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INFORMACOES

ESPIRITA NAS

CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO - CLIVO 01 CINNA, 195 - 00136 ROMA

REUNIÃO DOS SUPERIORES E
FORMADORES ESPIRITANOS DA ÁFRICA
Os Superiores e representantes dos formadores das circunscrições espiritanas da África e ilhas, tiveram uma reunião
na "Spiritan Intemational School of Theology (SIST)
Enugu, Nigéria, de 02 a 05 de Setembro de 1997. Em África
temos três Províncias - Angola, Nigéria e EAP - .e cinco
Fundações WAF, FAC, SCAF, FCK(Fundação do Congo
Kinshasa) FOI. Todas estiveram representadas, excepto a
WAF, devido a problemas de voos. O Conselho Geral.
Estve representado pelo P. Godfrey Odigbo.

Reuniões anteriores
A primeira conferência dos espiritanos da África,
realizou-se na Nigéria em
Março de 1974. O tema Inculturação do carisma espiritano na África, teve por
objectivo ver como os espiritanos africanos podiam incarnar uma vida cristã espiritana nos autênticos valores
africanos, como ser verdadeiramente africanos e
verdadeiramente
espiritanos. Ficou resolvido realizar esta conferência de
dois em dois anos. Foi eleito
As zonas
um secretário por dois anos.
sombreadas
A segunda reunião
são
os países
foi no Yaoundé, nos Caonde trabalmarões, em Dezembro de
1976. Á que estava prevista
ham
para Dakar em 1979 não se
realizou. E não houve mais
nenhuma até Junho de 1986,
quando sob os auspícios da
Casa Generalícia, se reuniram em, Saveme, França, as
Províncias e Fundações africanas. Participaram 16 confrades.
Em 1988, uma quarta reunião foi organizada pela
EAP, em Langata, Nairobi. Antes desta reunião foi pedido
a todos os espiritanos · africanos que respondessem a um
questionário, apresentando a sua experiência pessoal sobre
o modo de viver o Voto de Pobreza. O objectivo era ajudar
a inculturação deste Voto no contexto africano.
A quinta reunião realizou-se em Brazzaville, Congo em
1990. Com base nas respostas ao questionário em Langata,

reflectiu-se sobre a inculturação do Voto de Pobreza nas
casas de formação espiritanas, na África e Ilhas.
A sexta reunião foi em Ejisu, Ghana em Julho de
1993. O tema geral foi Formação e Missão - que formação
para qual missão? O assunto foi tratado sob vários aspectos, tais como J & P, Diálogo inter-religioso na África e a
Formação dos Formadores.
A sétima reunião teve lugar em Bethlehem, na
África do Sul em Novembro de 1995. Aí, o P. Edmund
Ndzana, da FAC foi eleito secretário permanente encarregado da coordenação.
A reunião ocupou-se da Racionalização das estruturas de formação nas circunscrições da África e· nhas. E também da Formação
espiritana à luz do Sínodo
para a África, do Novo Directório da Formação Espiritaná e da J&P.
Seguindo as orientações do CGA95 de Dakar,
o debateu-se o estabelecimento de centros espiritanos
para formação permanente,
especialmente na área da espiritualidade espiritana, no
Bagamoio {Tanzania) e
SIST(Nigéria). A reunião
seguinte ficou agendada
para Setembro de 1997 no
Zaire (Rep Democrática do
Congo). Contudo, por causa
da situação instável nesse
país, foi mudada majs tarde
para a Nigéria.

SIST Nigéria
A reunião no SIST concordou com a decisão -tomada na
África do Sul de haver intercâmbio do corpo directivo e
estudantes, entre as circunscrições membros. Muito já foi
realizado nos dois anos anteriores. Estudantes da WAF e
Nigéria fazem o segundo ciclo nas casas de formação da
FAC e EAP. Alguns estudantes da FAC fizeram o estágio
pastoral na Nigéria e WAF e far~o o segundo ciclo no SIST.
Alguns estudantes da FOI e SCAF tambéJ:?1 estão na EAP a
fazer o segundo ciclo. Prof~ssores da Nigéria foram postos

à disposição da SCAF e FAC. Esta orientação é vista e
encorajada entre as circunscrições, como expressão da internacionalidade e solidariedade.
Os delegados sentiram profundamente a grande falta
de formadores nas Províncias e Fundações. Isto levou a
centrar os debates sobre o estabelecimento de centros espiritanos, como tinha sido proposto na reunião na África do
Sul. Estes centros deverão formar os formadores, especialmente na espiritualidade missionária espiritana, na herança
espiritana e oferecer a outros confrades a oportunidade
duma formação permanente e renovada. Como lugares de
renovamento espiritual, os centros poderiam eventualmente
estar abertos a não espiritanos que mostrem interesse pela
nossa espiritualidade. Os dois centros ( SIST e Bagamoio)
foram aprovados na linha da reunião anterior na África do
Sul.

Centros Espiritanos: SIST e Bagamoyo
Foi tido em atenção que um centro espiritano no SIST
poderia utilizar as estruturas e facilidades já existentes. Se o
Conselho do SIST e o Conselho Geral estiverem de acordo,
o curso poderia começar no próximo ano académico, de
uma maneira simples, com três ou quatro formadores do
SIST e alguns intervenientes ocasionais especialistas em
estudos espiritanos.
Foi escolhido o Bagamoio por causa da sua importância histórica para os espiritanos e para a Igreja da
África de Leste. Os espiritanos chegaram ao Bagamoio em
1863 e daí começaram a evangelização da África de Leste.
Aí se encontra um importante museu histórico e missionário
e um santuário mariano, lugar de peregrinação. Foram

feitos estudos para a construção das estruturas previstas em
Bagamoio. A assembleia esteve de acordo para que o
trabalho se fizesse por fases, começando por um bloco
administrativo e urna estrutura permanente para o museu,
tão cedo quanto as condições financeiras o permitam.
Espera-se aproveitar as lições da experiência adquirida no
SIST, antes de começar os cursos em Bagamoio. Foi sublinhado que, desde o princípio, os dois centros deveriam ser
bilingues e abertos aos confrades das várias regiões. Contudo, seguindo as recomendações da reunião da África do
Sul, a assembleia pediu um estudo sobre a possibilidade de
um outro centro para um meio francófone. Isto será assunto
a debater na próima reunião.

Educação
Foi também assunto de discussão o apostolado na educação,
formal e informal, como um aspecto importante do nosso
carisma espiritano e uma herança na África. Cada circunscrição foi aconselhada a dar-lhe um lugar de importância
nas suas prioridades missionárias e no planeamento do
pessoal nos anos futuros. Os problemas com a falta de
fundos suficientes para acorrer às casas de formação e a
incapacidade para conseguir um autofinanciamento, foram
consideradas como fontes de maior preocupação para os
membros das circunscrições.
No seguimento da resignação do P. Edmund Ndzana
como secretário desde a última reunião, o P. Gerard Nnamunga, da EAP, foi eleito por unanimidade secretário permanente, por quatro anos.
A próxima reunião será daqui a dois anos no Congo
Kinshasa, na última semana de Agosto de 1999.

Etiópia: Bodas de Prata
controu nos "Borana" o seu "povo escolhido", enquanto a
A rmssao na Etiópia conheceu um primeiro período,
Província da Irlanda se estabeleceu com outro grupo,
quando nos anos 40, o P. Devenish, da Trindade, a
então
chamado
pedido de Roma,
"Gamo
Gofa",
veio do Tanganyica
onde pela primeira
com um pequeno
vez, a nossa Congrupo de espiritanos
gregação se enconpara substituir os
trou com o Oriente
missionários
italcristão. Os etíopes
ianos, depois da
e a Igreja Católica
vitória dos aliados na
da Etiópia, particuEtiópia.( cf
Inforlarmente no Norte
mações Espiritanas.
e na capital, benefiN°
55
Jan/Fev.
ciaram muito do
1985). Foi uma
trabalho dedicado
solução puramente
dos nossos contemporária.
frades, na luta conO Capítulo
tra a fome e no deGeral de 1968 tinha
senvolvimento.
recomendado
um
Hoje há
novo impulso à
sinais de que estaprimeira evangelizamos bem enraização. Foi formada
E-D: Fila da frente: D. Hegarty, P. Osuji, P.Kelly, J Onwughalu
uma comunidade in- fila de trás: B. Cogavin, V. Stegman, O. Lambert, O. Ryan. P. Moran, E. Fritsch, T. dos na terra da
Etiópia. Batem à
ternacional, que enLeus, Ype de Jong, B. O 'Toole, l de Lange and K. ·Hogan.
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nossa parte vários candidatos à vida espiritana, e os responsáveis da formação na Igreja católica local, apelam cada vez
mais à nossa contribuição.
Publicações

Como preparação para as celebrações oficiais nacionais em
15-16 de Agosto de 1997, ambos os grupos se encontraram
para preparar algumas publicações, destinadas a um vasto
público, com o fim de dar a conhecer a vida espiritana.
Foram distribuídos desdobráveis em inglês e amharic e foi
publicado um opúsculo a cores, com mais de cinquenta
páginas: Spiritans: Ethíopia, 1972-1997. O opúsculo contém uma variedade de artigos, apresentando as motivações
e experiências dos dois grupos, Borana e Gamo Gofa.

Celebrações nacionais

Estas celebrações, em Addis Abeba, duraram dois dias, e
foram orientadas pelos capuchinhos da paróquia de S. Salvador. Os pontos altos foram a abertura oficial e a celebração eucarística em rito etíope, ambas presididas pelo
Cardeal P. Tzadua.
Um acontecimento particularmente significativo foi a resposta do Arcebispo Timotheos da Igreja Ortodoxa Etíope
às duas apresentações "Evangelização em Gamo Gofa"
pelo P. Brian O'Toole, CSSp. E "O papel da Igreja
Católica na Etiópia" pelo Prof. Ernst Chr. Suttner, de
Viena. Foi a primeira vez que um bispo ortodoxo se expressou durante uma reunião católica na Etiópia.

Dois apelos
Argélia:

Etiópia: Apostolado em Gomo Gofa.

Se vai ter um ano sabático a partir de Setembro de 1998 ...
Se goza duma boa saúde... Se fala o francês e mesmo o
árabe (o que seria ainda melhor!). .. Se acredita poder
cortar radicalmente com uma actividade profissional ou
pastoral talvez absorvente, sem ter medo de dedicar muito
do seu tempo disponível para a oração e reflexão, para os
trabalhos pessoais ou eventualmente para dar um curso de
francês ou inglês, e sobretudo para encontros ... Se não tem
medo, ou melhor ainda se deseja fazer a experiência do
encontro quotidiano com muçulmanos numa Igreja muito
minoritária... Se aceita viver em comunidade idade com um
confrade talvez um pouco "blindado" por ter feito esta
experiência durante 26 anos, mas que está disposto a tudo
fazer para lhe facilitar a vida ...
Então vá depressa ao seu superior e dê-me um sinal.
Assim você permitirá ao P. Raymond ter um ano de
reciclagem e de repouso e ajudará o "Grupo da Argélia II a
sobreviver e a passar esta fase difícil dos acontecimentos
que conhece. Esta escolha não está isenta de riscos, talvez
mais para a mente do que para o físico, mas a profunda
alegria evangélica de viver em solidariedade com este Povo
e esta Igreja que sofrem, e também o apoio da fraternidade
e da oração dos confrades espiritanos não lhe faltarão.
Antecipadamente agradecido.
(R. You, Paroisse et Cité Spiritaine, 32 Ave de la Macta, B.
P.24 22000 Sidi-Bel-Abess, Argélia).

O grupo Irlandês (ou Grupo de Gomo Gafa) tem uma
maneira característica de evangelizar, dentro e através da
Igreja Ortodoxa da Etiópia. Esta Igreja está fortemente
enraizada nesta região e é considerada como uma "Igrejairmã" da Igreja Católica. O apostolado é feito com o
objectivo de:renovar esta Igreja e a acompanhar nos seus
esforços de atendimento das pessoas que vivem segundo a
sua religião tradicional africana, sobretudo os "Hammer".
Este género de apostolado é único no mundo. Por outro
lado, está actualmente em fase de estruturação um importante programa de desenvolvimento. O trabalho feito pelo
grupo é apoiado pela Congregação e pelo Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos.
Presentemente o Grupo está prestando particular
atenção a alguns jovens que pedem para entrar na Congregação. Dois dentre eles estão seguindo um programa de
formação, comum a todos os religiosos, no Seminário
Maior de Addis Abeba.
O nosso grande problema é o facto de sermos muito
pouco numerosos. Por isso o nosso apelo dirige-se àqueles
que estejam interessados neste género de apostolado, no
contexto da tradição de rito etíope, compreendendo um
trabalho ao serviço do desenvolvimento e um compromisso
a participar na construção da vida de comunidade; dirijase ao seu superior e à pessoa responsável do Grupo.
(E. Fritsch, P:O Box 23, Arba Minch, North Orno, Etiópia).

Notícias Diversas
Decisões do Conselho Geral
Em 10 de Out., transferiu o P. Domingos VITORINO do
Grupo Internacional de Moçambique (lnhazónia)
para a Província de Portugal.
Em 10 de Out., deu a sua aprovação para a abertura do
Noviciado em Bel Air, Lubumbashi, República
Democrática do Congo-Kinshasa.
Em 31 de Out., confirmou a eleição do P. Christian CHOQUEREAU como Superior Maior do Grupo apostólico do México, por um 2° mandato de 3 anos a
partir de 01 de Dezembro de 1997.

Reuniões
SIST, Presen93- espmtana na Nigéria: de 18 a 20 de
Dez.., 1997. O P. Odigbo representará o Conselho
Geral.

Conselho Alargado, WAF, Eji u,de 14 a 18 de Fev. de
1998. O P. Odigbo representará o Conselho Geral.
Superiores da América do Norte e Canúbas: de. 31
de Jan. a 06 de Fev. de 1998.
GIHA: 12 a. 19 de Dez. de 1998 em Roma (provisório).
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Vidimus Dominum.

Notícias Breves

"Oitocentos jovens religiosos e religiosas, nascidos depois
de 1967, entre os quais quatro espiritanos, encontraram-se
em Roma, de 29 de Setembro a 04 de Outubro de 1997.
Viemos dos cinco continentes e comunicávamos através de
cinco línguas: inglês, italiano, alemão, espanhol e francês.
O encontro foi organizado pela União dos Superiores
Gerais.
Entre os temas debatidos salientamos: pode-se ser religioso
sem viver em comunidade? As nossas congregações não se
desligaram dos pobres por causa das suas riquezas? A
nossa formação não pode ser mais adaptada ao mundo
moderno? Quer se esteja ainda em discernimento ou já
comprometido, as nossas expectativas podem não ser sempre as mesmas. Mas uma coisa é certa: nós apreciamos os
mais velhos e desejamos conduzir o barco com eles. Ser a
esperança ... do mundo de hoje" ( (Jean-Pascal Lombart).

O P. Jean-Pierre Gaillard, da Província de França, foi
nomeado Secretário Permanente da região Europa.
Reside na Comunidade de Bruxelas.
O P. Schouver representou a União dos Superiores Gerais
na 11 ª Assembleia Plenária da SECAM, de 21 a 28
de Setembro de 1997. Esta foi a primeiras que se
realizou na África do Sul. Entre outros assuntos
falou-se da Igreja Família e da Necessidade de
reestruturar a SECAM.

Celebrações: Em Junho deste ano os espiritanos celebraram
o centenário da sua chegada ao Tefé. Em Outubro a
Maurícia celebrou o 150° aniversário da Fundação da
Diocese de Porto-Luís. Na próxima edição daremos
um relato destas celebrações.
Em 01 de Out. de 1997 a Congregação tinha 3.081 membros vivos, entre os quais 31 Bispos, 254 Irmãos,
2.373 Padres e 423 Jovens professos.

O P. Paddy Roe, da Irlanda e Kénia, chegou à Casa
Generalícia em 19 de Outubro, para ajudar na
preparação do Capítulo Geral . Estará em Roma até
19 de Dezembro de 1997.
O P. E. Uzukwu, da Nigéria, orientou o Retiro do Conselho Geral de 12 a 18 de Outubro de 1997.
O Grupo para a nova missão na Ásia é esperado em
Roma a 27 de Novembro. Irá para Assis para um
tempo de oração e reflexão. De volta a Roma em 7
de Dezembro, seguirá para a Ásia no dia 11.
E-D: L. Tunde Alabi(Nigéria), J-P. Lombard(França}, G. Temgoua(Camarões), V.M. Martinez(México).

"Todos nós que gritamos alegremente "vimos o Senhor"
reconhecemos ao mesmo tempo que isso implica uma responsabilidade. O que vimos e experimentamos, devemos
transmiti-lo aos nossos irmãos e irmãs. Àqueles que não o
viram ou que, devido às condições desumanas em que
vivem - os pobres, os oprimidos, os marginalizados - não o
podem ver e menos ainda anunciá-lo, nós devemos proclamar que também eles viram o Senhor. É com eles que nós
somos chamados a partilhar a nossa experiência do encontro com o Senhor". (Victor M. Martinez).
"Tive a oportunidade de, pela primeira vez, visitar Roma,
lugar de encontro e encruzilhada de muitos povos. Vi
muitos monumentos importantes de que fala a história da
Igreja. Em Roma encontramos gente de todas as raças,
cores e línguas. Por outra parte fiquei um pouco chocado
por encontrar jovens de Roma ou turistas entregando-se a
cenas escabrosas à vista de toda a gente, tanto de dia como
de noite, sem vergonha nem respeito"(Gaston Temgoua).
"Ouvimos dizer que no Ocidente não há vocações, mas no
Congresso os Europeus e os Americanos eram numerosos.
É reconfortante verificar que o Espírito está vivo na Igreja,
sobretudo entre os jovens. Isto encoraja-nos a caminhar em
frente, vivendo radicalmente os conselhos evangélicos e
dando testemunho do Evangelho para lá de todas as fronteiras_". (Lawrence Tunde Alabi).

A causa do Bispo Shanahan CSSp foi formalmente introduzida em Onitsha, Nigéria, por Mgr Albert
Obiefuna, Arcebispo de Onitsha em 15 de Novembro
de 1997. O Postulador é o P. A. Gilbert CSSp e a
Irmã Angela Ruddy MSHR é Vice-postuladora.
Está previsto que Sua Santidade João Paulo II visite a
Nigéria em Março de 1998 e que nessa ocasião
beatifique o P. Cyprian Tansi.

Endereços do Correio Electrónico
De futuro, Informações Espiritanas não publicará mais endereços do correio electrónico. Serão enviados directamente
por Internet para todos os assinantes. No entanto os confrades que entrem na Internet são convidados a mandar o
endereço para o nosso Serviço de Informação.

Publicações de Espiritanos
Meditating on the Mysteries of the Rosary: The Rosary as
Biblical Prayer: Michel de Verteuil, Veritas, Dublin,
1997.
LA MAISON MERE de la Congregation du Saint Esprit:
Jean Ernoult: Rue Lhomond 1997

Os nossos defuntos
Out. 10

P. Thomas H. TARIMO ................ EAP, 44 anos

Out. 14 P. Jean GUILLARD ................ Bélgica, 81 anos
Nov. 05 P. Norman, G. HANNAHS ...... USA/E, 70 anos

Responsáveis :P. Raymond Barry e Domingos Neiva, CSSp, Serviço de Informação, Clivo di Cinna, 00136 Roma
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08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
09 Set.
09 Set.
10 Set.
10 Set.

: P. Bernard VESV AL ....... ...... ...... França
: P. Erasme VIANIN . ....... .... ......... .. Suíça
: P. Julian WROBEL .................... Polónia
: P. António Cardoso BOTELHO Portugal
: P. Cidalino Ferreira de MELO .. Portugal
: P. Cristóvão Freire ARNAUD ...... Brasil
: P. Delfim da Silva PEDRO ....... Portugal
: Ir. Stephane Gustave BUAUD .... França
: Ir. Martin Paul LEMOINE .......... França
: P. Dermot P. EGAN .................... Irlanda
: P. William A. McKENNA .......... Irlanda

10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
10 Set.
23 Set.
28 Set.
02 Out.
21 Out.
30 Out.

: P. James MOHAN ....................... Irlanda
: P. William L. O'CONNOR .......... Irlanda
: P. Joseph G. TOBIN .................... Irlanda
: P. William A. WHELAN ............. Irlanda
: P. Richard M. WOULFE ............. Irlanda
: P. Peter HILGER .................... Alemanha
: P. Gerard C. HEFFERNAN ......... Irlanda
: P. John D. SHEEHY ... .. .. . .. . .. .. ... .. Irlanda
: P. Pierre VANLUGGENE ............ França
: P. Norbert GÜTHOFF ............ Alemanha

08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
09 Set.
09 Set.
09 Set.
14 Set.
15 Set.
15 Set.
21 Set.
21 Set.
04 Out.
04 Out.
25 Dez.

: P. Pierre STINTZI...... ........ ......... França
: P. Georges-Henri THIBAULT .... França
: P. Noel COX ............................... Irlanda
: P. Andrew Francis DUFFY ......... Irlanda
: P. James F. DUGGAN ................ Irlanda
: P. Patrick C. HOLOHAN .. ........ .. Irlanda
: P. Thomas M. McCARTHY ..... .. Irlanda
: P. James J. McNULTY ... ............ Irlanda
: P. John Sean O'CONNELL. ........ Irlanda
: P. John A. O'SHAUGHNESSY .. Irlanda
: P Gerard T ANNAM .................... Irlanda
: P. José Joaquim CORREIA ...... Portugal
: P. João Gomes GONÇALVES .. Portugal
: P. Óscar de Moura GUEDES .. .. Portugal
: P. Rosaire BEAULIEU .............. Canadá
: P. Bruno GODBOUT ................. Canadá
: P. Antoine MERCIER ................ Canadá
: P. Kelvin TAM, ......................... Trindade
: P. Jos VERDONCK ................... Bélgica
: Ir. Francisco DUARTE ............. Portugal
: Ir. José Lucas REIS Bosco .. ...... Portugal
: Ir José Manuel FERNANDES . Portugal
: Ir Patrick O. LEONARD, ............ Irlanda
: Ir Paulin MINOT ......................... França
: Ir. Michel Victor COFFIN .. .. ...... França
: P. William Gerard FOLEY ......... Irlanda
: P. Lorcan J. O'TOOLE, ....... ......... Irlanda
: P. Bernard GUY, ...................... .... França
: P. Daniel LEJEUNE .................... França
: P. André HEROUX ...... ............... França

50 anos de Profissão
02 Març
02 Març
19 Abr.
15 Jun
22 Jun
22 Ago.
22 Ago.
22 Ago.
22 Ago .
04 Set.
04 Set.
04 Set.
04 Set.
04 Set.
04 Set.
04 Set.
04 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.
08 Set.

: Ir. Celestine Peter MARLOW .. ... Irlanda
: P. Adrianus HERTSIG .............. Holanda
: P. Stephan SCHMITZ ............ Alemanha
: Ir. Gall Patrick KAVANAGH ..... Irlanda
: P . Jules DARMONT ........ .. .. ...... Bélgica
: P. Joseph A. DUCHENE ............. USNE
: P. George F . REALY ............... . USNW
: P. Francis P: KANDA ................. USNE
: P. Francis J. KICHAK ........ ....... USNW
: P. Robertus HAFFMANS, ......... Holanda
: P. Johannes HOGEMA ............. Holanda
: P. Jop.annes JANSSEN .............. Holanda
: P. Jacobus NOORDERMEER ... Holanda
: P. Jacobus ROOTHANS ........... Holanda
: P. Johannes SCHIKS ................. Holanda
: P. Antonius Van de LOKKANT Holanda
: P. Adrianus Van ZONNEVELD Holanda
: Ir. Norbertus VERBEEK ........... Holanda
: P. Robert BACHOTET ............... França
: P. Henri BAUMLIN ................ .. .. França
: P. Georges BESSON ................... França
: P. Michel BINDAULT ................ França
: P. Marcel BRACQUEMOND ... .. França
: P. Pierre BUIS............................. França
: P. René CHARRIER .. .. ................ França
: P. Norbert FLAJOLET ....... ......... França
: P. Joseph GALLET ................ .. ... França
: P. Antoine NIBEL ....................... França
: P. Bemar_d P AQUETTE ............. . França
: P. Maurice SCHRIVE ................. França
: P. Paul SIGWARD ...................... França

70 anos de Sacerdócio

65 anos de Sacerdócio

29 Julh

01 Out.

: P. Alphonse GEMMERLE ........... França

10 Jun
11 Jun

: P. Timothy P. O'DRISCOLL .. .. .. Irlanda
: P. Patrick S. FULLEN ................ Irlanda

: P. Alexis RIAUD ......................... França

60 anos de Sacerdócio
24 Abr.
24 Abr.
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: P. Josef WIPPER ....... ............ Alemanha
: P . Gerhard SEIFRIED ........... Alemanha

