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Número 66

1987
M ar~o- Abril
CONOREGAZIONE OELLO SPIRITO SANTO -

CLIVO DI CINNA, 195 -

00136 ROMA

A FUNDAÇÃO DE ÁFRICA LESTE
A Fundação de Africa-Leste (EAF=East African Foundation), a mais
antiga das Fundações africanas, excepção feita da Prov!ncia da Nigéria, · celebrou o termo dos seus 14 anos de existência com a celebração
do primeiro Capitulo, realizado de 4 a 10 de Janeiro de 1987, e areeleição para um segundo mandato do Superior, o P. Daniel Macha. Uma
das questões postas ao Capítulo era de saber se a Fundação estava pronta para se ·transformar em Prov!ncia. Com efeito, ela tem presentemente
53 membros professos ( 29 Sac..erdotes, 1 Irmão e 23 Estudantes em ·teologia), 9 noviços, 41 alunos de filosofia e 42 aspirantes, o que faz um
total de 145 pessoas. A Fundação tem desde hi 10 anos missionirios seus
trabalhando na Zambia e recentemente tomou também responsabilidades no
Zaire e na Uganda.
Os "Pais e Fungc;tdores"
Na década de 1950, 5 tanzanianos da diocese de Moshi, 4 dos quais já padres,
entrarampara a Congregação. Fizeram o noviciado nos Estados Unidos ou na Europa e
tornaram-se membros . da Província dos Estados Unidos/Leste. Dois de entre eles chegaram aó Episcopado: Mgr. Joseph Kilasara, Bispo de Moshi de 1960 a 1966, falecido
eml9_78, e Mgr. Bernard Ngaviliau, Bispo de Zanzibar-desde 1980. Os restantes eram:
o P. Joseph Babu, actual ecônomo da Fundação; o P. Francis Mketa, que foi sub-mestre de noviços e director do escolasticado; o P. Josaphat Msongoré, responsável das
vocações durantell anos. Estes 5 Sacerdotes pediram depois o estabelecimento deuma Fundação e o Conselho do Distrito do Kilimanjaro começou a estudar o projecto em
Fevereiro de 1863~
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O P. George Crocenzi, Superior Principal do Kilimanjaro de 1966 a 1972, ·apoiou o projecto de todo o coração, e,
com autorização dos Bispos, começou-se
a admitir jovens.Quatro candidatos espiritanos iniciaram em Janeiro de 1970
os seus estudos de Seminário Maior. Em
1971, a Fundação adquiriu de Mgr. Durning, Bispo de Arusha, uma propriedade
de 3 hectares situada em Usa River,
O P. Joseph Babu foi nomeado Pároco e
responsável das vocações. Nos começos
de 1972, havia já 15 candidatos espalhados por vários Semirtários Maiores, Nesse ano, o Superior Geral, que era o
P, Lecuyer, visitou a Tanzania e em Abril fez uma reunião com os Superiores
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Principais da Africa Oriental, em Usa River. Decidiuse que a responsabilidade pela Fundação seria assumida
em comum pelos Superiores Principais de Kilimanfaro·,Bagamoyo e Quénia (que eram, · respectivamente, Os ·P.es Thomas Tunney, Joseph de Boer e Paul . Cunningham) • .Mais . tarde, o Superior da Zâmbia foi acrescentado ao grupo. A
10 de Janeiro de 1973,-começou a funcionar em Usa River
o primeiro noviciado~ com seis •noviços; quatro deles
professaram no ano seguinte. O P, Tunney, em 1977, foi
nomeado Director Administrativo da . Fundação; tinha.;.o sido de . facto atê então. Sucedeu-lhe em 1980 o P. Christopher Promis, Em Julho de 1983, tomou o cargo de Superior o P. Daniel Macha, com equivalência de Superior
Maior; era um dos quatro primeiros Professos da Fundação e tinha trabalhado na Zâmbia. O P. de Boer foi o
ecÕnomo da Fundação ate 1978.

Usa River (pre-filosofia)
Usa River, situada ao lado da estrada para Moshi a
20 kms de Arusha, foi o berço da Fundação e é a residência do Superior. Lã funcionaram os primeiros quatro noviciados (de Janeiro de "l973 a Dezembro de 1976). A.:.
crescentou-se um ano de pre-filosofia em 1975, o qual mais tarde passou para dois
anos, compreendendo os dois Últimos anos do curso secundário, quando o noviciado
foi transferido para Magamba e houve espaço na casa. Desde 1981, o ensino ministrado prepara os alunos para os exames oficiais do Estado.
Vários Espiritanos têm feito parte do grupo de professores, e o actual Director
ê o P. Paul Chuwa, ajudado pelos P.es Thomas Tarimo e Evodi Shao, e por um escolástico irlandês, Michael Begley. A paróquia local estâ a cargo dos Espiritanos, Hã uma pequena quinta (ou fazenda) em Usa River, e de vez em quando os estudantes ajudam igualmente noutra quinta maior da Fundação, em Tengeru, perto de Arusha. Aliâs
todas as casas da Fundação possuem uma "fazenda" e/ou um terreno para legumes,com
a intenção de se chegar ã autosuficiência financeira. Iniciou-se também uma campanha para conseguir associações de benfeitores lbcais. ·
Usa River pode hospedar 50 estudantes; para os 25 lugares disponíveis hã no entanto cerca de 150 pedidos cada ano. Graças a uma seJ.ecção cuidadosa na admissão,
é elevada a percentagem dos que passam para a filosofia, O primeiro resporisâvel
de vocações na Fundação foi o P. Babu (1971-73) tendo-lhe sucedido o P. Msongore
(1974-85). O actual ê o P. Gabriel Kitira, e desde 1982 o P. Peter Suttle tem a
mesma função no Quénia e na Uganda. Os candidatos são ainda na maioria Tanzanianos,
mas, dos actuais estudantes de teologia, de filosofia e do noviciado, 10 vêm do
Quénia, 6 da Uganda e 2 do Zaire,
·

Nj iru ( filosofia
Ate agora, o curso de filosofia tem sido feito em Sêminâriosdiocesanos, sobretudo em Kibosho (diocese de Moshi),onde sempre tem havido um Espiritano como professor. De 1983 a 1985, alguns estudantes frequentaram o "Philosophicum" dos ·Padres
Brancos t!m Kahangala. Em 1985," dEccldiu-se que a Fundação deveria ter a sua casa de
filosofia própria, e então foi adquirido um terreno de. 20 ha em N} iru, perto de Arusha. Iniciou-se a construção
em 1986, e em Outubro puderam transferir-se para lá o P. Patrick Ryan
(Reitor), o P. Brian Cronin e o ·p.
Paul Mbav, com 27 estudantes de filosofia espiritanos e 4 passionistas
indianos, para o 19 ano. A construção
ainda continua, na esperança de que
haja no próximo ano acomodação para
50 ou 60 alunos.
A Ccua de Filo~o6,la. áe Nj.uw. lao ówtdo
o Moru;.e MeJtu)

Magamba ( noviciado)
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Em Fevereiro de 1978, o noviciado mudou para Magamba, a 250 kms de
Usa River - distância para um dia _de
viagem em carro. O ediffcio era um
antigo hotel, com 9 h~ de terreno,
num sítio agradável a 2.000 metros de
altitude, nos montes Usambara, perto
de Lushoto. O P. Patrick Ryan foi du·rante 10 anos o mestre de noviços
(1973-83), tendo-lhe sucedido depois
por um ano o P. Cothraigh Gogan.No
ano seguinte não houve noviciado, e
O Nov-lc.Á..a.do de. Magamba.
desde 1985 o Mestre de noviços é o P.
Damas Mfoi. Foram vários os Sub-mestres de noviços durante este tempo: o actual ê
o P. Christopher Promis. Este ano hâ 9 noviços. A fazenda prospera, com pocilga e
criação de gado (14 cabeças e 80 suínos), coelhos e galinhas, uma horta e um moinho de milho que serve tambem as quintas da vizinhança. Desse modo se consegue cobrir cerca de 60% das despesas do noviciado. E (curioso!) foram dados nomes espiritanos a diversos lugares: avenida Timmermans, rua Lhomond •••••

Nairobi (teologia)
Os primeiros alunos de teologia seguiram os estudos no Seminário de Kipalapala ( diocese de Tabora ), onde leccionava o P. Brian O'Rourke. De Janeiro a Junho
de 1977, 6 alunos do primeiro ano fizeram em Usa River os estudos de teologia, em
curso adaptado para eles, e em Agosto os alunos todos mudaram para Langata, a 8 kms
do centro de Nairobi. Viveram durante esse ano no Seminário S. Tomás de Aquino,com .
o P. Oliver Ellis a Director. Em 1976 comprou-se uma propriedade com cerca de ·4 ha
e a casa espiritana ficou pronta em Outubro-de 1978. Os alunos de teologia mudaram
para lâ 1 tendu u r. Tiiomas McDonald como Reitor, ajudado pelo P. William Maher. Este fui substituidu em 1981 pelo P. Peter Suttle, que
tambêm o ecÕnomo e o Responsável vocacional para o Quênia e para a Uganda. Meia dúzia de edifícios rodeiam um
pátio central: neles há lugar para 40 alunos - são 23 actualmente. Os 6 alunos do
primeiro ano vão ãs aulas a um recente Instituto que ê "consortium" de 7 Congregações missionárias, a 10 minutos de caminho a pé. Os alunos dos restantes três anos
continuam ate terminar os estudos no Seminários. Tomás de Aquino,

e

Actividade missionária
A Fundação teve desde o infcio uma orientação missionária bem marcada. O seu
primeiro Padre, P. Paul Chuwa, apenas ordenado em 1976 por Mgr. Kilasara, foi logo
colocado na diocese de Livingstone, na Zâmbia. Os três Sacerdotes seguintes · tomavam o mesmo caminho: os P.es Daniel Macha, Liberatus Kundy e Thomas Tarimo. Tem sido política geral permitir aos jovens Sacerdotes ganhar experiência missionária,
antes de serem chamados para seguir estudos ou colaborar na formação. Ate aqui,
17 dos 29 Sacerdotes da Fundação trabalharam na Zâmbia, juntamente com confrades
Irlandeses. O Superior do grupo ainda ê um Irlandês, o P. Steve Darcy; mas presentemente são 10 os confrades da EAP e
r---- - -- - - ----- .. ·•-·3 os - Irlandeses.
Em 1984, a Fundação tomou trabalho
na diocese de Kongolo, e tem lã 3 Sacerdotes. Uma vez que havia candidatos
ugandeses que se apresentavam, aceitou-se uma paróquia em Kampala,em 1983.
O primeiro Sacerdote Espiritano da Uganda, o P. Festo Adrabo, juntou-se recentemente na sua terra aos P.es George Crocenzi e Anthony Darragh.
Preparando-se para o trabalho misA CMo. de. Te.olog.ú:t de. Nwobl, eom o.
sionário, os estudantes de-teologia ·
Capei.a. ã: uqu.eJLda.
·
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passam dois meses cada ano em situações missionárias, durante o tempo de
rias

fe-

O Capitulo
O Primeiro Capítulo da Fundação reuniu-se em Usa River, de 4 a 10 de Janeiro
Último. Era constituído por 25 membros com direito a voto e oito observadores - um
deste o P. Denis Wiehé, em representação-do Conselho Geral, ( O P. Wiehé visitou
ainda todas as casas da Fundação; este artigo baseia-se em grande parte no relato
histórico que o P. Patrick Ryan preparou para o Capítulo), Na sessão de abertura
foi lida uma mensagem do Superior Geral. O 19 dia foi de retiro, tendo presidido
ã Eucaristia o Bispo de Arusha, Mgr. Durning. Nas eleições, o P. Daniel Macha foi
re-eleito sem dificuldade, logo no primeiro escrutínio, para um 29 mandato como
Superior. Os P.es Patrick Ryan, Damas Mfoi, Thomas McDonald e Joseph Babu (ecÕnomo) são os seus conselheiros. O Projecto de Fundação passou por três redacçÕes antes de ser aprovado; insiste sobre tudo o que esta implicado na expressão" religioso-missionário" e visa também alcansar a autosuficiência financeira. O resultado da votação sobre a mudança de estatuto de Fundação para Província, foi muito justo,_com uma pequena vantagem eara o_sim. O Conselho Geral está a estudar as ~plicaçoes de uma tal transformaçao, ate porque isso pode servir as outras Fundaçoes.
Provavelmente serão apresentadas num futuro muito próximo várias modalidades de
transição.

Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:
Em 28 de Janeiro fez as primeiras afectaçÕes da Província da França - P.Bernard
DUCOL para Bangui e Ir. Bernard BOLLEN para o Gabão.
Em 10 de Março, confirmou are-eleição do P. Bernard A. KELLY para um terceiro
mandato como Provincial do Transcanadâ, a contar do 19 de Julho de 1987.
Em 13 de Março, fez as P.rimeiras afectaçÕes da Província de Espanha - P, Donato
GARCIA RUIZ para Yaoundê e P. J iilio Cesar VIDAL para a Província.

Visitas
De Março a Setembro, o Conselho Geral tem em projecto as seguintes visitas:

P.

Ha.M:

P. Voyle:
P. Okoye:

Visitou a sua antiga missão do Senegal de 19 de Fevereiro a 1 de Março a fim de estar presente â Consagração Episcopal de Mgr. Jacques
SARR, Bispo de Thies. Visitará a Jugoslávia ( 2-8 Abril), Alemanha
( Capítulo, 25-27 Junho), e Camarões ( noviciado FAC, 1-15 Setembro).
Ferias: 19· de Julho a 20 de Agosto,
Haiti ( reunião dos Superiores de América e Caraíbas, 17-19 Março),
América do Norte ( 13-26 Março), Irlanda ( 1-30 Abril)
Férias: . Julho.
Tanzânia ( 11 Abril - 3 Maio; Capítulo do Kilimanjaro de 27 Abril a
2 de Maio )., Ghana 5-7 Maio, reunião dos Superiores de Africa Oeste),
Nigéria ( Julho, Capítulo de 19 a 31)

P. Gonç.alvu: Espanha ( 29 Junho - 10 Julho, Capítulo), Paraguai ( 1-18 Setembro)

P. ·W.lehe.:

Ferias: 15 de Julho a 15 de Agosto.
Paquistão ( 8-28 de Abril), Canadá ( 1-30 Agosto, Capítulo de 9 a
15 de Agosto), Inglaterra, e Irlanda ( 1-20 de Setembro).

1
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P, Nieoliui:

Irlanda (23 Março - 30 Abril, para estudo de inglês, em vez de Janeiro como tinha sido anunciado), Espanha (27 Junho - 4 Julho, Capitulo), Gabão (12 Julho - 17 Agosto, retiros),
Ferias: 20 Agosto a 19 Setembro,

P.MMzin~o!AM.fu.: Bangui (9-27 Abril, assembleia espiritana da RCA de 20-27 Abril),
Alemanha (22-27 Junho, Capitulo),
Ferias: ·Agosto,

Casa generalicia
Em 28 de Janeiro, o P, Vincent O'Grady (Irlanda) foi nomeado por três anos
Arquivista da Casa Generaltcia, Substitui o P. Gerald Walsh, que regressou aos
USA em 5 de Março, apôs 4 anos e meio nesse serviço ( e antes 6 anos como Conselheiro Geral). O P. O'Grady faz também de Secretário Geral até Setembro. Tinha
vindo em Outubro para a Casa Generalícia a fim de traduzir para inglês a Regra de
Vida,
O P. William Headley chegou em 4 de Março, para substituir o P. Thomas Farrely no Serviço de Planificação. Serã também coordenador de Justiça e Paz. Foi Provincial dos USA/Este (1979-85), e trabalhou depois com os refugiados na Africa Oriental. O P. Farrely deixa Roma no fim de Abril apÕs 4 anos como responsável da
Planificação e tomarã um lugar na Universidade de Duquesne. A Casa Generalicia agradece, a ele e ao P, Walsh, os serviços que generosamente prestaram. Agradecimentos também para o P. Louis Verchêre, que passou um mês em Roma (Janeiro-Fevereiro) como tradutor de francês ( foi dele a tradução francesa das Informações
Espiritanas de Fevereiro).

Angola: morte trág ica de um Esp iritano
Ainda não hã dois anos que se anunciou a morte, numa emboscada em Angola a
26 de Maio de 1985, do P. Wozniak, que tinha 29 anos. Outra morte trágica ocorreu
em 24 de Fevereiro passado, quando o P. Nicolau Ligthart, de 46 anos, sofreu também uma emboscada, juntamente com um jovem Padre diocesano ordenado hâ 4 anos, o
P. Adriano Kasala. O P. Ligthart, da Província da Holanda, estava em Angola. desde
1966. Trabalhou na missão do Quipeio, a NW do Huambo, atê ser obrigado a abando-:nâ-la por causa da guerra, em Outubro de 1976. Residia desde então no Huambo,donde saia periodicamente para prestar assistência, com grande dedicação, às missões
próximas. Hâ dois anos que ele ia passar uma semana por mês na missão do Chinguar,
(80 kms a leste do Huambo), onde estão concentrados milhares de refugiados, assistidos por Irmãs Angolanas de S. José de Cluny, mas sem Sacerdote permanente desde
a morte do P. Arnaldo Habraken, dois anos atrás, O P. Kasala acompanhava-o mensalmente ate Katchiungo (antiga Bela-Vista), uns 20 kms antes do Chinguar. No dia 24
de Fevereiro, ia cada um em seu carro, seguidos por um carro da Cruz Vermelha mais
atrâs, quando caíram ambos numa emboscada, 8 kms antes de Katchiungo. Foram logo
mortos, Não ê claro quem os assassinou; em todo o caso, a morte foi intencional,
uma vez que os seus carros eram conhecidos, iam de batina branca e saíram do carro
para se fazerem ver. No dia seguinte uma avioneta da Cruz Vermelha levou o P, Bernard Duchêne ate Katchiungo, de onde os corpos foram
transportados para o Huambo. O P. Ligthart estava crivado de balas, atingido nas costas. O funeral dos dois Sacerdotes realizou-se em 26 de Fevereiro, no Huambo,presidindo o Arcebispo D. Viti, com a presença de uma enorme multidão em luto.
O P. Ligthart é o 69 Espiritano a ser morto na guerra civil de Angola, alem de vários outros que tiveram
ferimentos. Ate aqui foram mortos 27 missionários, Padres
ou Irmãos, Angolanos ou Estrangeiros, assim como grande
número de catequistas, alguns deles como verdadeiros mártires da fe. A Província da Holanda tem ainda 6 membros
em Angola: P. Kok no Huambo; P.es Pubben e Krist no Lubango; P. van Horrik no Lobito; P. Warmenhoven em 1 Ndalatando; P. Verdijk em Luanda, na Caritas.

O P. Ugtho.JLt
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Todos jã sofreram algo com a guerra, em especial o P. van Horrik, que noutra emboscada viu o seu carro queimado e teve uma fractura. Recentemente pôde regressar a Angola um outro missionário marcado pela guerra (o Ir. Francisco Duarte,
que fora raptado por guerrelheiros da UNITA em Abril de 1984 e libertado 5 meses
depois, apôs uma caminhada de 1.200 kms, Obteve no ano passado um visto de entrada, e desde Novembro trabalha na missão de 'Ndalatando).
Outra noticia de Angola ê a celebração, a 1 de Março, do centenário da Comunidade Central de Luanda. Foi em 28 de Janeiro de 1887 que dois Espiritanos, os
P.es Alphonse Gauthier e Joseph Faxel, chegaram a Luanda para aí trabalhar. Não
era a primeira vez que os Espiritanos arribavam a Luanda, pois houvera aí uma
presença espiritana nos anos de 1860. Até agora Angola três outros centenários:
em 1886 foi a chegada dos primeiros Espiritanos a Ambriz; em 1873, fundou-se a
missão de Lândana (Cabinda); e em 1881, foi a fundação da missão da Huila.

Polónia
Receberam a Ordenação Sacerdotal em 2 de Fevereiro seis jovens confrades
polacos: os P,es Marek Karczewski, Andrzei Owca, Kazimierz Potulski, Bogdan
Swoinski, Miroslaw Zabrocki e Slawomir Zastepowski, Três confrades Polacos, ordenados anteriormente, foram afectados ao Distrito de Yaoundé, devendo seguir
para lâ em Agosto; têm estado na rue Lhomond para aprender francês ( e lã, durante o Capítulo Geral, se fez a foto com o P, Timmermans ). Os P.es Sum e Pelczar foram ordenados em 15 de Junho de 1986, e o P. Jablonski, em 1983. Estas
ordenações e envio missionário são sinal de que a Província Polaca continua a
crescer e se compromete com a Missão. Até hã pouco, o P, Zygmunt Kosielski foi
missionário em Bafia, Camarões, de 1972 a 1976, até ser chamado para trabalhar
na formação. O P. Jan Popa fez, antes da ordenação, um estágio de dois anos em
Doumé. E desde 1985 o P. Tadeusz Michalski trabalha em Oran, Argelia. Hã ainda
três confrades da Província trabalhando na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos
e dois Irmãos em França. A Provínica da Polónia foi fundada em 1921 por Espiritanos Polaco-Americanos. Tinha 42 membros em 1939, mas a segunda guerra mundial
e o que se lhe seguia quase a destruiu, Presentemente tem 5 casas, 31 Sacerdotes,
5 Irmãos, 31 Escolásticos e 16 Noviços.

Es piritanos Directores Nacionais das OPM
Varias Espiritanos estão ao serviço das Obras Pontifícias Missionarias (OPM);
alguns deles como Directores Nacionais. As quatro Obras Pontifícias Missionarias
são: a da Propagação da Fé, fundada em Lião por Pauline Jaricot (.1822); a Obra
de S, Pedro Apostolo, fundada em Caen por Stéphanie e Jeanne B{gard (1889), para
a formação do clero local; Santa Infância ( Infância missionária), fundada em Nancy por Mgr. Charles Forbin-Janson (1843); e a União Missionária, fundada em Milão pelo P. Paulo
Manna (1916). Esta Última visa a animação missionária is Padres e Religiosos; as outras três destinam-se a coligir e distribuir fundos e a promover a consciência missionaria dos fiéis ( distribuem, cada ano, pelas missões mais de 100 milhões de dÕlares).
Estão agora todas centralizadas em Roma, junto da Congregação para a Evangelização dos Povos. A assembleia aPo.loru.a.: Va. u,qu.eJtda. paJta. a. clúteLta.:
nual dos Directores Nacionais tem luP.u Wla.dÁ-6.la.w Pe.lc.zaJt, Rq.6zaJtd Su.m,
gar no mês de Maio.
r!ta.n.6 T.lmrnvunan.6 e ECWXJJLd Ja.bloMlú.

,
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A foto, que ê do ano passado,
mostra cinco Directores Nacionais
Espiritanos rodeando Mgr. Josê
Sanchez, Secretário da Propaganda
Fide e Presidente das OPM. Da esquerda para a direita: P. Francis
Wright (USA, Santa Infância); P.
Henrique Verdijk (Angola); P. Edward Grimes (Gâmbia, Serra Leoa e
Libéria); Mgr. Sanchez; P. Seamus
Galvin (Irlanda); P. Gerard Morel
(Gabão).

Os nossos Jubilados
65 anos de Profissio
15 de. Ago1:,:to
26 de. Ago.6.to

P. Michael F. MULVOY (USA/E),
P. Daniel HACKETT (Irlanda)

65 anos de Sacerdócio
27 de. Ag o.6:to

P. Johannes de ROOIJ (Holanda)

60 anos de Profissio
27 de. Ag 0.6:to

P. Leo J. KETTL (USA/E)

28 de. Ag oM:.o

P. Edmund RYAN (Quénia)

60 anos de Sacerdócio
24 de. Ag0.6:to

P. Marcel COULIER (Belgica)

27 de. Ag o.6:to

P.es James A. MARRON, John R. MARX, Jerome E. STEGMAN (USA/E),
Alphonse J. FAVRE e Francis J. SMITH USA/O).

50 anos de Sacerdócio
4 de. Julho
11 de. Julho
18 de. Julho
25 de. Julho
1 de. Ag 01:,:to

Mgr. Joseph WHELAN (Irlanda) e P. Henry KOREN (Holandà/USA)
P.es Benoit DURY e Mathias KLEYR (Belgica)
P.es Petrus de BOER Bagamoio), Marinus van DUIJNHOVEN (Holanda/Al.)
Petrus van ADRICHEM, Wilhelmus KRIJNEN e Antonius MELIS (Holanda)
P.es Arthur d'AGRAIN, Joseph BOHN (França), Bernard KELLY, Michael
O'CARROLL (Irlanda) e Patrick F. WALSH (Quenia),
P. Jean BELLOC (Martinica).

35 anos de Episcopado
6 de. Julho

Mgr. Joachim de LANGE (Amazónia)

,
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Os nossos Defuntos
5 de NovembM
28 de. Janeilr.o
1O de. Feve/l.eÁJLO
79 de Fev e1t.e.J.Jw

22 de Feve/l.U/t.O
24 de FeveJt.eilr.o
25 de Feve/l.eÁJLO

P. Wilhelm KUESTER (Alto Juruâ), 79 anos.
•· P. Francis HOARAU (Reunião), 85 anos.
P. Johannes STAS (Holanda), 73 anos.
P. Leo BORGEAUD (Madagascar), 64 anos.
Ir. Cyril PUTRN (USA/E), 81 anos.
P. Nicolaas LIGTHART (Angola), 46 anos.
P. Theodorus PETERS (Angola), 70 anos.

11 de Malr.ç.o
15 de Ma1tç.o

P. Augusto NOGUEIRA DE SOUSA (Portugal), 67 anos.

19

Maltç.o

P. Gaston POUCHET (França), 81 anos.

Maltç.o
Maltç.o

P. Thomas DOLAN (USA/O), 79 anos.

de
79 de
30 de
31 de

Maltç.o

P. Edward GORMAN (Irlanda), 66 anos.

P. Albert STEBLER (França), 78 anos.
Ir. Herbert KRAMER (Alemanha), 72 anos.

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