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Verklaring 
Betreffende het Decreet van de Congregatie voor Bisschoppen 

De internationale Federatie Una Voce verwelkomt met vreugde het Decreet van de 
Congregatie voor de Bisschoppen waarin de excommunicatie latae sententiae van de vier 
bischoppen van de Sociëteit van St. Pius X wordt opgeheven. 

In zijn Brief aan de Bisschoppen van de Kerk ( d.d. 7 juli 2007) die het Motu Proprio 
Summorum Pontificum begeleidde, zei onze Heilige Vader Paus Benedict XVI dat de 
positieve reden die zijn besluit motiveerde om Motu Proprio uit te geven tot doel had  “te 
komen tot een interne verzoening in het hart van Kerk". Paus Benedictus verklaarde dat, 
terugkijkend naar de verdeeldheid in het verleden die het Lichaam van Christus op kritieke 
ogenblikken in de geschiedenis van de Kerk hebben verscheurd, “niet genoeg gedaan werd 
door de leiding van de Kerk om verzoening en eenheid te handhaven of te herwinnen.” 
Niemand kan betwijfelen dat onze Heilige Vader, door dit moedige besluit om de 
excommunicaties op te heffen, zijn bedoeling duidelijk heeft gemaakt om de wonden van de 
verdeeldheid te helen. 

Onze Heilige Vader heeft gehandeld zoals men mag verwachten van een goede herder die 
zorg draagt voor zijn kudde. Met grote pastorale bewogenheid wenst de Plaatsbekleder van 
Christus zijn familie te verenigen opdat zij behoed blijven voor verdeeldheid. De leden van de 
Internationale Federatie Una Voce, wiens leden over de gehele wereld de Missen volgens de 
usus antiquior bijwonen die door alle traditionele priesterlijke gemeenschappen en door 
priesters in hun parochies worden gevierd,  bidden voor broederlijke samenwerking en 
eensgezindheid in het traditionele spectrum. Het is nu ieders plicht, de leiding en de priesters 
van de Sociëteit van Sint Pius X, de leiding en de leden van alle traditionele gemeenschappen, 
en de bisschoppen van de wereld, om zich achter de troon van Petrus te verenigen in deze 
moeilijke dagen voor onze Heilige Moeder de Kerk die onder toenemende druk staat van de 
seculiere wereld. 

De paus Benedict XVI heeft grote morele moed getoond in het streven naar verzoening en 
eenheid. Er moet nog veel werk worden verzet. Voor nu kunnen wij niets ander dan van harte 
en met kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn oproep gehoor geven. 
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