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Número 73
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A FUNDAÇAODO ZAIRE
Desde Janeiro do ano passado que as INFORMAÇé)ES ESPIRITANAS têm dado
p~rticular atenção às Fundações Africanas: foram apresentadas as Fundaçoes da Africa Central, Oeste e Sul, e a do Oceano indico. O nosso último número foi consagrado à Província de Angola, tal corno o de Janeiro
à Província da Nigéria - presentemente a quinta Província da Congregação em número de membros. Para terminar, resta falar da mais jovem Fundação, a do Zaire, reconhecida corno tal, em 7 de Abril de 1986, pelo
Conselho Geral anterior.
O número de Agosto/Outubro de 1984 das Informações Espiritanas trouxe um relatÕrio do distrito de Kongolo, por ocasião dos 75 anos da chegada dos primeiros missionários, em Junho de 1909. Descreveu o desenvolvimento da Igreja nessa região, no
tei:npo de Mons. Emile Callewaert, Prefeito ApostÕlico do Norte-Katanga de 1911 a 1922
de Mons. Louis Lempereur de 1922 a 1929, e de Mons. Georges Haezaert, Prefeito em
1929 e Vigário ApostÕlico de 1935 a 1949. Mons. Haezaert ordenou o seu primeiro Sacerdote Zairense em 1944 - o P. Shindano, falecido em 1984, em Kindu.
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Em 1951, o vicariato mudou o nome para Vicariato
de Kongolo, com Mons. Gustave Bouve como Bispo, ordenado tal no ano anterior. A partir de 1956, Kindu
torna-se um Vicariato distinto, com Mons. Jean Fryns.
Os dois vicariatos tornaram-se dioceses em fins de
1959. Havia então 7 Padres diocesanos; hoje são 46,
nas três dioceses da região. Mons. Bouve fundou também a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, que tem presentemente certa de uma centena de
membros.
O Zaire tornou-se independente em 30 de Junho de
1960. Estalou logo a guerra civil na região de Kongolo, quando o Katanga, sob a direcção de Moisés
Tshombé, tentou separar-se do resto do Pais. A missão sofreu um golpe terrível em 1 de Janeiro de 1962,
com o massacre de 20 Espirítanos, por obradas tropas de Gizenga que se opunham às de Tshombé: foram
mortos 19 Padres e 1 Irmão, todos menos um, da Província da Bélgica.
O facto marcará profundamente tanto o Distrito
como a Província da Bélgica (actualrnente com 82 membros) por terem perdido em poucos minutos alguns dos
seus missionários mais jovens: 11 deles tinham menos
de 40 anos. Voluntários da França, Holanda, Suíça e
Canadá irão logo ajudar os confrades Belgas e passada a tempestade o trabalho missionário recomeçou.
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A lgreja local foi progredindo gradualmente. Quando
Mons. Fryns, Bispo de Kindu, morreu, 'f oi substituído por
úm Espiritano do Pais, Mons. Onyembo (1966-78), ao qual ·
sucedeu Mons. Mambê, diocesano, que ê o actual Bispo.
Mons. Bouve, Bispo de Kongolo, demitiu-se em 1970 (vi\ie ,
actualmente na casa Provincial da Bélgica); sucedeu-lhe
Mons. Nday em 1971. Neste mesmo ano, Manono tornou-se
diocese com o aciual bispo, Mons. Kabwe, o quál compartilhara do cativeiro dos Espiritanos na altura do massacre, e fizera tudo para os salvar.

A Funda ç ão

1g1e.eja. de Ka.ngoy, c.on4:tJuuda. em memÕJUa. do.& 2O
E-6 p,Uúta.n o.6 nru, .6a.c.Jta.do.6 em
1962. V,i.a.rz.te da. .lgJLeja.,
o

P.

Robe.Jr.,t Ka.lenga., o 1q

Pa.dlr..e da. Fu.nda.cã.o , e o P.
FJuin.6 de Sc.hu.lie1e..

As raízes da Fundação do Zaire remontam a 1978,quando se abriu a "Fraternidade Kongolo". Tratava-se de uma
Casa Espíritana em que os ·jovens poderiam ter uma experiência de vida e oração fraternas, ao mesmo tempo que
reflectiriam eventualmente sobre um compromisso de serviço à Igreja, como Padre, Leigo consagrado ou Catequista, Tal comunidade foi instaladà na antiga residência
dos professores do seminário menor, na qual tinham vivido muitos dos que foram massacrados em 1962 e que Mons
Nday colocara à disposição da Congregação.

A prioridade continuou sendo a criação de um clero
diocesano local; decidiu-se contudo aceitar também vocações espíritanas quando se apresentassem espontaneamente.
Assim, em 1981, foram enviados três candidatos para a Fundação da Africa/Leste para
serem formados lã. Robert Kalénga e Paul Mbav entraram no noviciado e professaram,
enquanto . Benoit Kishoto fez uma preparação preleminar antes de entrar no noviciado,
.fazendo os l.os votos em 1987, Robert Kalenga, ordenado em 14 de Fevereiro deste ano
partiu hã pouco para o Senegal corno missionário - o primeiro da Fundação. Paul Mbav
professou como Irmão, mas presentemente prepara-se em Arusha para o SacerdÕcio. Benoít Kishoto continua estudando teologia em Nairobi,

Note-sê que a Fundação da Africa/Leste é anglÕfona, enquanto que a do Zaire é
trancÕfona. Hã porém uma língua que é comum, falada em t-odos esses países - o Swahili. Actualm~nte, hã mesmo 5 Sacerdotes da Africa/Leste trabalhando no Distrito de
Kongolo, e assim a saída de membros da Fundação do Zaire para trabalhar noutro pais,
em testemunho de vocaçao missionária, não prejudicará a Igreja local, compensada em
· pes$oaL
Os dois candidatos seguintes foram enviados em Setembro de 1985 para um colégio franciscano de Kolwezi, afim de completarem os estudos secundários; um terc.eiro,
candidato a leigo consagrado, continua
a formação no Instituto de Estudos Religiosos, em Lubumbashi. Simultaneamente, três jovens de Kinshasa foram
para a Fundação da Africa Central, Em
Fevereiro de 1986, por altura de urna
reunião de Responsáveis desta Fundação
com o P. Timmermàns, em Brazzaville,
foi sugerido que uma Fundação d~ Zaire aceitasse membros da área de Kinshasa. O Conselho Geral instituiu a
nova Fundação em 7 de Abril de 1986.
Apôs algumas hesitações, decidiu-se
que, devido à enorme distância que separa Kinshasa de Kongolo, seria pouco
prático querer juntar candidatos das
duas ãr eas numa mesma Fundação.
Pa.Jf..ÜcÁ..pa.n:te.1, no Ca.pUulo de 19 88 •
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Os 6 jovens de Kinshasa já integrados
na FAC continuarão membros dela. Ecomo a Congregação nunca teve compromissos em Kinshasa, futuros candidatos serão orientados de preferência para Congregações com tradição naquela área.
Em Setembro de 1986, o P. Remi Peters foi para Kolwezi para acompanhar
os postulantes; O postulantado mudou
para Lubumbashi no ano seguinte, instalando-se na ParÕquia de Saint-Amand
(Ruashi), com o P. Peeters como Pároco
e Director dos 3 candidatos; ajudavamno nas duas tarefas os P.es Patrick
Blier e Albert Hermans. Em Setembro de
1988, deu-se nova mudança de lugar, aO SupelÚOlt. GeJtal cü.a.nte. da. nova. ca.6a. do
gora para o número 75, Avenue des NêPo.t>:tula.n:ta.do, Bel.-M.11.., Lu.bu.mba.6Jú.
fliers, no Bairro Bel-Air de Lubumbashi.
Esta cidade, capital do Shaba (o Katanga de outrora), situa-se a uns 700 kms a sul
de Manono, por estrada. Kolwezi está a 300 kms para oeste de Lubumbashi.
Como a Fundação do Zaire ainda não se desenvolveu a ponto de ter as suas estruturas
de Formação, os jovens, após um ano de postulantado, vão prosseguir os estudos na
FAC (exceptuando os primeiros três, que estudaram na FAE). Em 1987-88, estava um jovem no noviciado de Mbalmayo (Camarões) e 4 outros no Lar Daniel Brottier, arredores
de Libreville (Gabão).
O Superior da Fundação ê o P. Frans Augustijns, eleito também Superior do Distrito no início deste ano. O 29 Assistente, P. Albert Le Floch,
presentemente o
responsável da Formação e reside no postulantado de Lubumbashi. Assegura também a
ligação com os membros da Fundação que estão no estrangeiro.

e

Visita e Cap ítulo do Distrito
O P. Peter Marzinkowski, Conselheiro Geral, visitou o Distrito de 27 de Novembro de 1987 a 16 de Janeiro de 1988. Juntou-se a ele o Superior Geral em 18 de Dezembro, e ambos tomaram parte no Capítulo de Distrito,. de 5 a 10 de Janeiro de 1988.
Antes, o P. Marzinkowski jã visitara os Confrades de Kindu,Kibombo, Kongolo, Katea,
Budi, Kitenge, Kabongo, Kolwezi e Lubumbashi, cidade onde o Superior Geral o encontrou. Depois de terem visitado o Postulantado e as duas Paroquias espiritanas de Lubumbashi, ambos, ainda antes do Capitule;, de Kongolo, visitaram Malemba-Nkulu e Manono. Essas deslocações fizeram-se por estrada (cerca de 3.000 kms para o P. Marzinkowski), excepto a viagem de comboio de
Kibombo para Kongolo. Apôs o Capítulo,
tomaram o avião para Kindu, onde ficaram 3 dias.
Assim, puderam inventariar o excelente trabalho feito pelos Confrades
ao serviço da Igreja local, apesar de
serem poucos. Um dos principais sectores de progresso
o da formação dos
catequistas e outros animadores leigos,
tão necessários por causa dás numerorosas comunidades do mato. Por exemplo,
o P. Jules Darmont, Único sobrevivente
do -massacre de 1962~ assiste, desde a
sua paróquia de Katea, mais de 50 comunidades confiadas a animadores leigos.
O novo Coruiei.ho da V,Ú,búta, com a Su.pVU.04 Os Espiritanos ajudam também a manter
Geltai..
(Va. uqu.vu:fa.): P. u Ga.gnê, Le.ema.ru,, economicamente .a s dioceses: o Ir. GaBle.unven, . Au.gMiljrui, Va.n de. Voa4de., Su.pe..,. briel van Roey dirige uma plantação em
Ju..o~ GVtai., Le. Floch e. Mwika.
Kibombo que vende 20.000 litros de Õlio de palma por ano e o Ir. Martinus

e
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Jenneskens olha por duas fazendas de gado, em Budi e Malemba, com cerca de 1.000
cabeças cada uma. No domínio qa saúde, o Ir. Christian Roberti, que ê medico,( e
presentemente em reciclagem),trabalha no hospital civil de Kongolo; ele tem colaborado na organização das es"trutras medicas da região.

No Capitulo, tomaram parte 21 membros do Distrito, na fraternidade de Kongolo.
Presentes também os P.es Haas, Marzinkowski, Armand Berghmans (Provincial da Bélgica), Daniel Macha (Sup~rior da FAE) e Ferdinand Azêguê (Superior da FA~). O P.
Frans Augustijns foi eleito Superior do Distrito (função que jâ exercera de 1978
a 1984). Fazem parte do Conselho os P.es Marcel Gagné (19Assistente), Albert Le
Floch (29 Assistente), Andrew Mwiko, Yves Bleunven, Staf Leemans (Superior cessante) e Victor van Voorde, economo. O Conselho ê verdadeiramente internacional:compreende 3 Belgas, 2 Franceses, 1 Canadiano, e 1 Tanzaniano. No Distrito ha 30 Padres e 4 Irmãos, sendo 21 Belgas, 5 da FAE-3 Franceses, 2 Holandeses, 2 Canadianos
e 1 Polaco. Entre as decisões tomadas no Capítulo, hã a da mudança de nome do Distrito. É que Kongolo ê apenas uma das 5 dioceses em que os Espiritanos trabalham.
A escolha do nome foi deixada ao Conselho do Distrito.

o/lot{cias
Decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:
Em 3 de Junho, confirmou a eleição da equipa provincial da Holanda: os P.es Jacobus GORDIJN (Provincial), Johannes HOGEMA, Frans WIJNEN, e Godefridus de KINDEREN 1
por um mandato de três anos, com início em 3 de Junho de 1988;
Em 17 de Junho, confirmou a eleição do P. Norman BEVAN como Provincial dos USA/E,
por um segundo mandato de três anos, com inicio em 17 de Agosto de 1988;
Em 14 de Julho, confirmou a eleição do P. Jean-Baptiste SAVOIE como Provincial
de França, por um segundo mandato de três anos, com início em 14 de Julho de 1988;
confirmou igualmente as eleições do P. Jean-Paul HOCH como 19 Vigário e Arsene
AUBERT como segundo vigário provinciais;
Em 15 de Julho, confirmou a eleição do P. Brian McLAUGHLIN como Provincial da
Irlanda, por um mandato de três anos, com inicio em 1 de Setembro de 1988;
Em 19 de Julho, fez a primeira nomeação do P. Joachim ABELLAN (França) para o
Distrito do Gabão;
Em 21 de Julho, confirmou a eleição do P. João SERRA de Araújo como Superior
do Distrito do Brasil/Sudeste, por um mandato de três anos, com início em 1 de Agosto de 1988;
Em 16 de Setembro, fez as l.as nomeaçoes da Província da Nigéria:Augustine
EJIKE para a Zambia(Solwezi); Ferdinand EZEKWONNA e Stanislaus CHUKWUBE para o Zimbabwé (Mutare); Clement ONWUNATA,Josaphat EZEANOLUE,
Bernard AMAH;Gregory IWUOZOR e Joseph
OGBONNA para a Província da Nigéria.

Reorg anizaç ão do centro
esp iritano
A partir de 15 de Setembro, o
Centro Espiritano de Pesquisa e Animação, na Casa Generalícia, tem o
seu campo de acçção mais alargado.
Doravante, abrange três domínios
principais: fontes eespiritualidade

Va uque/l.da..: P. eó Gobe,il., Hea..dl.e.y e. Re.ga.n.
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esp1r1tana, missao - hoje e justiça e paz. A responsabilidade do Centro está por
conta de uma equipa de 3 Confrades, cada um deles especializado no respectivo sector: Maurice Gobeil (fontes espiritanas), David Regan (missão) e William Headly
(Justiça e paz). O P. Headley, que foi Provincial dos USA/E, continuará ã frente
do Serviço de planificação da Casa Geral, função que exerce desde Março de 1987. O
P. Maurice Gobeil foi Provincial do Canadá de 1981 a 1987, O P. Regan, da Província da Irlanda, trabalhou 20 anos no Brasil, tendo estado também, a nível nacional
ao serviço da Conferência Episcopal, -e realizou várias tarefas em Africa.
Este Centro, criado em 1975 pelo P. Joseph Lecuyer e pelo P. Amadeu Martins,
começou por ser uma equipa de estudos espiritanos. Em 1982, tornou-se Centro Espiritano de Pesquisa e Animação, sob a direcção do P. Alphonse Gilbert, que era ao ·
mesmo tempo animador espiritual itinerante e responsável por duas Publicações anuais: Lv., Ca.lu.e!L6 Sp,i/ú;ta,[VL6 e Sp,ilúta,[Yll.i Au.f owr.d' hu.i, tratando a primeira principalmente das fontes e a segunda da vida espiritana tal como a vivem hoje os nossos confrades. Foi ajudado pelo P. Myles Fay de 1982 a 1986.
Antes de ser responsável pelo Centro, o P. Gilbert fora Superior da Comunidade
da Casa GeneralÍcia durante seis anos. A Casa Geral está-lhe grata pelos 13 anos
de serviço em Roma. Hã também um agradecimento a dar ao P, James McDonnell, que
foi durante nove anos responsável pelo Centro de.Documentação e da Biblioteca, e
regressou recentemente ã Província da Irlanda. A Casa GeneralÍcia dá ainda as boas
vindas ao P. Benjamim Ikegwuonu, que tomara em breve o lugar do P. Willy Vervoort
na contabilidade geral; e ao P. Abel Moreira Dias, nomeado para Friburgo corno agregado ao Economato Geral desde o 19 de Setembro de 1988,

Cap itulos e outras reuniões
Durante o verão ( no hemisfério norte), realizaram-se várias reuniões importantes, entre elas os capítulos das três Províncias maiore'~ da Congregação.
O Capítulo da ~ olanda teve lugar em Gemert de 30 de Maio a 3 de Junho, com 25
participantes. O da Província dos USA/E realizou-se em Bethel Park, Pittsburg, de
13 a 17 de Junho de 1988, cpm 30 participantes. França fez o seu Capítulo de 30
de Junho a 20 de Julho, em Chvilly, com 50 participantes. O Capítulo da Irlanda
foi de 3 a 16 de Julho, no colégio de Rockwell, com 4.3 participantes. Foram todos
Capítulos electivos e cada um deles tratou da situação e prioridades da Província
respectiva, ã luz da nova Regra de Vida. Na Holanda, o Conselho Geral esteve representado pelo P. De Boer, nos USA e Irlanda pelo P. Doyle, e na França pelo P. Nicolas. O resultado das eleições foi dito acima, entre as decisões do Conselho Geral,
O P. Okoye rep~sentou o Conselho Geral na reunião dos 13 Superiores e Formadores das Funda Ões e Províncias Africanas, o qual teve lugar em Nairobi, de 7 a
10 de Junho. O tema principal era: in
Ull.a.ç_â.o da. vida v.,p,iJu,ta.na. em A6Ju.c.a.: po
b~eza, 6amZu.a, eomuru.d.a.de. O Encontrão uma reunião, de dois em dois anos, dos
confrades dos seis Distritos do Brasil. Realizou-se este ano em Belo Horizonte,
de 18 a 22 de Junho, e juntou 125 confrades, Quatro membros do Conselho Geral, de
visita aos seis Distritos, tomaram parte nele: o Superior Geral e os P.es Gonçalves, Marzinkowski e De Boer. O tema a tratar no encontro era a cooperação entre os
Distritos e o encaminhamento para a futura Província do Brasil.

e

Em Gentinnes, Bélgica, realizou-se, de 15 a 29 de Julho, a reunião dos Estudantes Es piritanos Euro peus do II Ciclo, Eram 18, com os P.es John McFadden e Joseph Burgraff, que dirigiram o grupo. O P. Nicolas foi passar três dias com eles
Entre os temas em discussão, havia a internacionalidade, o problema das línguas
e do intercâmbio de estudantes., as prioridades da Congregação e as primeiras nomeações. O Mês Es piritano Europeu de preparação para a Profissão Perpétua foi organizado em Kimmage, Irlan.da, de 1 a 26 de Agosto. Tomaram parte 11 Professos, e responsabilizaram-se pelos temas, os P,es Bernard Courant, Patrick Palmer, Ramos Seixas e John Daly. A semana de retiro foi orientada pelo P. Lucien Deiss.
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Alemanha: 850 anos da Abadia de Knechtsteden

. A Província da Alemanha celebrou com brilho, do dia
da Ascensão (12 de Maio) até ao Domingo do Pentecostes (22
de Maio) o 8509 aniversario da Igreja abacial de Knechtsteden. A Abadia foi fundada pelos Premonstratenses em 1138,
4 anos após a morte de S, Norberto, Fundador da Ordem. Foi
propriedade da Ordem até 1802. em 1863, começava uma Província Espiritana na Alemanha, na antiga Abadia de Marienstatt;
mas os Espiritanos foram expulsos peló Kulturkampf de Bismarck, em 1873. Em 1895, a Provincia, com a permissão do governo, foi restablecida, e o Provincial, o P. Amand Acker,
adquiriu a propriedade de Knechtsteden, Grande parte do edifício, com excepçao da Igreja, tinha sido destruído por
um incêndio. A celebração dos 850 anos teve larga cobertura dos meios de comunicação e atraiu multidÕes de participantes.
Foram apresentadas conferências e exposiçoes sobre
a história da Abadia e da Província da Alemanha. Exibiramse vãrio·s corais e outros grupos. Cada dia girava em torno

de um tema particular, como dia mariano, dos jovens, do ecumenismo, do rito ucraniano dos Premonstratenses. O fim de semana de encerrament.o foi dedicado ao "Festival
dos Povos" ,uma celebração que já é tradicional em Knechtsteden . Entre as numerosas
per:sonalidades que marcaram presença, es_teve o Núncio Apostólico, Mons. Josip Uhac.
O Superior Geral, P. Pierre Haas, presidiu i Missa de Pentecostes e fez a homilia.
Nas • vesperas do mesmo dia, apresentou o texto alemão da Regra de Vida Espiritana a
80 Confrades da Província. De há um século para cá, Knechtsteden
o centro da Provincia da Alemanha, tendo enviado numerosos missionários para a Africa e América
Latina. A casa
merecidamente conhecida pela excelente preparação aí dada aos Irmaos, que vieram a ser, em vários campos da Missão, arquitectos e técnicos especializados.

e

e

Camarões

Faleceu em Sangmelima, a 8 de Setembro deste ano, com a idade de 74 anos, o
P. lgnace Dhellemmes, que havia consagrado aos pigmeus . a maior parte da sua vida .
Nascido em Roubaix, diocese de Lille, foi ordenado em 1940 e nomeado depois para
Auteuil, devido i guerra. Embarcou em 1947 para os Camarões e trabalhou durante 5
anos na leprosaria de Abong-Mbang. AÍ, começou a interessar-J,e pelos pigmeus que
viviam perto. De 1953 a 1968, foi responsável da Missão de Souanke, no norte do
Congo. Continuou a ocupar-se com os pigmeus, 3.000 nessa ârea (15% da população) .
Dedicará os Últimos 20 anos da sua vida aos 30.000 pigmeus do sul dos Camarões;
primeiro em Djoum, depois em Sang.m elima. Num livro publicado em 1968 com o título
"O Pai dos Pigmeus", o P. Dhellemmes conta a história desses 40 anos, passados como amigo itinerante, medico e sacerdote, ao serviço desse povo pacífico que ainda
hoje vivei margem da civilização. Fez recenceamentos precisos
dos diferentes grupos, baseando-se não em meros cálculos, mas
na amizade e contactos pés soais. Falava correntemente a Língua
deles, o "baka", tal como o "ewondo", o "fang" e o "lingala", e
foifoi iniciadó nos seus cóstumes tribais .O seu livro manifesta o grande respeito e profundo afecto que nutria por esse povo, que certamente chorará o seu desaparecimento,
Es p iritanos Irlandeses nos USA.

O P. Noel Cox foi nomeado Delegado Provincial para os Espiritanos Irlandeses rra região de Nova York. Este é o mais numeroso dos três grupos, com exactamente 50 membros. O P. Cox foi durante muitos anos missiofÍ.ário no Quénia. Na ârea de S. Francisco,
o P, ·Michael Woulfe foi notícia recentemente por causa dos "Freewheelers" ("utentes de ·r oda livre"), uma organização que ele fundou em 1977 para excursões com gente em cadeiras de rodas. O total das saídas em autocarro atingirá este ano o número de mil,ha-
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vendo na estrada 4 carros da organização quase uma vez por semana.

Os nossos Jubilados

60 anos de Profissão:

8 de. Ve.zemb1t.o

9 de. Ve.z em bit.o

: Ir. Lucien DRÉAU (França)
: Ir. Bernard UNDREIK~R (França).

50 anos de Sacerdócio:
18 de. Ve.zemb1to

: P.es Georges BOETSCH (França) e James TAYLOR (Inglaterra).

As nossas desculpas ao P. Pierre SCHAEFFER (França), por ter sido esquecido na Última lista dos Jubilados. Celebrou a 8 de Setembro o seu 609 Aniversário de
Profissão.

Os nossos Defuntos
9 de. Junho
15 de. Junho
20 de. Junho

24 de. Junho

25 de Junho
26 de. Junho
1 de Ju..lho

3 de. Ju..lho

10 de. Julho
17 de. Julho

25 de. Ju..lho

31 de. Ju..lho

2 de. AgoJ.i:to
18 de. Ag M:to
79 de. Ago.6:t.o

2O de.
24 de.
3 O de.
1 de.
2 de
6 de.
7 de.
7 de.
8 de.
15 de.
18 de
29 de.

Ago.6:to
Ag o.6:to
Ag o.6:to
Setemb1t.o
Setemb1t.o
Setemblto
Setembn.o
Setemb1to
Setemb1t.o
Setembn.o
Setemb1to
Setembn.o

P. James J. WHITE (USA/W), 76 anos.
P. Achille ROBIN (Martinica), 81 anos.
P. Jean FOURNEL (França), 75 anos.
Ir~ Jerónimo da SILVA GOHES (Portugal), 79 anos.
P. Robert EBERHARDT (USA/W), 78 anos.
P. Lucien MICHAUD (Canadá) , 81 anos.
P. André DEVAUX (França), 72 anos.
P. Emile HAAS(França), 79 anos.
P. Antoine GOETZ (França), 65 anos.
P. Joseph HALPIN (Irlanda), 77 anos.
Ir. Falco MICHIELS (Amazonas), 53 anos.
P. Rene CHAMAGNE (Senegal), 77 anos.
P. Johannes DE ROOIJ (Holanda), 96 anos.
P. Arthur EMERY (Suíça), 75 anos.
P. James AHERN (Irlanda), 65 anos.
P. A. Alves BARRETO (Portugal), 72 anos.
Ir. Cipriano NOGUEIRA (Portugal), 78 anos.
P. James D. SULLIVAN (USA/E), 75 anos,
P. Hans SUSENBERGER (Africa do Sul}, 59 anos,
P. Albertus VAN DEN BERG (Holanda), 75 anos.
P. Alban LE DANTEC (Martinica), 84 anos.
P. Philippe DELEGUE (França), 74 anos.
P. Peter B. BRADY (Irlanda), 83 anos.
P. Ignace DHELLEMMES (Yaoundé), 74 anos.
P. Louis KERGUENOU (França), 67 anos.
P. Wilhelmus VAN EIJK (Holanda), 73 anos.
Ir . Bathélemy KACZYNSKI (França), 72 anos.

Responsãveis pela publicação: PP. Roland Quesne1 e Manuel dos Santos Neves,
Serviço de Informação C.S.Sp., Clivo di Cinna, 195 - 00136 ROMA (Italia).
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