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ONOVO CONSELHO GERAL
O novo Conselho Geral começou o seu trabalho. Mas foi bem provado, logo no início, pelas mortes do Secretário Geral e do Pai do Superior Geral.
Os membros do antigo e do novo
Conselho Geral encontraram-se na Casa Generalicia, em 15 de Setembro,
para uma reunião conjunta de 8 dias,
afim de realizarem a passagem de
testemunho. Em seguida, o novo Conselho começou as suas reuniões particulares, já para os membros se
conhecerem, já para tratar dos as-l
suntos mais urgentes. Em 6 de Outubro,deslocaram-se para Ariccia, nos
arredores de Roma, com intenções de
aí fazerem o retiro anual.Porem, no
dia seguinte,o P. Haas tomava conhecimento da morte de seu Pai e teve de
partir para a Alsácia. No dia 9 de
A Equipa Gvia..t, em Chevilltj: P.u N.lcola.-6,
manhã,o Secretário Geral, P. Herbert
Wiehe,
OQoye, Ha.a..6, Voyle, Goncalvu,
Noonan, que estava no retiro com o
Ma.ttziMoWófú.
Conselho, foi encontrado morto na
cama, vítima de uma crise cardíaca durante o sono.Por via disso o retiro teve de
ser interrompido,e uma parte dos membros do Conselho regressou a Roma para apreparação das exéquias. A Missa exequial foi celebrada na capela da Casa Generalícia,no dia 10 ã tarde. Na ausência do P. Haas, que nesse mesmo dia realizava, em
França, o enterro do seu Pai, o P. Michael Doyle, 19 Assistente, presidiu. Na celebração participaram 30 sacerdotes, tendo-se juntado a nós os confrades do Seminário Francês. Presentes também bastantes religiosos das comunidades vizinhas,bem
como alguns leigos.
A homilia foi feita pelo P. Joseph de Boer, por ser membro do antigo Conselho,com o qual o P. Nóonan trabalhara estreitamente. A assembleia rezou também
pelo Pai do Superior Geral e pelo Ir. Pantaleão Deneke, falecido na Alemanha no
mesmo dia da morte do P. Noonan e que trabalhara no Seminário Francês, durante
58 anos.
O corpo do P. Noonan foi depois repatriado para a Inglaterra e enterrado no
dia 21, perto de Bickley. O P. Denis Wiehê representou a Casa GeneralÍcia e presidiu ã Eucaristia do enterro. A Mãe do P. Noonan, Snra Lucy Noonan, idosa de 80
anos, esteve presente; fez mesmo uma leitura na Missa que na véspera tinha sido
celebrada, prsidida pelo P. Tom Friery, Provincial de Inglaterra.
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O P. de Boer , Ecónomo Geral
O oitavo membro do Conselho Geral, o EcÕnomo Geral,não

ê eleito pelo Capítulo, mas sim pelo Conselho, após consul-

.ta aos Superiores maiores. No Capítulo foram consultados aqueles que estavam presentes; os restantes deram, entretanto, a sua opinião por escrito. Houve praticamente unanimidade quanto ã recondução do P. de Boer, cujo relatório financeiro fora muito apreciado pelos capitulantes. O Conselho,
a 25 de Novembro, reconduziu por mais seis anos.
O P. de Boer tem 59 anos, tendo nascido a 12 de Agosto
de 1927, em Haarlemmermeer, na Holanda. Tem mais dois IrP. Jo~eph de BoeJL mãos na Congregação. Professou a 5 de Setembro de 1949, em
Gennep, e foi ordenado em Gemert a 18 de Julho de 1954.Partiu primeiro para Angola, exercendo ministério paroquial no Libolo (1955-1960).
Foi depois afectado a Bagamoyo, Tanzãnia; trabalhou em Lukanga (1961-63) e Msongozi (1963-70), antes de ser nomeado Superior do Distrito. Apôs 9 anos anos como
Superior do Bagamoyo, foi chamado ã Casa GeneralÍcia, como responsável financeiro das Fundações. É EcÕnomo Geral desde 1 de Setembro de 1980.

Res ponsabilidades dos Assistentes Gerais
Indicam-se a seguir as responsabilidades atribuidas a cada um dos Assistentes Gerais. Em itálico, as responsabilidades dentro do Conselho; depois os sectores geográficos de que cada um ê correspondente:

P. Michael Doyle:
P. James Okoye:

PUqUÁÃa. e. pla.nifvi.c.a.ç.ã.o, novM noJunM de. pe/l..te.n.ç.a.;

Irlanda, USA/E, USA/O, Transcanadâ, Porto Rico, Trindade,
Austrália, Papuâsia-Nova Guine.

FoJuna.ç.ã.o, Funda.ç.õu;

Nigéria, Makurdi, Kwara-Benue, Serra Leoa, Gmnbia, Gana,
Quenia, Kilimanjaro, Bagamoyo, Etiópia, Malawi, Zámbia,
Zimbabwe, F.A.O., F.A.E.

P. Manuel Gonçalves: OJtganiza.ç.ã.o e. AdminÁÁbr.a.ç.ã.o, Conó.tltu.,lç.Õu, vida. 1teli.-

g..i.o.6a;

Portugal, Espanha, Angola e Cabo Verde;
Com o P. Marzink.owski: Brasil (menos Tefe) e Paraguai.

p. Deni s Wiehé:

Fu.nda.ç.Õe.6, C.OIUt.Upondê.n.ua. c.om OIJ Su.pellÁ..Olte.6 Ma..i.oJt.U, a.rúma.ç.ão mÁ...6/J.Í..O YIM.ia.;

Inglaterra, Canadá, Paquistão, Madagascar, Reunião, Maurícia, F .o. I.

P. François Nicolas: FoJunaç.ã.o, ContJ.tltuJ..ç.Õu, vida. 1te.ligio1Ja.; ·
França, Suissa, Polónia, Seminário Francês, S. Pierre e
Miquelon, Haiti, Martinica, Guadalupe, Guiana, Argélia,
Senegal, Mauritânia e Guinê.
P. Peter Marz inkowski: JU.6:tiç.a e Pa.z, htóoJunaç.ão e
mÁ...6.6Á..onálu.a.;

doc.ume.nta.ç.ão, a.YÚm~ç.tio

Alemanha, Congo, Bangui, Yaounde, Camarões/E, Gabão, Zaire,
F .A.C.
Com o P. Gonçalves: Brasil(menos Tefe) e Paraguai.

P. Joseph de Boer: Rei.a.ç.Õu c.om a. c.omwúda.de de Ca..6a. Ge.n.eJLa..e1..c1.a..;
Holanda, Bélgica, Africa do Sul, Tefe.
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A morte do Secretário Geral

O P. HeJLbe.lit Noonan, 6a..leúdo a 9 de Ou.tu.bJto quando tomava pa!Lte no 1te.,t,úr.o do Con.6ei.ho Ge!La..l, nai,c.ea em &l.Jtnley
(Lanc.a..6fú1z.el, Ing.l~VVta, a. 14 de Ou.tu.bJto de 1931; óo.1.:t.o..va.m po~a.nto 5 dl..a.1:i pall.a. c.ompláa.Jz. 55 a.no.&. Fez o nov,i,úa.do em FJt..a.nç.a, te.ndo pltOÓe.6.6a.do em CeU.ui..e. a. 8 de. Se,temb11.o
de 1950. Fol 01tdena.do em Upton Ha..t.t a. 30 de OU-tu.bito de
1955. Ve.po,i,,6 de teJt obtido na u.ru.veJL-6,i,dade. de Gla.J:igow uma
Uc.enua.tulz.a. em ó1tctnc.ê.6, pa/t:U.u. em 1962 paJyl. a. dloc.Uie de
Maluvuü, N,i,gvúa., tltctba..lha.ndo ein Adl..k.po; a1 óo,i, nome.ado
em 7967 dl..11.e.c.toJt do c.o.têg,i,o de S. AndJtê... Fo,i, c.ha.ma.do a. Ing~VVta. em 1970, aó,im de e.x.eJLc.eJL o c.aJLgo de dl..Jtec.toJt, e.
depo,i,,6 de. Su.pellÁ..oJt, do .6 em.úlâJúo menol!. de Ca.1:iilehe.ad. Em
1981-82, enc.ontltctva-.6e em &ulam, Gámb,i,a, e.amo ajudante. do MUiZ!!.e. de. novlç.o.& da.
Fundaç.ão oute.-a.óJÚc.ana. Ve novo em Ing~VVta., de 1982 a. 1985, e.amo Su.pe!LloJt
de. Hei.m.6holl..e e. di.Ae.c.toll.. da pcuto.tta.l voc.ac.lona..l, c..he.ga.va. a. Roma em Sue.mbll.o de.
1985, palla. toma.Jt em mã.o.t> o .t>ec.Jteta.Jtla.do ge!La..l, .&uc.ede.nd.o ao P. Te.d Holme.6.
_ No g e n ~ o deixa .t>audadu: vz.a. eóic.az no tltctba..lho é. c.onóltctde multo agJtctdaveL Como a.6,Útmou o P. de. BàeJL, na. horrú.Ua. da m,i,,6.t>a e.x.e.qu.,i,a.t em Roma.:" Ca1z.o
Be.lit, 60,i, um p!UUe.11. tê.-.to c.onheúda, vivei!. e tltctba.iha.Jt c.on6,i,go ••• Gu.a!tdamot. no
c.01tctç.ã.o, e.orno algo de plte.CÁ..0.60, a lembJtanç.a. da .õu.a. gentileza., do c.alo1t da. t.u.a.
peMonaiÁ.dade e do exemplo da 6u.a. vida. JteUglo.t>a.".

Visitas
As visitas,que serão efectuadas atê fins de Fevereiro pelos membros da Equipa Geral, são as seguintes:

O P. Ha.a..6 estará ausente de 1 de Dezembro a 15 de Janeiro para estudo de inglês nos
Estados Unidos. Pelo fim deste período, visitará o Haiti.

O P, Vo irle. participou de 13 a 29 de Outubro no Capitulo dos Estados Unidos/Oeste e
visitou oficialmente os 3 grupos Irlandeses na America do Norte. Para estudar francês, passará o mês de Janeiro em Paris.
0.6 P.u Oko ye e MaJtZlnkoWJ.ik.l deslocaram-se . aos Camarões, de 12 a 18 de Novembro,para o encontro dos Superiores Maiores da Africa Central em Bertoua (10-14 de Novembro).
O P. Okoye passará o mês de Dezembro em Paris para um curso de francês, enquanto que
o P. Marzinkowski, na mesma data, estudará no Brasil o português.

O P. Gon~a..lvu estará em Portugal na segunda quinzena de Dezembro, no encontro dos
Formadores da Europa (15 a 20 de Dezembro).

..a

O P. Nlc.ola-6 irâ ã Irlanda em Janeiro fazer um curso de inglês e participará, de 1

a 7 de Fevereiro, no capítulo da Guadalupe, antes de efectuar uma rápida visita
Guiana.

O P. Wlehê esteve na Inglaterra de 14 a 20 de Outubro, no funeral do P. Noonan,

e
passará o mês de Janeiro na Africa Oriental, tomando parte, na Tanzânia, no primeiro Capítulo da Fundação da Africa/Leste.
Além das reuniões de Setembro e Outubro, os membros do Conselho Geral estarão todos em Roma para as reuniões plenárias de 18 a 22 de Novembro, de 23 de Fevereiro a 7 de Março e de 1 de Maio a 10 de Junho.
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Em Notre Dame du Gard
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No Último número de "Informações Espiritanas",foram publicadas algumas fotografias tiradas durante o Capítulo Geral. Duas delas foram tiradas em La Neuville,onde o P. Libermann e a sua pequena comunidade viveram de 1841 a 1847.
No mesmo dia da ida a La Neuville, o Capítulo Geral prolongou o passeio/peregrinação ate Notre Dame du Gard, 18 kms a oeste de Amiens, onde estev instalada a casa de estudos da Congregação de 1846 a 1856. O próprio P. Libermann aí viveu de Abril
a Novembro de 1848. Deixou o local depois da fusão da Congregação do S·a g~aao··coração
de Maria com os Espiritanos, vindo para a rua Lhomond, Paris. Mas ia lâ com regularidade e lã teve a sua primeira sepultura.
Notre Dame du Gard foi, originalmente, no século XII, uma abadia cisterciense; hoje, ê a Casa Mãe dos "Irmãos Auxiliares do Clero".

259 aniversário do massacre de Kong olo
Ocorre no dia 1 de Janeiro de 1987 o 259 aniversário da morte de 20 Espiritanos, em Kongolo, no ano de 1962. A independência do Zaire. foi em 30 de Junho de 1960.
Mas o país depois 5 anos de guerra civil,
durante a qual foram mortos 179 missionários católicos e 30 missionários protestantes.
Os Espiritanos foram mortos por
soldados "guizenguistas", que se tinham
PPDSTUMANS
P. Of HERT
F BERNOLPHUS
P. HEIIS
P, V.D.SMISSH
apossado de Kongolo apôs a retirada das
54 ana 27ans
56ans 28•ns
61on.5 JQans
52mu 26NJ
51_,. 22as
tropas catanguesas de Moisés Tshombê. Foram presos de noite, e na manhã seguinte
( 1 de Janeiro de 1962 ),depois de lhes
terem batido na frente dos seminaristas,
foram fusilados ã queima roupa. Os corpos
P. VAIIDUfFEL
P. PELLENS
P. HEIICIELS
40ans 1&1ftl
41ans 1839ana
atiraram-nos ao rio Lualaba.
Ao mesmo tempo, encontraram também a morte um medico francês e um leigo
belga de 70 anos. Do grupo, apenas um conseguiu escapar: o P. Jules Darmont, retido
na cela por um soldado que queria salvá-lo.
P. LENULAER
P. ;1nES
P. VAIDAMME
P. t CIIAIIWELS
I' 6.CRAUWELS
38 ans 1Dans
38 ans 91ns
37ans 7an
33mu &au·
33 -.1 S~s
Dos Espiritanos assassinados, o
Ir.Bernolphus Heemskerk era o mais velho
(61 anos). Os restantes eram todos sa~erdotes e a maioria tinha menos de 40 anos.

i

O P. Ko1te.n

nalVl.a. <Ui:t<Ui

a.c.on:te.cúne.n;to.6 no

Uww " L<Ui SpW,ta.in.6 " Pg .6 • 477 -4 82. O

1tei.a.:tÕIÚo do VaJunon:t e.nc.on.t!La~.6e. no Bole.:Um Gell.a.l, n.Q 701, de. 9/2/7962.

P. TDURICAY

3'l ans

4.lflS

P, t •JAECKENS

34on• l•ns

P. ;1LL1JNS

34ana

z..

P. GQDEFIIOID

ao-

la

P.~

a ..

4•ei•

0.6 20 E~p,ltr,,U:ano.6 (c.om a. ida.de. e. tempo
de

p~e.õe.n~a no Zwe).
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Tendo perdido um nÚmero tao elevado dos seus jovens missionârios, a Província da Bélgica, com poucos membros ( 85 actualmente ), nunca recuperou totalmente desse trauma. Voluntários doutras Províncias foram depois ajudar o Distrito de Kongolo.
Hoje, trabalham lá 32 espíritanos: 22 belgas, 3 franceses, 3 holandeses, 1 suisso, 1
canadiano e 2 da Fundação da Africa/Este. O P. Darmont, actualmente com 60 anos, continua a trabalhar aí. Tem a responsabilidade da missão de Katea, a qual assiste 50 comunidades cristãs.
.
O início da Fundação do Zaire e um sinal de esperança. Ela foi reconhecida oficialmente pelo Conselho Geral em 7 de Abril deste ano e tem 12 jovens no I ciclo.
Na Bélgica a Capela-memorial de Gentinnes atrai cada ano muitos visitantes; tem inscritos numa das paredes os nomes dos Espiritanos sacrificados em Kongolo, bem como os
nomes dos outros missionãrios mortos noutros sítios. Funciona também como centro de
animaçao missionária.

r1otícias

Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:

• Aprovou, a 20 de Setembro, a substituição do P. James Okoye ( eleito membro do Conselho Geral) na sua sua função de Provincial da Ni~eria, pelo P. Eugene Uzukwu, que era o primeiro Assistente da Província. Esta nomeaçao
feita ate ao capítulo da Província, a realizar-se em 1987.

e

• Aprovou, a 20 de Setembro, a eleição do P. Jacques Gortjin como Provincial da Holanda, por um mandato de três anos, a começar de 20 de Setembro.( o P. Siebren de Lange
teve de pedir a demissão por motivo de saúde, depois de 4 anos como Provincial e 7 anos
na equipa provincial. A equipa compreende agora os P.es Jacques Gordjin, Joe Hogema,
Clement van Kuijk e Frans Wijnen).
• Prolongou, em 24 de Setembro, o mandato do P. Albert Klaus como Provincialda Alemanha, desde 7 de Fevereiro de 1987 ate ao capítulo da Província, a realizar em Junho
de 1987.
• Confirmou, em 31 de Outubro, a eleição do P. Clement Lachowsky como Provincial dos
USA/O, por um mandato de 3 anos, a contar de 23 de Outubro.
• Confirmou, em 31 de Outubro, a eleição do P. Eamon Mansfield como Superior do Distrito da Maurícia, por um mandato de três anos a contar de 31 de Outubro. ( Já fora
Superior do Distrito de 1978 a 1984).

O P. Timmermans nomeado coordenador da pastoral dos refug iados
O P. Fr ans Timmermans, Superior Geral nos Últimos 12 anos, foi nomeado
coordenador para Africa Austral da Pastoral dos Refugiados. Assumirá essas funções em
Julho, depois de um ano de estudo em Nijmegen.
A nomeação foi feita em Outubro pela IMBISA, a conferência inter-regional
da Africa Austral, que engloba 9 países, entre os quais a Africa do Sul, Angola, Moçambique e Zimbabwe.
O secretariado geral da IMBISA tem a sede em Harare, Zimbabwe. O departamento para os refugiados funcionará a partir daí, sob a responsabilidade dos 4 Bispos
que compõem a Comissão da IMBISA para os refugiados.
Nessa região, os refugiados são muitos por causa da guerrilha em Angola, Namíbia e Moçambique, e por isso sera delicada a tarefa do coordenador da pastoral. Terã de encontrar não só colaboradores como ainda ajuda material. Aceita gostosamente
os voluntários que queiram. juntar-se a ele para este trabalho com os refugiados.

Encontro de responsáveis das Fundaç ões africanas
Os Superiores e os Formadores das Províncias e das Fundações africanas reuniram-se, em Saverne, de 25 a 28 de Junho. Poucos dias depois, 11 dos 18 participantes
encontravam-se no Capítulo Geral.
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Os participantes foram os seguintes: os P.es Vincent Ezeonyia (da Casa GeneralÍcia), James Okoye, Eugene Uzukwu e Francis Akwe (Nigéria), Bernard Duchêne e Benedito Roberto (Angola), Daniel Macha, Tom McDonald e Damas Mfoi (F.A.E.), Joseph
Wollenschneider, Renê Tabard, Ferdinand Azêgué e Benoit Dieme (F.A.C.), John Hogan e
Declan Dorr (F.A.O.), Heinrich Kuckertz (F.A.S.), Staf Leemans (Zaire), Patrick Hollande (Senegal) e Fernando Cotê (Kwara-Benuê). Presentes também os cinco Mestres de
noviços, dos quais 4 africanos.
Abordaram-se vários temas: vocações, formação, missão, cooperação, inculturação. Tomaram-se decisões de ordem pratica: o Senegal que era membro da F.A.O., torna-se agora membro da F.A.C.; havera três centros de teologia: Enugu, Brazzaville e
Nairobi; os participantes pediram que um membro do Conselho Geral fosse especificamente encarregado das questões africanas, e nomearam uma comissão de reflexão sobre
a inculturação: P.es Damas Mfoi, Renê Tabard, Eugene Uzukwu e James Flynn.
Durante o Capítulo Geral, este grupo preparou um primeiro questionário sobre pobreza,
família, e comunidade no contexto africano.

Kiliman j aro: o avião de Mgr. Durning esmaga-se no chão
Mgr. Durning, Bispo de Arusha, 3 outros religiosos e uma religiosa, saíram
feridos mas salvos de um desastre de aviaçao ocorrido em 10 de Agosto passado. A sua
avioneta, que acabava de descolar da pista de terra batida da missão de Kijungu (região Masai, no norte da Tanzãnia) encontrou vento contrário que a impediu .de tomar altitude. O trem de aterragem bateu nas ârvores e desprendeu-se a cauda do avião. O P ·•
Pat Patten, que pilotava, desligou o motor para evitar perigo de explosão e de incêndio. O avião poisou na crista das árvores e depois, caindo sobre uma das asas, esmagou-se no chão.
Mgr. Durning fracturou uma costela, e o P. Colman Watkins, que celebrou em
Setembro as suas Bodas de Ouro de Sacerdócio, uma clavícula. A religiosa e médica, Ir.
Geneviêve, MMM, não teve nada e prestou os primeiros socorros aos feridos. Nada sofreram também os P.es Patten e Egbert Durkin ( ex-Provincial de Inglaterra e antigo missionário de Arusha). Os habitantes da aldeia, tendo visto o avião cair, acorreram ao
local e ajudaram os missionârios a regressarem a Kinjungu.
puderam ser hospitalizados, 3 dias mais tarde, em Arusha que fica a 240 kms de Kinjungu.
A avioneta da missão ficou totalmente destruída. É uma perda considerável
para os doentes de cerca de 20 centros médicos da Diocese, espalhados pelos 50.000
km2 da diocese de Arusha, pois trata-se de um meio indi~pensavel para o transporte
de médicos e medicamentos aos centros hospitalares e dos doentes mais graves para o
hospital. Ignora-se como e quando outro avião poderá ser adquirido.

So

Suiça
O novo Conselho Provincial ê formado pelos P.es Claude Etienne (Provincial),
Lucien Pochon (Assistente, animação missionária), Charles Berclaz (Economo), Paul
Raymond (Secretário, formação) e Philippe Buttet (representante do Bouveret).
O Capítulo Provincial de Abril decidiu encerrar o colégio do Bouveret,que
passa_a ser um centro de animação missionária. Funcionam ainda duas classes este ano,
mas nao se admitiram novos alunos. ·
Foi em 1936, hâ precisamente 50 anos, que o Bouveret abria as portas como
escola apostÕlica. Ao longo dos anos alguns dos seus alunos tornaram-se membros da
Província da Suíça. Hoje, porem, como acontece noutras províncias, o investimento de
pessoal no ensino não
possível. Alem disso, as vocações apresentam-se actu~lmente
numa idade mais avançada. O Bouveret vai continuar ao serviço das vocações, mas de
um modo diferente.

e

A Província da Suíça e toda a Congregação perderam um grande benfeitor,com
a morte do Dr. Edgar Schorer, em 20 de Outubro. Ele havia-se dedicado de corpo e alma, ao longo da sua vida, âs missões, em especial ao seu apoio financeiro. ( O seu
irmão, Mons. Lugo Schorer, que trabalhou na Propaganda Fide, estã sepultado num dos
jazigos espiritanos, de Roma). ·
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Constituiç ões: a introdução histórica
No Capítulo Geral a introdução histórica ãs Constituições teve um dos votos
mais difíceis. Tomou-se consciência de que uma redacção histórica depende sempre de
pontos de vista pessoais, e que, assim, o ponto de vista do"hemisferio sul"não coincidia necessariamente com o do "hemisfério norte".
Aceitando que se redija uma introdução ã Regra de Vida Espiritana, o ·capítulo, através de um voto muito difícil, decidiu que ela não seria de caracter histórico. O P. John Daly propôs que a introdução fosse feita com extractos da Regra de
1734 e dos regulamentos libermanianos de 1849; a sugestão foi rejeitada. Isto, apesar da Congregação ter uma história, da qual essas duas Regras fazem parte.
Essa ausência é compensada por uma nova edição desses dois textos, com um
comentário do P. John Daly sobre a sua evolução. O P. François Nicolas redigiu tam~
bem um comentário ã Regra de Libermann. Este livro, escrito em inglês, intitula-se
"Spiritan Wellsprings" e foi publicado por "Paraclete Press" de Dublin.
Para o estudo da nova Regra de Vida Espiritana, esse livro pode servir de
texto de comparação e de referência. Sobre ele tinha afirmado o P. Timmermans: "espero que o livro se espelhe largamente pela Congregação; recomendo-o a todos os Espiritanos". Pode ser pedido ao P. Brian Gogan, Paraclete Press - 169 lfo-ot::ers.tnwn Ave.:.
Co. Dublin, Irlanda. O preço ê de 12,5 libras irlandesas, mais custos de expedição.
Hã um desconto de 20% para encomendas de 20 exemplares para cima.

Alemanha
O P. Jos-ef Rath acaba de publicar o quinto e Último volume da sua história
da Congregação. Nascido em 1900 e portanto com uma idade de 86 anos, o P. Rath tem
tido uma "aposentação" activa; publicou o primeiro volume em 1972 e os volumes sucessivos eml974, 1980, 1982 e 1986. Os cinco volumes totalisam 2.076 páginas. Tratam
dos períodos seguintes: (1) 1703-1800; (2) 1800-1848; (3) Libermann, a sua vida e
a sua obra; (4) 1852-1896; (5) 1896-1980. Esta história importante da Congregação,
em alemão, toma o seu posto ao lado da livro do P. Henri Koren "Les Spiritains"(1982)
publicado em francês e em inglês.

Os nossos Jubilados
65 anos de Profissão

25 de.. Mall.ç.o

- P. Heinrich POHLEN ( Alto Juruã ).

60 anos de Profissão
1 5 de.. Ma.1tç. o

- Ir. Samuel DORSSERS

( Holanda ) •

60 anos de sacerdócio
12 de.. Mall.ç.o

- P. Jean HIRLEMAN (França)

50 anos de Profissão
19 de.. Mall.ç.o

- Irs. Inácio CAVALHEIRO (Portugal), Tomasz NARLOCR ( Polónia), Eligius van DORST e Maximus SCHLAGHECKE (Holanda).

50 anos de Sacerdócio
24 de.. Ja.neÁ.ll.o
2 de.. Fe..v e1L
27 de.. Mall.ç.o

™º

- P.es Emile HAAS(Yaoundê) e Ennnanuel MERCIER (Martinica)
- P. Joseph P. LUCEY (USA/E)
- P. José FONSECA LOPES (Portugal).
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Os nossos Defuntos
9 de Ou.:tublW

9 de
9 de
75 de
17 de

P. Herbert NOONAN (Casa GeneralÍcia), 55 anos

Ou.:tub11.o

rr: Pantalêon DENEKE (Alemanha), 89 anos.

Ou.tubll.o

P. Adolphe ALTENBACH (França), 82 anos.

Ou.tublto

P. Theodor BANGE Brasil sul), 70 anos,

Ou.:tub,w

P. Serge VERRETTE (Canadá) , 44 ano.s.

37 de Ou.tublt.O
7 de Novembll.O

P. Edward F. DOOLEY (USA/E), 76 anos.
P. Joseph SUTTER (França), 89 anos.

15 de Novembll.o
13 de Novembll.O

P. Thomas ROONEY (Inglaterra), 62 anos.
r. William P. O'CONNOR (Quénia), 61 anos.

17 de Novembll.O

P. James J. BEAGAN (USA/E), 67 anos.

Responsáveis pela publicação: PP. Roland Quesnel e Manuel dos Santos Neves,
Serviço de Infonnação C.S.Sp., Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA (Italia).

