022

E.K.-zomerkamp 
tot 11 augustus
Info: m.declercq@fsspx.email

Voortdurende Aanbiddingsdag 
in de Hemelstraat

Fietstocht naar Keulen en Aken 
Tot zaterdag 20 augustus.
Info: br.renemaria@fsspx.email
inschrijving: fsspx.be/nl

Bedevaart Gorcum-Briele
Tot zondag 28 augustus.

Gezinsweekend in Heuvelsven 
(Belgisch Limburg)
Tot zondag 4 september, zie blz 12-13.

Sportdag te Bonheiden

Bedevaart naar Banneux

ZA
11.6

ZO
12.6

ZO
12.6

ZO
19.6

ZA
2.7

ZA
9.7

ZO
31.7

ZO
7.8

DI
16.8

ZA
27.8

VR
2.9

ZA
19.9

ZA
1.10

Aankondigingen

E.H. De Bruyn 

Zaitzkofen
Priesterseminar Herz-Jesu, 84069 Schierling (DE)

PRIESTERWIJDING: ZATERDAG 2 JULI OM 9 U.
Maaltijd mogelijk ter plaatse

Vervoer en organisatie: zie fsspx.be/nl voor aanmelding,
of schrijf naar hemelstraat.info@fsspx.be voor meer info

EERSTE MIS: ZONDAG 3 JULI OM 8 U.
Iedereen is uitgenodigd voor het ontbijt nadien

Eremis in de Hemelstraat te Antwerpen
ZATERDAG 9 JULI 2022 OM 10 U.
aansluitend receptie in de tuinen van de Hemelstraat 
feestmaaltijd bij »Horta« om 13.30 u.
(Hopland 2, 2000 Antwerpen)
Aanmeldingen voor de feestmaaltijd tot 24 juni via aanmelding.eremisdebruyn@outlook.be

H. Missen
Brussel zo 10/07, 10.30
Quiévrain za 16/07, 8.00

Gent zo 17/07, 10.00
Gerwen vr 22/07, 19.00

Leiden za 23/07, 9.00
Utrecht zo 24/07, 10.30

wordt priester gewijd

Brigitte Vandepoele
geboren te Arnsberg Duitsland op 11 juli 1953

overleden te Stabroek op 27 april 2022
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1. Antwerpen 
Priorij van het  
Allerheiligste Sacrament
Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen
Tel. : +32 (0)3 229 01 80
e-mail: hemelstraat.info@fsspx.be

Zon- en feestdagen
Gelezen H. Mis 7.30 u.
Hoogmis 10.00 u.

Weekdagen
Ma, Di, Do, Vr 18.30 u.
Wo 7.30 u. 
Za 10.00 u.

Aanbidding Ma, Di, Do, Vr 17.00 - 18.30 u.

8. Gerwen 
Priorij St. Clemens
Heuvel 23, 5674 RR Nuenen -Gerwen
Tel. : +31 (0)40 283 45 05
e-mail: stichtingsintjozef@fsspx.nl

Zon- en feestdagen:
Hoogmis 10.30 u.

Weekdagen
Ma, Di, Do 18.30 u.
Wo, Vr 7.15 u.
Za 8.30 u.

9. Leiden 
Kapel Onze Lieve Vrouw 
van de Rozenkrans
Sumatrastraat 197, 2315 BD Leiden
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

Zon- en feestdagen
Hoogmis 10.30 u.

Weekdagen
Vr 19.00 u.
Za 9.00 u.

10. Utrecht 
Sint Willibrordkerk
Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

Zon- en feestdagen
Hoogmis 10.30 u.

Weekdagen
Vr 18.30 u.
Za 9.00 u.

11. Kerkrade (Duitstalig) 
Kerk St. Maria ter Engelen
Pannesheiderstraat 71,  
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade
Tel. : +31 (0)45 567 13 97

Zon- en feestdagen
Hoogmis 9.30 u.

De erediensten worden verzorgd door  
de priesters van de Priorij St. Bonifacius 
Bottroper Strasse 295,  
D-45356 Essen
Tel. : +49 (0) 20 166 49 22

12. Luxemburg 
Kapel Saint Hubert
Lameschmillen, 3316 Bergem
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14
Tél. : +32 2 550 00 20

Zon- en feestdagen
Hoogmis 8.30, 10.30 u.

2. Gent 
Sint-Amanduskapel
Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent
Tel. : +32 (0)3 229 01 80

Zon- en feestdagen
Hoogmis 10.00 u.

3. Brussel 
Christus Koning Priorij
Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel
Tel. : +32 (0)2 550 00 20 
e-mail: info@fsspx.be

Zon- en feestdagen
Gelezen H. Mis —

Weekdagen
Gelezen H. Mis 7.15 u.
Dinsdag 8.30 u.

4. Brussel 
St. Jozefkerk
Square Frère Orban 1040 Brussel
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

Zon- en feestdagen:
Gelezen H. Mis 8 u.
Hoogmis 10.30 u.

Weekdagen
Gelezen H. Mis 18.00 u.

5. Namen 
Kapel Saint-Aubain
Rue Delvaux 8, 5000 Namur
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

Zon- en feestdagen
H. Mis 9.00 u., 10.30 u.

Weekdagen
Zaterdag 10.00 u.

6. Quiévrain 
Carmel du Sacré-Coeur
Rue des Wagnons 16, 7380 Quiévrain
Tel. : +32 (0)65 45 81 65

Zon- en feestdagen
Hoogmis 10.00 u.

Weekdagen
Gelezen H. Mis 8.00 u.

7. Steffeshausen 
Heilig Hartkerk
Steffeshausen 5, 4790 Burg Reuland
Tel. : +32 (0)80 420 197 
e-mail: vog.pius5.asbl@hotmail.com

Zon- en feestdagen
Hoogmis 9.30 u.
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 is het mededelingenblad van de
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Contact voor de Nederlandse kapellen: 
Priorij St. Clemens

Contact voor de Vlaamse kapellen: 
Priorij van het A. Sacrament

8

Contact voor de Franstalige kapellen: 
Christus Koning Priorij



De Priesterbroederschap Sint-Pius X (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii 
Decimi – afgekort: FSSPX) is een internationale broederschap van bijna 700 
priesters, gesticht in 1970 door Mgr. Lefebvre. Haar voornaamste doel is de 
vorming en ondersteuning van priesters. Zij heeft ook broeders, zusters en een 
derde orde voor leken.

Het doel van de Priesterbroederschap Sint-Pius X is het Katholieke geloof te 
bewaren in haar volheid en zuiverheid, door niets te veranderen, niets toe te 
voegen of niets weg te nemen van de waarheid, die de Kerk altijd heeft geleerd, en 
deugden ervan te verspreiden, vooral door het Rooms-Katholieke priesterschap. 
Een authentiek geestelijk leven, de sacramenten en de traditionele liturgie zijn 
de voornaamste middelen om de deugd en heiligheid te koesteren, en om het 
goddelijk leven van de genade tot de zielen te brengen.

De Monstrans probeert een kanaal voor het werk van de Priesterbroederschap 
Sint-Pius X in Vlaanderen te zijn om zielen te bereiken. We trachten te helpen 
om het geestelijk leven te verdiepen, de geschiedenis van het Christendom te 
begrijpen en het koningschap van Christus Koning in de Christelijke samenleving 
te herstellen in elk aspect.

c +32 (0)3 229 01 80 m hemelstraat.info@fsspx.be contact w https://fsspx.be/nl  fsspx_benelux  FSSPX Antwerpen

Priesterbroederschap Sint-Pius X


