
Sint-Leonce  
Sint-Léonce werd geboren in Nîmes rond het 
midden van de 4e eeuw, in een zeer religieus 
gezin: hij was de broer van Sint-Castor, bisschop 
van Apt. Hij streefde ernaar een eerzaam leven te 
leiden en trok naar Fréjus, waar de bisschop hem 
niet verder liet gaan, hem tot priester wijdde en 
na zijn dood wilden de inwoners van Fréjus Sint-
Léonce als hun bisschop hebben. Hij bestuurde 
zijn kerk en zorgde voor de ontwikkeling van het 
monastieke leven; hij verwelkomde Sint-Honorat 
die het klooster van Lérins zou stichten en was de 
vriend van heilige Jean Cassien, stichter van de 
abdij van Sint-Victor in Marseille. Hij was 
betrokken bij de theologische discussies die zijn 
tijd in beroering brachten. Zijn apostolaat duurde 
vele jaren en hij stierf rond het jaar 449. 

Sint-Franciscus van Paola 
Sint-Franciscus geboren in Paola in Calabrië 
(1416), hoorde heel jong de roep van de Heer tot 
het kluizenaarsleven en trok zich terug in een 
grot. Maar vele mensen kwamen naar hem toe en 
de kluizen om hem heen vermenigvuldigden zich: 
de Orde van de Miniemen zou daaruit geboren 
worden (1474-1493). Zijn reputatie van heiligheid 
en de wonderen die hij verrichtte, zorgden ervoor 
dat hij door koning Lodewijk XI, die ziek was, naar 
Frankrijk werd geroepen. Hij kwam in het land in 
Bormes en ging toen naar Fréjus in 1483. Door 
zijn voorbede werd de stad Fréjus door God 
verlost van de plaag die de Provence teisterde. 
Na de dood van Lodewijk XI trok hij zich terug in 
Plessis-lès-Tours, waar hij stierf op 2 april 1507. 

Zelfs vandaag organiseren de Fréjussians, op de 
3e zondag na Pasen, de "Bravade", een religieus 
en folkloristisch festival ter erkenning van Sint-
Franciscus voor de bevrijding van de pest in 
1483. 

« Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft. » Johannes 3:16

Welkom 
De kathedraal van Fréjus, geklasseerd als 
historisch monument sinds 1862, is vooral het 
“Huis van de Heer”. Het is een plaats gewijd aan 
gebed, aanbidding en broederlijk leven. 

Wat uw geloof ook is, aarzel niet om een moment 
van stilte te nemen, uzelf aan de Heer toe te 
vertrouwen, uw gebedsintenties met Hem te delen 
en met Hem te praten over de mensen die u 
dierbaar zijn. 

“Heer Jezus, ik open mijn hart voor U. U gaf uw 
leven voor mij, ik zou U het mijne willen 
toevertrouwen. Heer, ik vertrouw op U! » 

Nieuwkomers in Fréjus: welkom in onze parochie! 
Aarzel niet om kennis te maken met de priesters 
die je graag verwelkomen in de christelijke 
gemeenschap! Schrijf u in op de website  om via 
de nieuwsbrief  regelmatig informatie te 
ontvangen. 

De Heilige Mis in de Kathedraal 
Door de weeks : 
 Van dinsdag t/m vrijdag 18:15u 
Zondagsmissen:  
 Vroege mis: zaterdag 18:15u   
 Hoogmis: zondag 10u 
Biechten :  
 Zaterdag van 10 tot 11:30u 

Wij zijn te bereiken 
Secretariaat en Pastorie 
67, rue Montgolfier 83600 FREJUS 
Tel : 04 98 13 01 51 
 
Web site : www.cathedralefrejus.fr 
Mail : cathedralefrejus@gmail.com 
Nieuwsbrief : inschrijving op de website 
 
Receptie 
Dinsdag en woensdag van 13 tot 17u 
Donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00u.

Kathedraal   
Notre-Dame  
en Sint-Léonce  Fréjus 
in het hart van de bisschoppelijke groep 
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Deel A : Schip van Notre Dame 
Deel B : Schip van Sint-Stefanus 

Het klooster (13e eeuw) van de kathedraal is het enige 
versierde klooster in Frankrijk. Het kan worden bezocht 
door contact op te nemen op dit adres: 48 rue du Cardinal 
FLEURY, Fréjus. 

Een weetje: Een bisschop van Fréjus is paus geworden! 
Onder de illustere bisschoppen van Fréjus werd  
bisschop Jacques DUÈZE, Dominicaanse religieuze, 
bisschop van Fréjus van 1300 tot 1310, paus van Avignon 
onder de naam JOHANNES XXII van 1316 tot 1344. 

Een beetje geschiedenis 
De kathedraal Notre Dame en Sint-Léonce was de 
zetel van de bisschop van Fréjus. In 1958, met het 
vertrek van de bisschop naar Toulon, werd het de 
co-kathedraal van het bisdom Fréjus-Toulon. 

De eerste vermelding van de bisschop van Fréjus 
dateert van het concilie van Valence in 374 en 
getuigt van de stabiele aanwezigheid van een 
christelijke gemeenschap. De eerste bekende 
bisschop is Sint-Léonce (419-431). Misschien diende 
hij in de paleo-christelijke doopkapel die dateert uit 
de 5e eeuw. 

De doopkapel, de twee kerken (momenteel de 
twee beuken van de kathedraal) en de residentie 
van de bisschop (momenteel het stadhuis) vormden 
de "bisschoppelijke groep". 

Na een donkere periode en de passage van de 
Saracenen werd Fréjus herboren dankzij bisschop 
Riculphe (rond 975). De volgende twee eeuwen 
zagen het schip het noorden en het zuiden 
achtereenvolgens oprijzen: de ene is gewijd aan 
Notre Dame en de andere aan Sint-Stefanus. In de 
17e eeuw was het schip Notre Dame de kathedraal 
van het bisdom en het schip Sint-Stefanus de 
parochiekerk van Fréjus. 

Het aangrenzende klooster herinnert ons eraan dat 
het kanunnikencollege eeuwenlang de bisschoppen 
omringde en op deze plaatsen de liturgische dienst 
en de duurzaamheid van het gebed verzekerde. 

De doopkapel uit de 5e eeuw 
Het is een van de oudste en best bewaarde in 
Frankrijk. Het is een zeldzaam voorbeeld van 
vroegchristelijke architectuur. In het midden werd 
een achthoekig waterbak gebruikt voor de doop 
door onderdompeling. Het getal 8 is het symbool 
van het Eeuwige Leven, ingehuldigd door de doop. 
Door zijn dood en opstanding maakt Christus de 
pas gedoopte tot een nieuw schepsel. 

De catechumeen kwam binnen door de kleine lage 
deur, omdat men met nederigheid en vertrouwen 
het christelijk geloof omarmt. De pas gedoopte 
komt door de grote deur naar buiten, want hij is 
door de doop een kind van God en een zoon van 
de Kerk. 

. 

Plattegrond van de Kathedraal 

1. Entree - Gesneden notenhouten deuren (1530) 
2. Paleo-christelijke doopkapel van de 5e eeuw 
3. Biechtstoel – Ten hemel opneming 
4. Dood van Sint-Jozef (18e eeuw) 
5. Lessenaar (17e eeuw) 
6. Heilige Familie van Saturno (1561) 
7. Grote orgel van Pascal QUOIRIN (1991) 
8. Het Heilig Hart van Jezus met  
Hielige Marguerite-Marie Alocoque 
9. Sint-Léonce, bisschop van Fréjus 
10. Koor - Hoofdaltaar 
11. Cathedra (bisschoppelijke zetel) 
12. Altaar van het Heilig Sacrament waarin het oude 
hoogaltaar (18e eeuw) van de kerk Notre-Dame en de 
bisschoppelijke graven zijn gehuisvest. 
13. Het Heilige Gesprek: Maria, Elizabeth, Jezus en 
Johannes de Doper 
14. Heilige Margaretha Maria in extase voor het Heilig 
Hart (18e eeuw) 
15. Relieken van Sint-Leonce, de gestorven Christus 
16. Jezus met Martha en Maria 
17. De dood van Sint-Jozef 
18. Sacristie (privé) 
19. Een heilige bisschop in aanbidding (Sint-Léonce?) 
20. Sint-Andreas draagt zijn kruis 
21. Kapel van de zielen van het vagevuur met de 
relieken van  Sint-Franciscus van Paula 
22. Altaarstuk van Heilige Margaretha (Jacopo 
DURANDI, tempera schilderij op hout, 15e eeuw), 
liggende figuren van Mgr Guillaume DE ROUFFILHAC 
(14e eeuw) en van Mgr Louis DE BOUILLAC (15e eeuw)) 
23. Altaar van de Heilige Maagd, voormalig altaarstuk 
van de Sint-Stefanus-kerk: Sints Stefanus, Léonce en 
Félix smeken de Heilige Drie-eenheid voor Fréjus. 
24. Grafmonumenten van Mgr Pierre en Mgr 
Barthélémy DE CAMELIN, bisschoppen van Fréjus (17de 
eeuw) 
25. Houten kruisbeeld (15e eeuw) 
26. Zielen in het vagevuur 
27. De schenking van de rozenkrans aan Sint 
Dominicus 

Geschiedenis Bezoek
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