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Número 74

1988
Novembro• Dezembro
CONGflEGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO -

CLIVO 01 CINNA, 19S -

00139 ROMA

A DIOCESE DE ARUSHA
A diocese de Arusha, Tanzânia, celebrou estes ano
25 anos de existência, conjuntamente com os 25 anos
do seu 19 Bispo, um Espiritano .ainda no activo, Mons.
Dennis Durning.
em Arusha que vai ter lugar o Conselho Geral Ampliado da Congregacão, em Maio de 1989
- a primeira vez que uma Assembleia de tal importância se realiza fora da Europa.
Cerca de 13.000 pessoas desafiaram a chuva, em 26 de Junho
de 1988, no estádio de Arusha, para celebrar .com Mons. Durning
as Bodas de Prata da sua Ordenação ·Episcopal e da criação _da
Diocese. Na Missa campal, concelebrada no estádio, participaram o Cardeal Rugambwa de Dar-es~Salaam, o Pro-Núncio Apostólico Mons. Gian Moreni, outros 7 Bispos e 70 Padres, de Arusha
e outras dioceses vizinhas. Actuou um coral de 350 cantores e
fez a homilia Mons. Josaphat Lebulu de Sarne, ordenado Padre
justamente por Mons. Durning.
Em 11 de Setembro, Mons. Durning assinalou novamente o seu
jubileu episcopal, mas agora em Filadelfia, sua diocese natal, com uma Concelebração em que tomou parte o Cardeal Krol, que fez a homilia. Mons. Durning tem 65 anos
e ê o Único estrangeiro dos Bispos tanzanianos. Chegou ao Kilimandjaro em 1950.Trabalhava entre os Massai, em Loliondo,
quando, em 1963, foi nomeado para·a recém-criada diocese de Arusha. Foi ordenado Bispo por Mons. Krol, Arcebispo de
Filadélfia em 26 de Junho de 1963.

A diocese
A diocese de Arusha tem o tamanho
de meia Inglaterra, estendendo-se cerca
de 400 kms para o sul, através da estepe Massai, ate à fronteira com o Quénia,
e 200 kms para oeste, desde o monte Meru até ã cratera espectacular de Ngorongoro e ao·parque nacional de Serengeti - uma ârea famosa pela sua reserva de animais e pela ârea pre-histÕrica de Olduvai, onde Leakey descobriu os
fÕsseis dos primeiros antropÕides.
A ârea da diocese, geogr~ficamente, e em grande parte um planalto coberto de savana, a cerca de 1.000 metros
de altitude. A cidade de Arusha está no
sopé do monte Meru, de 4;567 metros; o
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conhecido monte Kilimandjaro, que tem 5.895 metros, está para os lados de Moshi. A
população é de 580.000 habitantes, dos quais cerca de metade são da tribo Massai um povo de pastores nómadas que vive também no sul do Quénia. Existem outras tribo~
como os Arushas, os Merus e os Sonjos.
Os primeiros missionários da Africa Oriental chegaram a Zanzibar em 1863.
Em 1868, abriram a missão dó Bagamoyo, no continente, penetrando progressivamente
para o interior. Em 1890~ o P. Alexandre Le Roy, mais tarde Superior Geral, fez uma expedição ao monde Kilimandjaro. Em 1901, Os P.es Gonnnenginger e Rohmer foram
enviados para a região que pertence hoje ã diocese de Arusha, mas não puderam fundar la uma missão permanente. Tal só veio a acontecer em 1926, com outro futuro Superior Geral, o P. , Fraricis Griff in. A evangel,ização :do Vicariato do Kilimandj aro
foi confiada em 1932.· aos Espiiitanos Americanos: os prímeiros a serem nomeados para
la foram os P.es janies white e Simon Stàrk, e'm 1939, numa a'ltura .em que havia apenas uma missao na ârea que compreende a actual diocese de Arusha (_67.000 Kms 2).
USA River não era mais que um centro secundário da Missão.
Em 1953, começou uma fase de expansão. O P. Egbert Durkin, mais tarde Pro-,
vincial da Inglaterra, e o P. Gene Hillman abriram nesse ano, uma missão em Monduli,
e outra no ano seguinte em Loliondo, a mais de .300 kms para nordeste, Em 1961, foi
a vez da missão de Kijungu, nas estepes do sul. Todas elas se situavam no país dos
Mas sai. A partir de 1956, funcionou uma Es.cola Técnica em USA Ri ver, onde j â havia
vâitas eécolas · primârias, centros catequÍsticos · e dispensãrios.
Em 1963, achou-se que havia p~ogresso suficiente para se criar a diocese
de Arusha. No ano seguinte, as estatísticas indicavam 6.300 catÕlicos ( a maioria
na cidade de Arusha e artedores) numa população de 250,000 habitantes. Havia 15.
Espiritanos e 1 Sacerdote diocesano tomando conta de 8 paroquias, e 2.700 alunos
frequentavam as 27 e_scolas primárias· e postos escolares 'do "mato".
Nessa altura, já se·estava realizando o Concílio; o novo Bispo pÔde tomar. ;
parte em todas as sessões, menos na primeira. O Vaticano II teve impacto notável ·
na diocese, especialmente nos campos da Liturgia, Formação Cristã, Missão,' Papel ·
do Laicado, Desenvolvimento e Ecumenismo. Deu-se também uma atenção maior ao
problema das vocações do que resultou .a criação do Seminário Menor em 1965; de · lã
transitariam os candidatos para os Seminários Maiores regionais. Mons, Durning declarou numa intervista recente que uma· das suas maiores alegrias era poder ordenar
Padres. para a Diocese. As três primeiras ordenações tiveram lugar em 1976 e até ã
data. foram ordenados .25 Sacerdotes, entre eles 5 Mas sai.
Alem desses, trabalham na diocese 22 Padres e 5 Associados Espiritanos,
com ma.is .11. J>adr~s e um Associado que se dedicam às Obras da Formação da Fundação
da Africa-Leste, em USA River e Njiro; Hâ ainda 8 Sacerdotes de outros Institutos,.
76 Religiosas pertencentes a 6 Congregações e 8 Missionários Leigos estrangeiros
a:o serviço ,dél, diocese, sem contar as centenas de Catequistas, Professores e Anima-.
dores de pequenas comunidades. A cidade de Arusha tem 5 paroquias; fora da cidade ·
11 ~~róquias têm Pastor residente e outras 8, não, e são mais de 100 os centros rurai$. As escolas foram nacionalizadas em 1969; mas a diocese tem ã sua conta 3 hos.
pitais, 17 clínicas, e um serviço medico mÕvel dirigido pelo P. Pat Patten
que pilota o seu pequeno aviao para
levar medicamentos todas as semanas as
clínicas do "mato 11 , onde sao atendidos
cercá de 500 doentes e transportar os
casos mais graves para o hospital.

O P. He.Jt.z.6.teÁ..Yl. e um g1tu.po de Ma.-6.&tu..

A diocese continua sendo em grande
parte ârea de primeira evangelização.
Numa população de 580.000 habitantes,
há 47.000 cat~licos e 57.000 de outras
confissões cristãs. Os muçulmanos são
10.000 aproximadamente. Restam 465.000
ou seja 80% da população, que seguem
as religiões tradicionais. Em grande
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parte, os Massaí entram neste grupo. A
vida nómada que eles levam dificulta a
sua evangelização, por se deslocarem
contínuamente com o seu gado. Falam uma língua "tonal" difícil, e são cíosos da sua independência e das suas
antigas tradições. As primeiras tentativas de evangelização datam dos anos
de 1950 e procurou-se desde logo respeitar essas tradições. Hoje, os Massai
mostram-se mais abertos ao Evangelho e
para isso contribuiu por certo o facto
de haver 5 Sacerdotes dessa tribo, o
19 deles ordenado em 1976.

O CapLtui.o do VÃÃttúto, 1987.

O Distrito do Kilimanjaro
O Superior actual do nistrito ê o P. Joseph Herzstein, que trabalhou virias
anos precisamente entre os Massai. A princípio, o Distrito orientou a sua missionação principalmente para a diocese de Moshi; o sucesso obtido pennitiu depois deixar
esse território quase totalmente. O povo Chagga de Moshi deu ji 150 Padres, diocesanos e religiosos, e esti enviando os seus próprios missionirios. são eles que formam
a coluna vertebral da Fundação da Africa-Leste, a erigir em Província em Fevereiro
de 1989. A Fundação fora lançada em .Janeiro de 1973, por insistência dos 5 Confrades
Chaggas de Moshi, que haviam professado nos anos 50. Dois deles viriam a ser Bispos:
Mons. Joseph Kilasara, Bispo de Moshi, falecido em 1978, e •Mons. Bernard Ngaviliau,
actual Bispo de : Zanzibar.
Apesar de não ter a .responsabilidade missionária Pelo povo Mo~hi ,Distrito mantern alguma actividade na diocese . de Sarne: 5 Confrades, 1 Alemao e 4 Holandeses,
ajudam os 9 Sacerdotes da diocese. O seu trabalho ê estimado, quer se trate da liturgia, da catequese, da promoção dos leigos, quer da publicação do jornal da diocese,o
"PAMBAZUKO". Hi · outros jornais lançados por Espirítanos: o "JIMBONI" de Moshi e . o
"TUPASHANE" de Arusha. Duas Associadas, urna delas Alemã, trabalham também em Sarne.
Contudo, o esf6rço maior do 'Distrito ~ai para os povos mais afastados: os Turkaqa do
Quénia e os Borarna do sul da Etiópia.

Alem dos Confrades Alemão e Holandeses que trabalham em Same, o Distr~to
conta 5 Tanzanianos, 2 Irlandeses, 1 Francês (o P. · Michel Robert a trabalhar entr.e
os Mas sai), e 20 membros da Província dos USA/Este. Fazem parte do Conselho d.o Distrito os P.es Joseph Herzstein, Johannes Bosman, Patrick Patten, Christopher Promis,
Richard Le Claire Thomas Tunney. Os P.es Tunney e Promissão antigos Superiores do
Distrito.

11ot{cias
A FAE vai ser Província
"Na reunião de 19/10/1988, o Conselho Geral decidiu erigir a Fund~ção da
Africa/Este em Província, em .acordo com o n9 157 da Regra de Vida, A decisao entre
em vigor a 2 de Fevereiro de :1989. Geograficamente, a nova Província engloba 3 países: Quénia, Tanzânia e Uganda. Os Distritos dentro desses países conservam a sua
autonomia, podendo o ·futuro justificar possíveis modificações. O P. Daniel Macha,
eleito Superior da Fundação no Capítulo desta, em Janeiro ·de 1987, torna-sé Superior
Provincial ate ao próximo Capitulo, previsto para Janeiro de 1990.
As relações entre Fundações e novas Províncias, bem como entre Fundações e
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Distritos locais, serão tema para o Conselho Geral Ampliado de Maio de 1989. De
momento, o Conselho Geral aceitou como pondo de partida as propostas que resultam
do acordo . feito entre as partes interessadas na reunião de 17 de Março de 1988,
regulando as relaç~es a estabelecer entre a nova Provincia e os Distritos''.
A reunião de 17 de Março de 1988 a que se refere este texto do Conselho
Geral realizou-se em Morogoro entre os Superiores Maiores da Africa Oriental, estando presente por parte do Conselho Geral.o P. James Okoye. Os Distritos em questão são os de Kilimanjaro, Bagamoyo e Quênia - os dois primeiros situados na Tanzânia.
O número 66 (Março-Abril de 1987) das In6oJunaçõu EópW;ta.ruu dedicou o
artigo principal ã Fundação da Africa/Este. O primeiro noviciado desta Fundação
abriu em 10 de Janeiro de 1970. Ela tem actualmente 45 Sacerdotes, 1 Irmão, 23
Teólogos Professos e cerca de 40 estudantes no primeiro ciclo. Trabalham na Zâmbia 11 Confrades, 5 no Zaire e 1 na Alemanha.

A Causa de Poullart des Places
A pedido do Capitulo Geral de 1986, o Conselho Geral decidiu introduzir
a Causa de Beatificação do P. Poullart des Places, e, em 3 de Novembr-o, nomeou
Postulador perante o tribunal diocesano de Paris, o P. Jean Savoie, Provincial de
. França. Como todos sabem, o P. Poullart des Places faleceu em 1709, com 30 anos,
depois de ter fundado a Congregação do Espirita Santo, em 1703.

Outras decisões do Conselho Geral
O Conselho Geral:

* Em 10 de Outubro, nomeou para a contabilidade do Economato Geral o P. Benjamin
IKEGWUONU (Nigéria), por um mandato de três anos a contar de 1 de Setembro de
1988; e nomeou o P. Georges-Henri THIBAULT, do Seminário Francês (Roma ) , para
a Província de França, a partir de 1 de Setembro de 1988.

* Em 14 de Outubro, nomeou o P. Henri LITTNER, da Administração Geral (Roma), para o Ar quivo Geral de Chevilly, ç.om data a contar de 1 de Novembro de 1988; e
mudou a primeira nomeação de 2 Confrades da Provincia de França - o P. Franz
LICHTLÉ para o Haiti e o P. Jean-Michel GELMETTI para a Província de Angola
( nomeados ambos primeiro para a Africa do Sul, não conseguiram visto de entrada).

* Em 24 de Outubro, confirmou a eleição do P. Jean PÉDRONO como Superior do Dis-

trito da Guiana, por um mandato de três anos, com inicio em 1 de Abril de 1989,
prolongando ate essa data o mandato do Superior cessante, o P. Jean-Yves URFIÊ.

* Em 4 de Novembro, nomeou o P. John HOGAN como Superior da Fundação de
Africa / Oeste (WAF), por um mandato de três anos, com início em 11 de
Fevereiro de 1989.
* Em 18 de Novembro, confirmou a eleição do P. Neil McQUILLAN como Superior do Distrito de Porto Rico, por um segundo mandato de três anos, com inicio em 1 de Janeiro de 1989.

* Em 30 de Novembro, confirmou a eleição do P. Antoine MERCIER como Superior do
Grupo Apostólico do Mêxico, por um mandato de três anos, com início em 30
Novembro de 1988.

de
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Novos Superiores Maiores
na
Casa Ge~ralícia
De 19 a ·23 de Setembro de 1988,reuniram-se em Roma 6 Superiores Maiores
recentemente nomeados (Foto ao lado).
Obj e.c tivo: conhecer-se mutuamente e trocar ideias. O grupo era menos numeroso
que o do ano passado, em que vieram 19.
Doravante as reuniões serão anuais, para que o grupo não se torne demasiado
grande. Entre os vârios temas da agenda,
havia o novo guia administrativo que o
Cons~lho Geral preparou· para os Sup~riores Maiores, a implementação da Regra de
Vida e o Conselho Geral Ampliado do p~Õximo ano. Os novos Superiores e os membros do Geneialato tiveram u~ dia de excursão ate Subiaco e TivolL Terminado o
encontro, o Conselho Gera.1 partiu para
perto de Assis~ onde ieve lugar o seu
retiro anual, orientado pelo P. Félix
Porsch, da Província da Alemanha.

0-6 Supe!Úo'1.e.6 McúoJt.U em Sub.ia.e.o: · (da
uqueJ[.da.) P. u B!Úa.n Mc.LaughUn ( 1Jcl.a.ndit),
João SeNLCL de Atr.aii.jo (Bna..ú..l Su.du,te),

Je.a.n-F1t.a.ne,o-L6 Coqu.eJte.l ( Paro:tgu.a..i.J, PieJLJté.
Ha.M (Supe.Jt.ion Ge/Utl 1, R.odeJt.ic.k. CUJl./ta.n
(SeMCl Le.oa.), Jo.6é. de Ca.1d1to OUveÁ/ta.
( Po4tu.ga.l) , Vinc.e.n;t O' Too.te ( Inglate.Nta) •

Prime.iras nomeaç oes

Pa.puál.iia.-Nova. Gtúné:.
BnMil Sudo v.i:te
Congo .
Ma.da.g a.ó c.an
Angola
A6,1tic.a. · do Sul
SVVLa. Leoa
Ma.ku.1tcü
V.mba.bwe

Paul McAU,LEY e NeaL SHANKS (Transcanadâ)
Peter DE LA BASTIDE (Trindade)
Chrysqnthus YUH .. (FAC)
Jean-Marc BERTRAND (França)·
Yves DUHAYON (França) e António de SOUSA NEVES (Portugal)
José Manuel MATIAS SABENÇA (Po~tugal)
Fidelis FAERENGA e Peter LAAST (WAF)
Peter ESHUN-RHULE (WAF)
Muziwakhe Michael SIBEKO (Africa do Sul).

· Visitas
De Nôvembrb' 1988 a Abril 1989, a Equipa Geral fará as visitas seguintes:
P. Haas

P. Doyle

P. Okoye

P. Gonçalves
P.

Wiehé

P. Nicolas

• Tngla:te.Ma. [ 8-13 Nov embko'l, Nig eJúa. ( 5 Vez e.mb1to-8 Ja.nwo) , Re.púbU:-

c..a. Ce.nbio-Antic.a.na. (8-17 Ja.nwo) ,USA/W (20 FeveJLWo-5 Mcvc.ç.o), .
Reunião (18-25 Mcvc.ç.o), Ma.da.gcuc..M (25 MMç.o-3 Abkil) e. Ma.wuc.ia .
(3-11 . a.btil) . .
Nigvúa (8 Novembn.o-15 Ve.ze.mb1to), USA/W (25 Ja.nwo'-28 FeveJLWo.
Ca.pLtu..to: 17-22 Abkil) , USA/Gtw.po 1/tla.ndê.J.i (J -1 O de Manç.o), Poll:to
Ric.o ( J2-3 7 MaJr.ç.o) e Supe;úof1-v.i da Amvúc_a. do Noltte., T_Oll.on:to.
( 3-6 Ab!til) .
Nigvúa. t 8 Novemb1to- 12 Fevenwo l.
Cabo Ve.Jtde. (J 2-3,J Ja.nwo l .

SupenioJt.e..ó da. A6Ju.c..a. Cen:tJt.a.l, Ba.ngtú [10-14 Novemb1to), Nigvúa.
( 14 NovembJto-1 O Ja.nwo l , Ma.da.ga.J.ic.M, Reu.vúã.o e Ma.WLlc.ia ( 7CJ Manç.o15 Ab!til) .
Forona.do1tu ·de. EuJtop'a., Holanda. e Pfl..ovinc.iaJ/2 de. Ewwpa., F1ta.n.ç.a (Ve. 1O
2 9 Nov e.mbfl..o) , Guia.na e. Ha.,,i;ü ( 7O Mcvc.ç,o- 18 AbJÜ.i,).

é(
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P. Marzinkowski
P. De Boer

Ge.nti.nnM, ]u.J.,liç.a. e Pa.z (6-14 Novemb11.o), Repú.bUc.a Centll.o-A6Ju.c.a.n.a (24 Novembll.o-26 Jane,úr.o), Cama.11.ÕM (26 Ja.n.e,úr.o-13 Feve11.wol,
Congo ( 73 -2 3 Fev e11.wo l Guadalupe e Ma.JLtlru.c.a ( J O Ma.11.ç.o- J 7 Abw) •
Holanda. (6 Novembll.o-6 Ve.zemb11.o).

Tomarão parte no Conselho Geral Ampliado, de 8 a 20 de Maio de 1989,
Arusha, todos os Conselheiros.

em

Casa · Generalícia
O P. Henri Littner, Secretario Geral Adjunto desde 1966, deixou Roma em 6 de Novembro para assumir em Chevilly o cargo de
Arquivista Geral Adjunto. Tem presentemente 73 anos. Ensinou
Teologia Moral e Direito Canónico no Seminário do Espírito
Santo, que acolhia os estudantes ultramarinos em França (1945
a 1955), e ensinou depois, em Chevilly (1957-1963). Foi Professor interino em Bangui no ano de 1965. Estudou Liturgia em Lovaina e Paris de 1955 a 1957. Trabalhou de 1963 a 1966 como
Adjunto no Arquivo Geral de Paris, antes de vir para o Secretariado Geral em Roma. Devemos ao P. Littner, nos Últimos 39 anos,
O P. Llttn.ell.
o Ordo da Congregação de que todos nos servimos. Foi ele também
que publicou o État du Personnel da Congregação de 1968, 1974,
e 1980. Compilou ainda o de 1988, em curso de impressão. Eram
dele as estatísticas que apareciam sempre no Boletim Geral. O conhecimento que ele
tem da Congregação fará falta no Generalato principalmente ao responsável das Informações Espiritanas, que podia contar sempre com a sua ajuda e os seus conselhos.
Ele foi mesmo responsável do Serviço de Informação no ano 1976-77 e teve de tomar
o cargo de Secretario Geral, por várias vezes, em certas circunstâncias.

Ang ola
Em 20-21 de Agosto, a diocese de Menongue celebrou o centenário da Missão do
Kuvango, fundada em 1888 pelo espiritano P. Ernesto Lecbnte. Foi desta Missão que
se lançou a evangelização de grande parte do povo Ganguela. Mas ela ficou privada
de Sacerdote desde 1982, quando foi raptado o P. Martinho van Koolwijk, que se dedica presentemente aos refugiados angolanos na Zâmbia (ver n9 70 de Informações
Espiritanas). Presidiram à celebração o Bispo de Menongue, o Arcebispo de Lubango
e o Delegado Apostólico, e tomaram parte nela milhares de cristãos, alguns dos
quais, tiveram de percorrer 100 kms a pê. Na celebração foi dado o Crisma a 1.500
pessoas.
Quatro dias mais tarde, em 25 de Agosto, 1 Padre e 8 Seminaristas Espiritan_o s esc,;1_param ilesos de uma embuscada, na qual infelizmente, morreram 5 Seminaristas da diocese de Benguela e 1 Escolástico Saletino. O P. José Gaspar conduzia o Último dos 3 carros da •coluna, quando os três ficaram debaixo do fogo de
metralhadoras na estrada de Benguela para o Huambo. O camião da Car_itàs, que ia
à frente, foi ·o mais visado e mais atingido, tendo o pessoal dos outros carros
podido descer e p~r-se a salvo.

Guiné - Bissau
Entre os projectos do Serviço de Animação missiónaria da Província de Portugal, a LIAM, por ocasião dos 50 anos, no ano passado, figurava uma colecta para
a construção de uma Escola e uma Igreja na jovem Missão de CáiÕ, Guiné - Bissau.
O ramo jovem da LIAM, os "Jovens sem fronteiras", interessou-se especialmente pela Escola. Juntaram fundos, e 5 deles, entre os quais um carpinteiro e um electri-
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cista, deslocaram-se por sua conta a Caió no mês de Agosto, juntamente com o P.
Firmino Cachada, fundador do grupo. Colocaram a primeira pedra da escola durante uma cerimónia pública e em 11 de Agosto lançaram-se à construção.. O povo da .
Missão continuará com o trabalho, sob a direcção do P. José Costa, e a Escola
estari pronta por meados de 1989. Terã três salas de aula, escritório e várias
outras salas. A escola mais chegada à Missão fica a .40 kms.

Africa Austral
Na sua viagem à Africa Austral, o Papa João Paulo II . beatificou o P. Joseph
Gerard O.M.I. {1831-1914) que.foi o A~Õstolo do Lesotho. A Beatificação ocorreu
numa cerimónia ao ar livre, a 15 de Setembro em Maseru. Um pormenor interessante
da vida do P. Gérard é o seu encontro em 1853 com o P. Tiago Laval, de quem foi .
hóspede. A caminho da Africa Austral teve de ficar mais de dois meses na Ilha Maurícia. Aproveitou para estudar os métodos cie evangelização do P. Laval que foram
muito Úteis para a evangelização dos Basotho

Intenç ões de Missa
são sempre m~G ~;merosos os Confrades, para quem os honorãrioi de Missa
são uma- h,nté de receitas, que recdrrero à Administração •Gerai para receberem Intenções de Missa. , Àq~eles . que nos. possam enviar ,Intenções, o Economatq Geral agradece, para poder servfr outros Confrades. . .

Os nossos Jubilados
65 anos de Sacerdócio

5 de Abltil

: P. Olivier SABOT (França)

60 anos de Profissão

5 de Ab,'LU

P.es Matth.:_as DIERICHSWEILER e Wilhelm HAHN (Alemanha), Heinrich
LEMMENS (USA/E), Rudolf LENZBACH (Brasil/Sul) e Anton WILDEN (Africa do Sul).

50 anos de Profissão

79 de Mattç.o

Irs. Andreas van GURP, Joseph WERKER (Holanda), Luis OLIVEIRA e
Manuel VALENTE (Portugal).

50 anos de Sacerdócio

16 de. Abltil
24 de. Abtúf

P.es Wilhelm BAR, Hugo BOSSONG e Hermann OBERGFELL (Alemanha),
Alfons SCHUMACHER (Brasil/Sul).
P. Gerhard SEIFRIED (Porto Rico).
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Os nossos Defuntos
5 de. Ou,tubtz.o

6 de. Ou.tu.bito
7 de. Oux.u.bli.o

8 de. Ou.,w.bJto

13 de. Ou.,tubtz.o

15 de. Ou.tub1to
21 de. Ou.tu.bito
25 de. Ou.tu.bilo
3O de. Ou.tu.bito
3 1 de. Ot.U:u.b1to
14 de. Novemb1to
15 de. NovembM
19 de. Novembtz.o
22 de. Novemb1to

P. David DARCY (Brasil/Sudoeste), 54 anos,
P. James MURRAY (Irlanda), 7 5 anos.
P. Jean ROHART (Martinica), 78 anos.
P. Gerard CHÉNÉ (França), 45 anos.
P. Gwenael LE PART (França), 59 anos.
P. James J. COLEMAN (Irlanda), 87 anos.
P. Lucien FREY (França), 74 anos.
P. Alfredo SANTOS (Angola), 70 anos.
P. Leon THEILLER (França), 77 anos.
P. Yves FLOUR (França), 76 anos.
P. Martin GROFF (França), 61 anos.
Ir. Domingos MEIRELES (Angola), 66 anos.
Ir. Valentin TIMMERMANN (Alemanha), 75 anos.
P. Carolus van ZEELAND (Holanda), 73 anos.
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