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BELANGRIJKE MEDEDELING
Hou niet op om voor de priesters te bidden. Vooral nu dat de machten
van het kwaad de priesters als doelwit schijnen te nemen.
Bidt opdat zij trouw blijven, bidt voor hun heiliging opdat ze
uiteindelijk een “ Alter Christus ” zouden worden.
Begeleid in uw gebed de priesters en diakens
Missionarissen Dienaars der Armen!
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming.

“Het licht schijnt in de duisternis.”
(Jn 1, 5a)

Pater Alois Höllwert, msp (uit Oostenrijk)

Onze meditatie over het mysterie van
Kerstmis brengt ons onmiddellijk in een
sfeer van vreugde en vrede. De engelen
getuigen hiervan als ze op kerstnacht
plechtig verkondigen: “Eer aan God
in de hoge, en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil” (Lc 2, 14). Maar
we lopen het risico een te romantisch
tafereel voor onszelf te dromen, waarbij
we vergeten dat deze vrede en vreugde de
vrucht zijn van een echte strijd rond de
hoofdpersonen.
Beste vrienden,
We bereiden ons voor om Kerstmis
te vieren aan het einde van een zeer
uitzonderlijk jaar, gekenmerkt door de
Covid-19 pandemie.
De geboorte van elke persoon, ongeacht
de omstandigheden, gaat altijd gepaard
met een belofte voor de toekomst. Maar
de geboorte van Christus, meer dan 2000
jaar geleden, heeft nog iets meer: het is
de vervulling in volheid van alle beloften
die God aan zijn volk en, door Christus,
aan alle volkeren heeft gedaan. Wanneer
we het kindje in de kribbe beschouwen,
ontdekken we het gezicht van God die
van verloren en zondige mannen en
vrouwen houdt met zo’n tederheid dat
Hij hen zijn eigen Zoon komt geven, als
een pasgeboren kindje dat kwetsbaar is
en alle zorg nodig heeft.

Er zijn ook krachten die zich verzetten
tegen de Geboorte van het Kind Jezus.
Er zijn een hele reeks ongunstige en
zelfs vijandige gebeurtenissen die deel
uitmaken van de komst van Christus in
onze wereld. De Evangeliën vertellen ze
ons in hun sobere stijl. Maar hoofdstuk
12 van het boek Openbaring helpt ons
om de uiteindelijke betekenis ervan te
begrijpen: “En de draak stond vóór de
vrouw die zou baren, om zodra zij gebaard
had, haar kind te verslinden.”(Apk 12, 4b).
Maar dankzij de trouw van diezelfde
vrouw, de Heilige Maagd Maria, en
van de Heilige Jozef die zijn opdracht
vervuld als voogd en beschermer, komt
deze aanval van de duivel tegen een
onwankelbare muur te staan en versterkt
hij alleen maar de vereniging van de
Heilige Familie rond het pasgeboren
Kind Jezus. In feite zijn de Heilige
Maagd Maria en de Heilige Jozef, -in
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actie en contemplatie (ook inwendig
geven zij gehoor aan de opdracht die
zij te vervullen hebben)- veel meer
verenigd met Jezus dan wanneer ze
rustig thuis waren gebleven. Nu bieden
ze Hem met nog een vuriger liefde alles
aan wat Hij nodig heeft om Hem aan
het begin van Zijn aardse leven te laten
genieten van een warme geborgenheid.
Dit is de vrucht die God uit de meest
ongunstige situaties weet te halen. Het is
belangrijk voor ons, die een authentiek
christelijk leven te midden de huidige
tijdsomstandigheden willen leiden, om
te begrijpen dat de vrede en de vreugde
die in deze Heilige Kerstnacht heersen,
de vrucht zijn van het aanvaarden van
een strijd, vooral op geestelijk vlak, tegen
alle krachten van het kwaad. Ook wij
moeten strijden om ons geloof in Gods
Voorzienigheid standvastig te behouden
tegenover ongunstige gebeurtenissen;

om de hoop niet te verliezen ten aanzien
van de verschillende en soms heftige
conflicten van elke dag; en tenslotte,
en vooral, opdat onze liefde niet zou
afkoelen wat zou kunnen leiden tot de
totale overwinning van het kwaad in ons.
Onze Heilige Vader, Paus Franciscus,
waarschuwt ons voor de wegwerpcultuur;
voor die “wegwerp”-mentaliteit die zich
vooral wilt ontdoen van de allerarmsten.
Zij zijn het die het meest hebben geleden
en nu nog steeds, onder de gevolgen van
de pandemie: kinderen die maandenlang
geen onderwijs hebben genoten; zieken
die niet altijd evenwaardig werden
behandeld, maar veeleer op basis van
hun povere financiële middelen waarover
zij kunnen beschikken om toegang te
krijgen tot de noodzakelijke en dure
gezondheidszorg; de armste mensen die
voor hun levensonderhoud afhankelijk

Kinderen van het St Tarcisius tehuis onder de hoede van de MSP-Broeders en Priesters
in de Cité van de Jongens, Andahuaylillas-Cuzco.

4

zijn van wat ze met hun occasioneel
werk op straat zouden kunnen verdienen
en die daarom niet lang binnen kunnen
blijven in hun huis, terwijl anderen
zonder al te veel moeite verder kunnen
thuis blijven werken en zelfs profiteren
van de algemene noodtoestand (de
virtuele wereld biedt ook niet voor
iedereen dezelfde mogelijkheden); en,
tenslotte de mensen die de gevolgen
ondervinden van elk initiatief dat
probeert te profiteren van de ellende van
anderen, zoals bijvoorbeeld de stijging
van de kosten van zuurstofflessen op het
meest noodzakelijke moment (gelukkig
heeft men de meest flagrante gevallen
tijdig kunnen opsporen en werd er een
rechtmatige straf toegepast).
Deze cultuur van verspilling is het
gevolg van de houding van zij die in
plaats van bereid te zijn de strijd te
aanvaarden die het leven van ons vereist,
er veeleer de voorkeur aan geven een
pact met de duivel te sluiten en te zoeken
naar een gemakkelijk en zorgeloos
leven, zonder echte vrede en vreugde.
Tegenwoordig doen veel mensen zich
voor als slachtoffer, omdat dit voor hen
een gemakkelijker en comfortabeler
pad is dan het nemen van hun eigen
verantwoordelijkheid.
De
echte
slachtoffers zijn echter zij die, ondanks
hun zeer kwetsbare toestand, niet veel
ophef maken over zichzelf. We zien dit
voorbeeldig in de discretie waarmee de
Heilige Familie, zonder de minste klacht,
in een situatie van verlatenheid geleefd
heeft. We kunnen dit ook waarnemen
in de situatie van veel arme mensen
die vandaag de dag in stilte lijden en
zonder opstandigheid hun leven van
extreme armoede accepteren met alle
moeilijkheden van dien, vaak als gevolg

van het egoïsme van hen die, hoewel ze
iets kunnen doen voor hun naaste, het
toch nalaten.
Integendeel zijn jullie het, onze dierbare
vrienden, die het ons mogelijk maken
om zoveel ellende die in onze missies
bestaat tegemoet te komen en proberen
te verhelpen: vooral de geestelijke ellende
van zoveel mensen die beroofd zijn van
de enige echte troost die de verkondiging
van het Evangelie ons geeft en de
Sacramenten die het Goddelijk leven
in ons vermeerderen of onderhouden;
de immense ellende van kinderen en
jongeren die geen onderwijs krijgen
dat hen vooruit helpt en de talenten die
ze van God hebben ontvangen vrucht
te laten dragen; de honger van zoveel
mensen in de armste landen als gevolg
van de barre levensomstandigheden die
door de coronavirus-pandemie nog zijn
toegenomen.
Pater Giovanni Salerno, onze stichter,
zegt ons dikwijls dat het in onze
gemeenschappen elke dag Kerstmis is,
omdat het steeds hetzelfde Kind Jezus
is dat we verwelkomen telkens we een
kind opnemen. Mogen we, met uw hulp,
doorgaan met deze prachtige taak, die
een waarachtig teken is van Gods trouw
aan de Missionarissen Dienaars der
Armen en aan allen die deel uitmaken
van onze spirituele familie. Want we
zijn ervan overtuigd dat het Gods
Voorzienigheid is die ervoor zorgt dat
elk van onze kinderen door hun engelen
naar ons worden gebracht! Net als met de
geboorte van het Kindje Jezus ontbreekt
het ons ook niet aan tegenslagen (de
decreten van de hedendaagse Caesars en
Herodessen die nog verraderlijker zijn
omdat ze de ziel willen doden...), zo is de
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Heilige Familie voor ons een voorbeeld
dat ons helpt om grootmoedig de kruisen
te aanvaarden die op onze weg komen,
waarbij we vooral opzien naar Gods eer
en het welzijn van de zielen die ons op
de weg naar de Hemel zijn toevertrouwd.
Deze Kerst, beste vrienden, nodigt ons
vooral uit om een ode voor het Leven te
zingen, een lied dat voortdurend uit de
lippen stroomt van hen die het Leven
wisten te ontvangen dat God ons in
zijn enige Zoon, Jezus Christus, onze
Verlosser, gaf toen Hij zich voor ons

heeft overgeleverd dank zij de Heilige
Maagd Maria. Met Jezus is er een nieuwe
kracht in deze wereld gekomen, die in
staat is om al diegenen die Hem in hun
hart verwelkomen om te vormen tot
volwaardige mensen door de LIEFDE,
liefde die ook een geschenk kan worden
voor vele anderen.
In naam van alle leden van de
Missionarissen Dienaars der Armen
wens ik u een Zalig Kerstfeest en een heel
goed jaar.

Enkele weeskinderen van de Foyer Santa Teresa de Jesús
onder de hoede van de MSP-Zusters, Cuzco-Peru.
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Zuster Missionarissen Dienaressen der Armen
“ Hoe onze Heer Jezus Christus om uwentwil
arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij
rijk zoudt worden door zijn armoede. ” (2 Co. 8, 9)

Zuster Sara Huillcahua Palomino, msp

de Heilige Mis op Kerstavond, Geboorte
van de Heer, 24 december 2018).
Ook al leven zij in extreme armoede,
toch zien en ervaren we als missionarissen
dat de mensen van de Hoge Cordillera
blij zijn met het weinige dat ze hebben.
Het zijn eenvoudige mensen en hun hart
is bereid om het Evangelie met gemak te
aanvaarden en erin te geloven.

Jezus, geboren in de armoede van
een kribbe, toont ons Gods goedheid
en barmhartigheid. In de stal van
Bethlehem, waar alle comfort ontbreekt,
ervaart men de behoefte aan eenvoud en
zuivere liefde. Dit is wat Paus Franciscus
gezegd heeft: “Als we de grot binnengaan
en in de tedere armoede van het Kind
een nieuwe geur van het milde leven
ontdekken, de geur namelijk van
eenvoud, laten we ons dan afvragen: heb
ik nu echt zoveel dingen nodig, zoveel
overdreven bijkomstigheden om te leven?
Ben ik in staat om te verzaken aan zoveel
overbodige en niet noodzakelijke dingen
om een eenvoudiger leven te kunnen
leiden?” (Paus Franciscus. Homilie bij

Als we ons laten overweldigen door de
zorgen van deze wereld, voelen we angst
en onzekerheid en vragen we ons af: hoe
kunnen we gelukkig leven temidden
van zoveel ellende en onrecht in de
wereld? In werkelijkheid bestaat de ware
vreugde eenvoudigweg in het volkomen
vertrouwen dat we stellen in God.
Wat het leven in eenvoud betreft:
we verzaken eraan zodra we het
ingewikkelder maken en we Gods
plannen trachten te achterhalen en
als het lijden op ons afkomt beginnen
we aan God te twijfelen of Hem
voorwaarden te stellen. Maar in de
stal zien we de eenvoud van de H.
Maagd Maria en haar man Sint Jozef:
zij begrepen heel weinig van wat er
gebeurde, maar beleefden elk moment
de wil van God. Uit eenvoud en vreugde
wordt de geest van armoede geboren: als
we God in ons hart houden, is er geen
ruimte meer om de “rijkdom” van deze
wereld na te lopen.
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Bij het horen van de aankondiging
van de engel dachten de herders er niet
aan of ze er wel goed uitzagen of dat zij
gehinderd zouden worden op hun tocht
maar zonder aarzelen gingen zij op weg
naar Bethlehem. “In tegenstelling tot
zoveel mensen die doen alsof ze duizend
andere dingen te doen hebben worden
de herders de eerste getuigen van wat
waarlijk belangrijk is, dat wil zeggen,
van het heil die hen wordt aangeboden.
Het zijn de nederigsten en de armsten
die de gebeurtenis van de Menswording
weten te waarderen” (Paus Franciscus.
Apostolische brief “Admirabile signum”
over de betekenis en de waarde van de
kribbe. Greccio, 1 december 2019, nr. 5).
Als we goed naar de kribbe kijken, zien
we dat alles eromheen teken van vrede is:
de sterren, de dieren, de stal, enz. Jezus
is geboren als het licht te midden van

de duisternis, ver van het tumult van de
wereld, alsof Hij ons wil zeggen dat Hij
altijd bij ons zal zijn, in vreugde en in
verdriet. “Laten we denken aan de vele
keren dat de nacht ons leven verduistert.
Welnu, zelfs op die momenten laat
God ons niet met rust, maar laat Hij
zichzelf aanwezig zijn om de beslissende
vragen over de zin van ons bestaan te
beantwoorden: Wie ben ik? Waar kom
ik vandaan? Waarom ben ik op dat
moment geboren? Waarom heb ik lief?
Waarom lijd ik? Waarom zal ik sterven?
Om deze vragen te beantwoorden, werd
God mens. Zijn nabijheid brengt licht
waar er duisternis is en verlicht hen die
door de duisternis van het lijden gaan”
(Paus Franciscus. Apostolische brief
“Admirabile signum” over de betekenis
en de waarde van de kribbe. Greccio, 1
december 2019, nr. 4).

In de Andesdorpen van Cuzco-Peru waar de MSP Zusters op missie zijn wordt
Kerstmis met vreugde en eenvoud door alle mensen gevierd en vooral door de kinderen.
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Ook nu nog zien we dat onze broeders,
de armen die in het Hooggebergte
leven, gelukkig zijn temidden van hun
armoede. Velen van hen zijn ziek en in
de steek gelaten, vooral de zwaksten. Bij
verschillende gelegenheden, tijdens een
bezoek aan hun huizen, vonden we hen
in erbarmelijke omstandigheden. Zoals
toen we een bejaarde vrouw ontmoetten
die bij haar dochter woonde. Haar
voeten waren bedekt met zweren. Niet
omdat ze niet kon lopen, maar omdat ze
zich vooruit sleepte om met de kippen in
het kippenhok te slapen. Ze sprak met
moeite. Haar dochter, hoewel ze daar
woonde, was meer bezorgd over haar
eigen dingen en haar gezin dan over haar
moeder die ze de hele dag alleen liet,
zonder eten. Voor de kleine oude dame
was onze komst een grote vreugde. Zij
wist niet hoe zich te uiten: ze huilde alleen
maar. Er zijn nog veel meer soortgelijke
gevallen, maar te midden van al dit lijden
zien we Jezus die in armoede is geboren.
Hij, die God is, nam onze menselijke
conditie op zich, onderworpen aan pijn.
Dit vervult ons met hoop en kracht
omdat geen enkel leed dat we doormaken
tevergeefs is, want Jezus heeft dit allemaal
meegemaakt. Van onze kant moeten we
alleen maar volledig op Hem vertrouwen
en onze last met Hem dragen.
Vanaf het moment dat we van Gods
weg afdwalen zullen we het gewicht
van het bestaan heel sterk aanvoelen.
“Het is belangrijk te mediteren over het
feit dat Jezus arm geboren is in een hut
om alle armen te vertellen dat Hij net
als zij geleden heeft” (Pater Giovanni
Salerno, Homilie aan de Zusters MSP, 24
december 2005).

Wie kwamen er met vreugde naar de
kribbe wanneer ze de aankondiging van
de geboorte van Jezus hoorden? Het
waren de herders, eenvoudige, arme
mensen. Ze doen er ons aan herinneren
dat God mens is geworden voor allen
die het meest behoefte hebben aan zijn
liefde en nabijheid. Denken we aan
Koning Herodes, die een luxueus leven
leidde maar zonder God. Hij kende de
profetieën van de Heilige Schrift, maar
toen de Wijzen naar de ster vroegen,
werd hij boos, liet hij zich overweldigen
door afgunst en door zijn trots aanvaarde
hij niet dat iemand hem zou kunnen
overtreffen. “Jezus had zijn geboorte
kunnen aankondigen aan koningen en
machtigen van deze wereld, maar Hij
stuurde de engelen naar de herders. We
weten goed hoe de herders van de Hoge
Cordillera zijn: ze worden gediscrimineerd
en gemarginaliseerd. Velen van hen
kunnen niet lezen of schrijven. Hoe groot
is Gods grootheid, en hoe barmhartig
voor hen die we als marginalen aanzien!
Dit moet ons helpen om dichter bij hen te
komen, want God houdt van hen” (Pater
Giovanni Salerno, Homilie aan de MSP
Zusters, 24 december 2005).
In de Hoge Cordillera zijn er nog steeds
dorpen die het Evangelie niet kennen.
Als missionarissen voelen we ons als die
engelen; we voelen ons gezonden om de
Blijde Boodschap aan te kondigen.
De Zusters die in het gehucht
Cusibamba werken, delen met ons een
zeer eenvoudige maar zeer betekenisvolle
ervaring: “Op 24 december 2019, na
de middernachtmis, maakten we een
processie met het Kindje Jezus van de
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dorpskerk naar ons huis. We werden
vergezeld door de mensen die de Heilige
Mis hadden bijgewoond, vooral kinderen.
Ze baden en zongen. Op een gegeven
moment begon het heel hard te regenen
en we dachten dat de mensen naar huis
zouden rennen, maar dat gebeurde niet,

integendeel: andere mensen kwamen
naar de processie en begonnen vuriger te
bidden. Fysiek hadden we het erg koud,
maar onze harten brandden.
Dit is het antwoord van eenvoudige
en nederige mensen. Jezus zelf zegt ons
in het Evangelie: “Ik prijs
U, Vader, Heer
van hemel en
aarde, omdat
Gij deze dingen verborgen
gehouden hebt
voor wijzen en
verstandigen,
maar ze hebt
geopenbaard
aan kleinen. ”
(Mt 11, 25).
Moge
de
Heer het ons
geven dat we
deze
Kerst
met een nederig en eenvoudig hart
beleven!

De kinderen van de Foyer Santa Teresa de Jesús, voor wie de MSP Zusters
(Cuzco-Peru) zorgen, bidden tot het Kindje Jezus voor al hun weldoeners.
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Kroniek
De Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

Comité van het Aartsbisdom
Cuzco, onder voorzitterschap
van Mgr. Richard Daniel Alarcón
Urrutia. Concreet bestaat deze
dienst in geestelijke begeleiding
van mensen die getroffen zijn
door de COVID-19.

Wees- en verlaten kinderen van de Foyer Santa Teresa
de Jesús, Cuzco-Peru.

KRONIEK VAN HET
MOEDERHUIS
Naast alle materiële steun die
zij vanuit sommige van hun
gemeenschappen bieden, werken de
Zusters Missionarissen Dienaressen
der Armen ook mee met de “Integrale
Dienst” opgericht door het Humanitair

In de afgelopen maanden
hebben de MSP Zusters door
de pandemie hun gewone en
buitengewone missies slechts
op een virtuele manier, via
WhatsApp, kunnen voortzetten
en door catechetisch materiaal
in het Spaans en Quechua
naar
parochiepriesters
en
catechisten
te
versturen
zodat de voorbereiding op de
sacramenten voor de kinderen
en de volwassenen verder kon
gezet worden. Zij konden dit
apostolaat ook volbrengen via
de radio of gewoon door middel
van een luidspreker in de dorpen
waar dit mogelijk was.
MISSIE VAN DE ZUSTERS IN
DE HAVEN VAN ILO

In de haven van Ilo (regio Moquegua),
in de sector van Pampa Inalámbrica,
Alto Chiribaya, hebben de Zusters
Missionarissen
Dienaressen
der
Armen een nieuwe refter ingericht
waar dagelijks ongeveer 150 mensen
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MISSIE VAN DE ZUSTERS IN
PUNACANCHA

Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen, op weg
naar een dorp in de Hoge Cordillera van Cuzco-Peru
waar zij het Woord van God aan de armen brengen.
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Sinds enkele maanden leven de
dorpen Punacancha, Araycalla,
Ccochapata en Kirkas, waar
de
Zusters
Missionarissen
Dienaressen der Armen voor
instaan, in angst voor de
pandemie. Daarom werden er,
zoals overal ter wereld, preventieve
en
repressieve
maatregelen
genomen, zoals: sancties met
zeer hoge boetes, afbakening van
terreinen,
wegversperringen,
verbod op bezoek, enz. Door
gebrek
aan
levensmiddelen
werden de inwoners echter al snel
gedwongen om familie op bezoek
te ontvangen die te voet vanuit
andere provincies afkwamen.
Godzijdank kwamen er dan ook,
met toestemming van de stad
Cuzco, mobiele markten met
voeding en kleding naar deze
dorpen, zodat de mensen toch wat
konden kopen.

naartoe komen. Aanvankelijk was het
de bedoeling om een 100-tal mensen
te ontvangen, maar naarmate de weken
verstreken zagen de Zusters dat de
Goddelijke Voorzienigheid de harten
raakte “om aan zijn kinderen eten te
geven”, zodat het mogelijk werd om aan
nog meer mensen voeding te bezorgen.

Wat het apostolaatswerk betrefte
probeerden de Zusters verschillende
mogelijkheden hetzij telefonisch, hetzij
door catechetisch materiaal te geven aan
catechisten, volwassenen en kinderen,
zodat de gezinsvorming kon worden
voortgezet.

De mensen zijn zeer gul, zodat ze
van hun dagelijkse benodigdheden met
anderen delen. Net als de weduwe in
het Evangelie, die van het weinige dat
ze heeft om van te leven weggeeft. Moge
God de vrijgevigheid van deze mensen
die zonder mate hun hulp aanbieden
zegenen en rijkelijk belonen!

Maar als reactie tegen deze pandemie
uitten de inwoners van de dorpen hun
wens om opnieuw te kunnen deelnemen
aan de Heilige Mis, het Sacrament van
de Verzoening, groepscatechese en om
huisbezoeken van de Zusters te mogen
ontvangen. De Zusters houden echter
niet op om de mensen met gebed te

Tijdens de voedseluitdeling door de MSP Zusters in Ilo-Moquegua, Peru,
houden de mensen afstand.

ondersteunen. Wat het schoolaspect
betreft heeft niet iedereen de
mogelijkheid om toegang te krijgen tot
de virtuele middelen die het Ministerie
van Onderwijs aanbiedt; bijgevolg is het
leren beperkt, ook omdat ouders over
het algemeen niet de bekwaamheid
hebben om hun kinderen voor hun
taken te begeleiden. Daarom bieden de
Zusters hun hulp aan die gezinnen die
het moeilijk hebben door werkbladen
met de leerstof ter beschikking te stellen.

van de sacramenten van het Doopsel,
de Eerste Communie of het Vormsel
beëindigen. Over een paar maanden
zal deze kleine buurt in La Loma deel
uitmaken van een andere parochie. En
de Zusters zullen de Rozenkrans op
WhatsApp ook blijven bidden.

MISSIE VAN DE ZUSTERS IN
GUADALAJARA (MEXICO)
De
Zusters
Missionarissen
Dienaressen der Armen in Guadalajara
hebben, met in achtneming van de
noodmaatregelen, hun huisbezoeken
aan de meest behoeftige gezinnen
voortgezet, hen geestelijke en ook
materiële hulp aangeboden, bestaande
uit voedsel en andere voorzieningen
dankzij de vrijgevigheid van vele
mensen. Ook in La Loma konden
sommige kinderen van de Catechese
hun voorbereiding op het ontvangen

MSP Zusters van de Missie van Guadalajara
in Mexico staan arme gezinnen bij tijdens
de pandemie.
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Laïcs
L'aide la plus importante pour les missionnaires
Ik ondergetekende, ………………………………………………………………………
engageer me om in het jaar ................. verenigd te zijn met de Missionarissen
Dienaars der Armen uit dankbaarheid aan God voor dit nieuw charisma dat Hij
aan de Kerk heeft gegeven.

FRÉQUENCE
Goede daad

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Anders

H. Mis
Eucharistische
Aanbidding
Rozenhoedje
Adres : ...................................................................................................................
Postcode : ................................. Stad : ...............................................................
Land : ....................................................................................................................
Datum : ...................................... E-mail: .............................................................
Handtekening : ..................................................................................................... .
“Het levend Woord van God moet met passie en vreugde door het christelijk getuigenis
gepredikt worden opdat zelfs de hoogste muren die isoleren en buitensluiten neergehaald
kunnen worden. Het is uw tijd, geëngageerde mannen en vrouwen (…). Ik moedig u aan uw
eigen roeping te beleven, ondergedompeld in de wereld, luisterend, met God en met de Kerk,
naar de hartslag van uw tijdgenoten, van het volk.”
BOODSCHAP VAN ONZE HEILIGE VADER PAUS FRANCISCUS
AAN DE DEELNEMERS VAN HET NATIONAAL CONGRES VAN DE LEKEN
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Elke opdracht kan naar ons adres te Cuzco (of België) verzonden worden. Ze wordt
neergelegd op het altaar aan de voet van de Maagd Maria in de kapel “Heilige Maria
Moeder der Armen” van onze “Cité van de Kinderen” te Andahuayllilas Cuzco (Peru).

Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

De traditionele
sluier die de
Zusters dragen is
een teken van hun
totale toewijding
aan Christus en
van eerherstel
voor de zonden
in de wereld.
Voor meer informatie : zie blz. 18

Hoe kan ik de armen helpen?

* Door uw offers en gebeden op te dragen, verbonden aan uw trouw aan het
Evangelie en aan de Paus opdat elke Missionaris Dienaar der Armen een
levendige aanwezigheid van Jezus temidden van de armen zou zijn.
* Door een weergalm te zijn van de kreet van de allerarmsten door dit tijdschrift
en al ons materiaal (dat u gratis kunt aanvragen) te verspreiden onder uw
vrienden en familieleden, en door het organiseren van bijeenkomsten ter
sensibilisering van de missie met deelname van onze missionarissen.
* Door ons Misintenties te sturen.
* Door een jaarlijks bedrag voor de maaltijden van een leerling van onze
school = 350 euro.
* Door een jaarlijks bedrag voor de volledige opleiding van een kind van onze
school = 850 euro.
* Door middel van een testament ten voordele van de Beweging van de
Missionarissen Dienaars der Armen. Daarvoor kunt u tot uw gewoonlijke
notaris wenden of ons schriiven voor inlichtingen (serviteursfr@gmail.com).

Pater Augustin Delouvroy
I. v.z.w. M.S.P.T.M.
BEWEGING DIENAARS der ARMEN
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PB 28 Post Brugge - B - 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com - +51 984 80 73 09

Met jullie
medewerking zal
een kind meer
kunnen gevoed
worden in ons
centrum van
Cuzco in Peru.

Dank voor uw hulp!
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Wanneer een missionaire vlam in je brandt: doof hem niet,
je bent geroepen om hem aan te wakkeren.
Onze Missionaire gemeenschappen van priesters en broeders,
van voltijdse contemplatieven, van jonge leken, van zusters,
van echtparen staan klaar om je te helpen.
• Ben je jong en innerlijk op zoek, en heb je minstens een jaar op missieterrein in een gemeenschap van de
Missionarissen Dienaars der Armen meegeleefd, bereid om te onderscheiden tot welke zending God en de
Kerk je roept…
… weet dat de armen op je wachten.
• Als je je geroepen voelt om een pad van toewijding te volgen, je hele leven te veranderen in dienst aan de
armen als missionaire broeder of zuster...
...de armen wachten op je.
• Jullie zijn gehuwd en hebben besloten om samen met jullie kinderen jullie gezin open te stellen voor de
allerarmsten, als een missionaire “huiskerk”…
...de armen wachten op jullie.
• Bent u een leek of een religieus en wenst u zich officieel te willen engageren voor uw persoonlijke bekering,
gebed en de bekendmaking van het Instituut van de MSP, door middel van een ritueel als oblaat, oblate…
...neem contact met ons op.
• Als u in uw bisdom wilt samenwerken, hetzij persoonlijk, hetzij door een “Steungroep” van de MSP te
vormen, om ons charisma te verdiepen en te verspreiden, door de ingetogenheid, de voortdurende bekering
en de spirituele bevrijding van elk van zijn leden te bevorderen, en op deze manier met enthousiasme en
edelmoedigheid, vol van Gods liefde, naar anderen toe te gaan ...
...neem contact met ons op.
• Als u uw gebed en lijden voor de MSP wilt offeren, maar zonder bindend engagement tegenover het MSP
Instituut ...
...neem contact met ons op.

I.v.z.w. M.S.P.T.M.
BEWEGING DIENAARS der ARMEN van de DERDE WERELD
PB 28 Post Brugge – 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com – www.msptm.com
Naam en voornaam: 		
Adres: 		

INFORMATIE
VOOR:

		

 Jongere op zoek

Postcode: 		Stad: 		

 Broeder Missionaris

Supplement: 		

Land: 		

Telefoon: 		
Beroep: 		
Leeftijd: 		

Onderwijsniveau:

Emailadres: 		

 Zuster Missionaris
 Missionaire familie
 Oblaat m/v
 Medewerker / 			
Steungroep
 Offeraar m/v

Dienares van God
Chiara Corbella Petrillo
(Leek en moeder van een gezin)

Pater Paolo Giandinoto, msp (Italiaan)

Op 2 juli 2018 kondigde het bisdom
Rome de eerste stappen aan voor de
opening van de zaak van de zaligverklaring
van Chiara Corbella Petrillo, een jonge
Italiaanse moeder, die tijdens haar
zwangerschap haar kankerbehandeling
heeft uitgesteld, zodat haar derde kind
kon worden geboren. Chiara Corbella
werd geboren te Rome op 9 januari 1984.
Ze groeide op in een katholiek gezin
en bezocht een gemeenschap van de
Katholieke Charismatische Vernieuwing.
Ze was een levendige, open en vrolijke
jonge vrouw. Naast haar studie hield ze
van zang, piano en viool.
Tijdens een bedevaart naar Medjugorje
in 2002 ontmoette Chiara Enrico Petrillo.
Bij hun terugkeer in Rome begonnen zij
een verlovingstijd die zes jaar zou duren.
Chiara en Enrico zijn op 21 september
2008 in Assisi getrouwd. Bij terugkomst
van hun huwelijksreis ontdekte de jonge
vrouw dat ze zwanger was, maar uit
echo’s bleek dat haar baby met anencefalie
geboren zou worden. Het echtpaar besloot
door te gaan met de zwangerschap en op
10 juni 2009 werd Maria Grazia Letizia
geboren, die slechts een half uur leefde.
Maanden later werd Chiara weer zwanger
en de artsen vertelden haar dat haar kindje
geen benen zou hebben. Davide Giovanni
werd geboren op 24 juni 2010 en leefde
slechts enkele uren. (1)
In deze periode hadden veel parochies en
jeugdgroepen het geluk om het getuigenis
van hun leven als echtpaar in het licht van
het Woord van God te kunnen horen. Even
later werd Chiara weer zwanger en deze
keer was de baby helemaal gezond. Chiara

ontdekte echter dat ze een kwaadaardige
tumor op haar tong had en onderging
een operatie om deze te verwijderen. De
artsen zeiden haar dat ze een behandeling
moest volgen om genezen te worden,
maar zij en haar man weigerden dat te
doen om het leven van hun kind in de
baarmoeder te beschermen. Francesco
werd geboren op 30 mei 2011 en Chiara
besloot de behandeling te hervatten. De
kanker was echter al uitgezaaid naar een
van haar longen, de lymfeklieren, de lever
en haar rechteroog, die ze met een pleister
zal bedekken. Chiara bracht de laatste
momenten van haar leven door met haar
man en zoon. Ze stierf op 13 juni 2012.
Het offer van deze jonge moeder is
een welsprekend voorbeeld voor ons
allemaal, omdat het ons eraan herinnert
dat het leven bedoeld is om doorgegeven
te worden. Laten we op voorspraak
van de Dienares van God Chiara tot de
Heer bidden dat alle moeders over de
hele wereld altijd weten hoe ze de gave
van het leven moeten verwelkomen en
beschermen; laten we ook bidden voor
alle kinderen die in onze huizen worden
verwelkomd, vooral de zieken, dat ze ons
leren om met nieuwe ogen te kijken naar
de waarde van het leven dat we van God
ontvangen.
		
(1) Dan zal zij schrijven: “In ons huwelijksleven
wilde de Heer ons bijzondere kinderen geven:
Maria Grazia Letizia en Davide Giovanni, maar
Hij vroeg ons slechts hen tot hun geboorte te
begeleiden; Hij liet ons hen omhelzen, dopen
en in de handen van de Vader te leggen met een
verrassende sereniteit en vreugde”.
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Gebed van Onze Heilige Vader Paus Franciscus
tot Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Piazza di Spagna, zaterdag 8 december 2018

Onbevlekte Moeder, op uw feest, zo dierbaar voor het christen volk, kom ik u mijn
eer betonen in het hart van Rome. In mijn ziel breng ik u de gelovigen van deze
Kerk en allen die in deze stad wonen, vooral de zieken en hen die door verschillende
omstandigheden het moeilijker hebben om vooruit te komen.
Allereerst willen we u danken voor de moederlijke zorg waarmee u ons vergezelt op
onze weg: hoe vaak hebben we, met tranen in de ogen, naar verhalen geluisterd van
mensen die verhoord werden door uw voorspraak, genaden die u voor ons vraagt aan
uw Zoon Jezus! Ik denk ook aan een gewone genade die u aan de mensen van Rome
verleent: die van het geduldig omgaan met de ongemakken van het dagelijks leven.
Maar daarvoor vragen we u de kracht om niet te berusten, integendeel, om elke dag
ons deel te doen om de dingen beter te maken, zodat de zorg van elk Rome mooier en
leefbaarder maakt voor iedereen; en opdat de goed vervulde plicht van elk de rechten
van iedereen zou waarborgen. En denkend aan het algemeen belang van deze stad,
bidden we tot u voor degenen die een grotere verantwoordelijkheid hebben: verkrijg
voor hen wijsheid, klaarheid, een geest van dienstbaarheid en samenwerking.
Heilige Maagd, ik wil u op een bijzondere wijze de priesters van dit bisdom
toevertrouwen: de pastoors, de medepriesters, de bejaarde priesters die herderlijk
blijven werken in dienst van Gods volk. De vele studentenpriesters uit de hele wereld
die in de parochies meehelpen. Voor allen vraag ik u om de zoete vreugde van het
evangeliseren en de gave om als vaders te zijn, dicht bij het volk, barmhartig.
Aan u, Lieve Vrouw, totaal toegewijd aan God, vertrouw ik u de toegewijde vrouwen
in het religieuze leven en in het seculiere leven toe, die Godzijdank zo talrijk zijn in
Rome, meer dan in welke andere stad ter wereld dan ook, en een prachtige mozaïek van
nationaliteiten en culturen vormen. Voor hen vraag ik u om de vreugde van het zijn,
zoals u, echtgenotes en moeders, vruchtbaar in gebed, in liefdadigheid, in mededogen.
O, Moeder van Jezus, ik vraag u nog één iets in deze Adventstijd, denkend aan de
dagen dat u met Jozef in nood verkeerde, door de aanstaande geboorte van uw kind,
bezorgd omdat er een volkstelling moest gebeuren en dat u uw dorp Nazareth moest
verlaten en naar Bethlehem gaan. U weet, Moeder, wat het betekent om het leven in u
te dragen en onverschilligheid om u heen te voelen, afwijzing, soms minachting.
Daarom vraag ik u om dicht bij de families te zijn die vandaag de dag in Rome, in Italië,
overal ter wereld in vergelijkbare situaties leven, opdat ze niet aan zichzelf worden
overgelaten, maar in hun rechten worden beschermd, mensenrechten die voorafgaan
aan elke zelfs legitieme eisen.
O Maria Onbevlekt, dageraad van hoop aan de horizon van de mensheid, waak
over deze stad, over de huizen, de scholen, de kantoren, de winkels, de fabrieken, de
ziekenhuizen, de gevangenissen; dat het er nergens ontbreekt aan wat Rome het meest
waardevol is, en dat zij voor de hele wereld bewaart, het testament van Jezus: “Gij moet
elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh 13, 34).
Amen.
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S.O.S.

aan
jongeren
"Jonge mensen, geef niet het beste van je jeugd op, kijk niet naar het leven vanaf een
balkon. Verwar geluk niet met een bank en leef niet je hele leven achter een scherm.
(…) Laat anderen alsjeblieft niet de hoofdrolspelers van de verandering zijn. Jullie
zijn degenen die de toekomst hebben. Het is door jullie dat de toekomst de wereld
binnenkomt. Ik vraag jullie dan ook om hoofdrolspelers te zijn van deze verandering.
Blijf de lamlendigheid overwinnen en geef een christelijk antwoord op de sociale en
politieke zorgen die in verschillende delen van de wereld voorkomen."
Apostolische exhortatie, Christus Vivit 143.174, Paus Franciscus

Bij de Missionarissen Dienaars der Armen kan je je
ideaal verwezenlijken in een leven van diep gebed
en edelmoedige zelfgave in dienst van onze
meest gemarginaliseerde broeders.

Welkom in het Vormingshuis
“ Heilige Maria Moeder der Armen ”

“ Heilige Maria Moeder der Armen ” verwelkomt jongeren
die wensen Missionaris Dienaar der Armen te worden.

Hier is
een plaats
voor je !

“Als er iets is dat ons zou moeten
bezighouden en ons geweten zou moeten
verontrusten, dan is het wel het besef
dat zoveel van onze broeders en zusters
zonder de kracht, het licht en de troost
van de vriendschap met Jezus Christus
leven; zonder een geloofsgemeenschap die
hen draagt, zonder een horizon van een
volwaardig leven.”
Brief van Paus Franciscus aan de deelnemers
van de Algemene Vergadering van Celam
(9-12 mei 2017, San Salvador)

Internationale Campus 2021

We wachten op je voor een verrijkende tijdje
met opleiding, dienst en persoonlijke groei te
leven.
AJOFRIN Jongerenkamp (SPANJE)

26 juli - 8 augustus 2021

casaformacionajofrin@gmail.com
Wij spreken Frans
Arta Terme Family Campus (Udine- ITALIË)

12 - 19 augustus 2021

missionaricuzco@gmail.com
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Casa de Formación “Santa Maria”
Carretera Mazarambroz s/n
E - 45110 AJOFRIN - Toledo
SPANJE
casaformacionajofrin@gmail.com
Tel: (00 -34) 925 39 00 66
Fax: (00-34) 925 39 00 05
www.msptm.com

Contemplatieven
Wensen jullie verenigd te zijn met de Contemplatieve
Missionarissen Dienaars der Armen die het grootste
gedeelte van de dag aan gebed en Eucharistische
Aanbidding wijden en enkele uren aan handarbeid
ten dienste van de allerarmsten?
“Jullie verkozen te leven, of Christus verkoos jullie
om het paasmysterie over tijd en ruimte met Hem te
beleven. Alles wat jullie zijn, alles wat jullie dagelijks
doen, zij het de mondelinge of gezongen psalmofficie,
het opdragen van de Eucharistie, jullie arbeid in de cel
of broederlijk samen, het onderhouden van de stilte
in jullie klooster, de vrijwillige of de door de Regel
opgelegde boetedoeningen, dit alles word aanvaard,
geheiligd en bruikbaar gemaakt door Christus voor
de redding van de wereld.” (H. Johannes Paulus)

Zoals de Heilige Theresia van het Kind Jezus kan jij ook je hulp
bieden aan God voor het welzijn van de minst bedeelden.
Ik verklaar : .....................................................................................................................
Van het klooster : ...........................................................................................................
Stad : .................................................................................................................................
Land : ...............................................................................................................................
me bereid om in gehoorzaamheid en armoede mijn engagement tot God in
mijn klooster te beleven ten voordele van de Beweging van de Missionarissen
Dienaars der Armen opdat Gods Rijk de allerarmsten zou bereiken.
Datum : .

/

/

Handtekening:
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Broeder Missionarissen Dienaars der Armen

God dienen vanuit het
hart van de Andes
Broeder Mateo Amache Huamani, msp (Peruaan)

Mijn naam is
Mateo Amache
Huamani. Ik ben geboren op 16 april
1994, in de landelijke gemeenschap
van Cusibamba-Ccorca (Cuzco, Peru),
gelegen op 3.800 meter hoogte, anderhalf
uur rijden van de stad Cuzco. Dit dorp
leeft van de landbouw en veeteelt en de
verkoop van haar producten.
Ik ben de oudste van drie broers. Mijn
ouders zijn in dit dorp opgegroeid en
hebben van jongs af op het land gewerkt.
Toen ze trouwden zijn ze begonnen
handel te drijven. Ze gingen van huis tot
huis lokale producten kopen om ze aan
het einde van de week in de stad Cuzco
verder te verkopen. Op deze manier
konden ze samen ons gezin van een
goede opvoeding en voedsel voorzien.
Maar er ontbrak iets heel belangrijks:
onze christelijke vorming.
Voor de komst van de Missionarissen
Dienaars der Armen leidde de bevolking
van het dorp een ongeordend leven,
totaal verwaarloosd in hun geestelijk
leven. We zouden kunnen zeggen dat ze
leefden als “schapen zonder herder” en
maar deden wat ze wilden. Daarom heeft
de meerderheid van deze gezinnen hun
toevlucht genomen tot alcohol en hun
verwaarloosde kinderen, waarvan velen
niet eens de leerplicht hadden afgemaakt,
bevonden zich op jonge leeftijd reeds zelf
als ouders. In feite hebben mijn ouders
zo’n situatie meegemaakt en zijn ze heel
jong getrouwd.
Vandaag de dag zijn mijn ouders,
dankzij God en de aanwezigheid van

24

de Zusters Missionarissen Dienaressen
der Armen, dichter bij de Kerk kunnen
komen en tot de sacramenten kunnen
naderen. Nu zijn ze praktiserende
katholieken geworden. Dit is een zeer
groot geschenk van God, want dankzij
de zusters zijn zij het niet alleen maar
ook vele andere gezinnen in het dorp
die zich bewust geworden zijn van de zin
van het leven en van het belang van de
zorg voor de ziel.
Vóór deze evangelisatie heb ik me
nooit afgevraagd wat het uiteindelijke
doel van mijn leven was. Mijn gedachte
was, zoals bij alle jongeren in de wereld,
om een gezin te hebben en een vaste
baan. Het leek me toen dat dit de enige
mogelijke weg was. Maar dat was niet zo,
want Gods plan voor mijn leven had iets
veel beters voorzien.
Tussen mijn tiende en twaalfde
jaar zijn de Zusters Missionarissen
Dienaressen der Armen in feite in het
dorp toegekomen en dankzij hen is
mijn geestelijk leven en de zin van mijn
bestaan beginnen groeien. En door de
catechese die ik van hen kreeg, werd
Christus meer en meer het centrum
van mijn leven. Dit was een zeer grote
genade en voorzienigheid van God, niet
alleen voor mij, maar ook voor het dorp,
zodat het zich kon bekeren en dichter bij
Christus komen, die zijn bloed vergoten
heeft voor het heil van de mensheid.
Dit alles zorgde ervoor dat ik, samen
met mijn familie, de vieringen van de
Heilige Mis op zondag kon bijwonen en
dat de Zusters me leerden om de priesters

bij de Heilige Mis te helpen dienen.
Dankzij deze eenvoudige dienst leerde ik
God beter kennen. Terwijl ik de priesters
zag celebreren, is de schoonheid van de
liturgie me beginnen fascineren.
De aanwezigheid van de Zusters in ons
midden, evenals de deelname aan hun
catechese en de liturgische dienst in de
Heilige Mis hebben de roeping tot het
priesterschap in mijn hart doen rijpen.
Zo besloot ik, met de steun van mijn
familie, om in het Klein Seminarie van
de Missionarissen Dienaars der Armen
binnen te treden.
Deze missionarissen troffen me niet
zozeer met hun woorden, dan wel met
hun voorbeeld om Christus na te volgen.
Het was de Heer zelf die me riep. Ik
herinner me dat ik begin 2010 deel
begon uit te maken van de groep van
seminaristen van het Klein Seminarie. Ik
was toen 14 jaar. De scheiding met mijn
familie viel me het zwaarst. Alsook mijn
eerste jaar in het Vormingshuis, om me

Broeder Mateo, msp (1ste van links) in het
Klein Seminarie van de Cité van de Kinderen,
Andahuaylillas-Cuzco-Peru.

aan te passen aan de nieuwe gewoontes
en het leven van het internaat. Daarbij
ondervond ik veel moeilijkheden voor
mijn studie, maar door Gods genade is
het me gelukt om te volharden, want met
God is alles mogelijk. Beetje bij beetje
heb ik ook geleerd om meer van mijn
familie te houden in de Heer.
Die vier jaren in het MSP Klein
Seminarie waren een zegen van de Heer.
Daar kon ik de cyclus van de middelbare
school afronden en beginnen als
aspirant, wat twee jaar zou duren. In
die twee jaren kon ik al beter begrijpen
dat de Heer mij riep om Hem op deze
weg te volgen, namelijk in de dienst der
allerarmsten, want in hun midden leerde
ik de Heer nog meer lief te hebben. En
niet alleen daardoor, maar ook door het
zien van het getuigenis van de priesters
en de toegewijde broeders, die zo
ingetogen zijn en zich zo voor de anderen
inzetten terwijl zij ver van hun land en
familie verwijderd zijn, de armen met
grote vurigheid dienen en met vreugde
het Woord van God verkondigen. Het
voorbeeld van hun leven heeft me een
antwoord gegeven op al mijn vragen.
Een van die vragen was: “Hoe kan ik de
Heer nog meer liefhebben? Dankzij hen
begreep ik dat één manier om van Hem
te houden is door de allerarmsten lief te
hebben en te dienen. Al deze ervaringen
hebben mij geholpen om steeds
zekerder te worden van mijn roeping
en om de waarde van Jezus’ woorden te
begrijpen: “Hieruit zullen allen kunnen
opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als
gij de liefde onder elkaar bewaart.” (Joh
13, 35). Daarom zei ik vanuit het diepst
van mijn ziel: “Ook ik wil zo leven.”
Gedurende deze jaren met de MSP
had ik ook de genade om op missie met
de priesters mee te mogen gaan en het
was onder andere een grote vreugde
voor mij om hen te kunnen helpen bij
het vertalen naar het Quechua van de
homilies, catecheses en gesprekken
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Broeder Mateo, msp, op de dag dat hij toetreed tot het noviciaat van de Missionarissen Dienaars der
Armen in de Cité van de Kinderen, Andahuaylillas, Cuzco, Peru.

tijdens de familiebezoeken. Het was
mooi om het gelaat van Christus in de
armen, in de kinderen en in de ouderen
te kunnen zien terwijl er nog zovelen
onder hen zijn die door de geestelijke
verlatenheid waarin ze zich bevinden
helaas niet de mogelijkheid hebben om
de sacramenten te kunnen ontvangen.
Zij, onze arme broeders en zusters, zijn
degenen die de vishaak gooiden en ik
heb gebeten. En deze haak heeft mijn
leven gered en heeft me geholpen om
mijn pad en mijn roeping te ontdekken.
Nu heb ik met Gods hulp de fase als
postulant, die drie jaar heeft geduurd,
in het Vormingshuis in Ajofrín (ToledoSpanje) doorgemaakt. Het is echt een tijd
van genade geweest, waarin ik de hulp
en de genade van de Heer heb kunnen
ervaren doorheen mijn geestelijk
leidsman, leraars en overste die me steeds
bijstonden. Zij hebben me geholpen om
de wil van de Heer te ontdekken. Nu
begint de tijd van het noviciaat, dat mij
zal voorbereiden op het uitspreken van
de geloften.
Tijdens deze weg van onderscheiding,
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bekering en intellectuele vorming heeft
de Heer mij beetje bij beetje genezen
en getransformeerd, waardoor ik op
menselijk en geestelijk vlak volwassener
ben geworden, hoewel er nog een lange
weg te gaan is.
Ik ben ervan overtuigd dat dit alles een
groot wonder van God is. Tegelijkertijd
voel ik ook de kracht van de materiële
en spirituele begeleiding van veel
weldoeners en veel kloosters, die hun
leven aanbieden voor de volharding
van hun Broeder. Hierin worden de
woorden van de Heer in vervulling
gebracht: “Zoekt eerst het Koninkrijk
en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles
u erbij gegeven worden.” (Mt 6, 33). Dit
zijn woorden van leven die mij ertoe
aanzetten trouw te zijn aan mijn roeping
en mijn hele leven in Gods handen te
leggen; want ik ben er zeker van dat we
niet alleen zijn, maar dat Hij altijd dicht
bij zijn kinderen is. Daarom vraag ik
u, broeders in Christus, te bidden voor
deze broeder van u, zodat hij trouw mag
blijven aan zijn roeping.

Onze Publicaties
“ Met God, op missie in de Andes ”
Een boek vol herinneringen en persoonlijke overwegingen over
de missiejaren van Pater Giovanni Salerno. (in het Nederlands,
Franse heruitgave in voorbereiding)

“ Navolging van Jezus Christus ”
(in het Spaans en Italiaans)

“ D.V.D. ”
Een 55 minuten durende film waarbij het charisma en de
verschillende gemeenschappen van de Missionarissen Dienaars
der Armen voorgesteld worden. (in het Frans en in het Engels)

“ Kruisweg ”
Boekje in klein formaat. (in het Frans)

Om bekendheid te geven aan de
Beweging kunnen de weldoeners gratis
om deze documentatie vragen:

I.v.z.w M.S.P.T.M.
BEWEGING DIENAARS
der ARMEN van de
DERDE WERELD
PB 28 Post Brugge
B – 8000 Brugge
Gsm: 0485 92 51 66
serviteursfr@gmail.com
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Kroniek
Priesters en Broeders Dienaars der Armen

MSP Broeders en Priesters van het Vormingshuis van Ajofrín-Toledo-Spanje.

VORMINGSHUIS, AJOFRÍN,
SPANJE
Omdat het onmogelijk was om deze
zomer aan ons gewone apostolaat te
doen, improviseerden wij een bedevaart
naar het Heiligdom van Santiago de
Compostela in verschillende etappes om
al onze gemeenschappen en natuurlijk
ook jullie allen, vrienden en weldoeners,
toe te vertrouwen aan de voorspraak van
deze Heilige Apostel.
In september zijn de drie priesters
die belast zijn met de vorming (Pater
Walter, Pater Sébastien en Pater Paolo)
met de nieuwe academische opleiding
begonnen voor onze vier postulanten
(Broeder René, Broeder Fabien, Broeder
Gabriel en Broeder Miguel Ángel) en
voor een novice (Broeder Pierre André
die in oktober zijn tijdelijke geloften
heeft kunnen hernieuwen), terwijl de
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Broeders Erick en Jean, na hun studie
in het Vormingshuis, nu aan de laatste
fase van hun vorming beginnen met een
pastoraal werkjaar in ons Moederhuis, in
de Cité van de Kinderen in Andahuaylillas
(Cuzco). Tegelijkertijd is Broeder Mateo
ook zijn noviciaat begonnen, eveneens in
het Moederhuis van Cuzco.
Door de beperkingen wegens covid-19
waaraan iedereen was onderworpen
en de onmogelijkheid om nationale
of internationale vluchten te maken,
hebben we vooral dit jaar minder
aanvragen gehad van jonge sollicitanten.
Daarom vragen wij u te bidden voor
de jongeren die de roeping tot het
missieleven hebben gevoeld, dat zij de
kracht mogen verkrijgen om edelmoedig
te reageren op de dringende oproep van
de Heer om hun hele leven aan de dienst
van de allerarmsten te wijden.

CITÉ VAN DE KINDEREN
De afgelopen maanden zijn voor veel
mensen en ook voor onze missies, die
door de beperkingen van de regering
werden getroffen, zeer moeilijk geweest.
Daarom hebben we ons missionair
apostolaat moeten aanpassen aan de
nieuwe maatregelen die door de Covid19-pandemie werden opgelegd. We
hebben dus besloten om de families van
de kinderen en van de leerlingen van
onze scholen die in lockdown worden
gehouden te bezoeken. Op deze manier,
dankzij uw edelmoedige hulp in de vorm
van voedsel, hygiënische en sanitaire
producten, enz., zijn we erin geslaagd om
ongeveer duizend arme gezinnen die van
dag tot dag leven te helpen, met een totaal
van meer dan 100 ton goederen, waarvan
de gedeeltelijke levering om de twee weken
werd uitgevoerd.
Dit is een echt wonder! De hulp die u ons
hebt gestuurd en de vruchten van ons werk
op onze eigen velden zijn omgezet in voedsel

voor de allerarmsten om deze gezinnen
te kunnen onderhouden. Op dezelfde
manier organiseerden we een uitdeling
van schoolbenodigdheden (schriften voor
huiswerk, lessen, oefeningen, enz.) per klas
voor de verschillende vakken, zodat onze
leerlingen - die uiteraard niet gemakkelijk
toegang hebben tot het internet - ook voor
dit schooljaar geholpen konden worden.
We zijn er zeker van dat er na de
verwoestende werking van het coronavirus
COVID-19 een ernstige economische
crisis zal komen, vooral voor de vele
families die we helpen. Daarom worden we
het niet moe om jullie allemaal te vragen
jullie familie en vrienden eveneens te doen
ontvlammen met een zelfde missionair
enthousiasme dat in jullie eigen hart klopt.
Dit jaar hebben de Broeders Erick en
Jean in oktober hun geloften kunnen
vernieuwen. Wij bevelen hen aan in uw
gebeden, opdat zij volharden en ijverige
Missionarissen Dienaars der Armen
mogen worden.

Pater Augustin Delouvroy, msp deelt voedselpakketten uit aan de families van de
kinderen van onze Francisco en Jacinta Marto Liefdadigheidsschool (Cuzco-Peru).
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Pater Augustin Delouvroy, msp, tijdens het uitdelen van de schoolschriften
aan de leerlingen van de Francisco en Jacinta Marto en de Santa Maria Goretti scholen.

FRATERNITEIT VAN FAMILIE
MISSIONARISSEN DIENAARS DER
ARMEN
Dit schooljaar is door de gevolgen van
de pandemie ongetwijfeld heel bijzonder
geweest. Afgezien van de beperkingen
die aan iedereen werden opgelegd, is het
toch een tijd van bezinning en bevraging
van onze manier van leven geweest. Het
was ook een sterkere tijd van gebed.

Onze Fraterniteit nam deel aan de
activiteiten die werden georganiseerd
voor de uitdeling van voedsel aan de
gezinnen van de kinderen van onze
scholen. Allemaal werkten we mee,
ook onze kinderen. Ieder vulde zakken
met vlees, koekjes, maïs en vele andere
voedingswaren om de families te helpen
die vanwege de lockdown moeite zouden
gehad hebben om het te redden.

De MSP-families, uit Villa Nazareth, Andahuaylillas, bereiden de zakken
met voedingswaren om ze vervolgens uit te delen aan de families van de leerlingen
van de Francisco en Jacinta Marto en de Santa Maria Goretti scholen.
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In een toespraak tot de Romeinse Rota,
moedigt Paus Franciscus de steun aan voor
de christelijke missionaire echtparen
(…) Om Jezus te kunnen volgen, moet de Kerk werken volgens drie voorwaarden die door de
goddelijke Meester zelf worden aangegeven: rondtrekken, snelheid en vastberadenheid (vgl.
Angelus, 30 juni 2019). De Kerk is van nature in beweging; ze blijft niet stilstaan binnen haar
omheining, ze staat open voor de breedste horizonten. De Kerk is gezonden - gezonden! - om
het Evangelie naar de straat te brengen en de menselijke en existentiële periferieën te bereiken.
Dit doet ons denken aan de echtgenoten Aquila en Priscilla uit het Nieuwe Testament.
De Heilige Geest heeft aan de zijde van de Apostel (Paulus) dit bewonderenswaardig voorbeeld
van rondtrekkend echtpaar geplaatst: inderdaad, zowel in de Handelingen van de Apostelen
als in de beschrijving van Paulus; zij staan nooit stil, maar zijn altijd in beweging.
Het moderne beeld van deze heilige echtgenoten die op weg zijn om Christus bekend te maken
is dan ook verrassend, na zoveel eeuwen: ze evangeliseren door meesters te zijn uit liefde
voor de Heer en voor het Evangelie, een liefde van het hart die vertaald wordt in concrete
gebaren van nabijheid tot de broeders en zusters die het meest in nood zijn, door onthaal en
zorgzaamheid.
(...) Christelijke echtgenoten moeten van Aquila en Priscilla leren om verliefd te worden op
Christus en om naasten te worden van gezinnen die vaak verstoken blijven van het licht van
het geloof, niet door eigen schuld, maar omdat ze aan de rand van onze pastorale zorg blijven
zitten, een elitaire pastorale zorg die het volk vergeet.
(…) Heilige christelijke echtparen (…) zijn het werk van de Heilige Geest, die altijd de
hoofdpersoon van de missie is, en ze zijn reeds overal aanwezig in onze gemeenschappen.
Het is aan ons, herders, om hen te verlichten, om hen in de aandacht te brengen, om van hen
bronnen van nieuwheid te maken voor het christelijk huwelijk; en ook om hen te beschermen
zodat ze niet in ideologieën vervallen. Deze echtparen, die de Geest zeker blijft aanmoedigen,
moeten bereid zijn “om uit zichzelf te treden en zich open te stellen voor anderen, om een leven
van nabijheid te leiden, een stijl van samenleven die elke interpersoonlijke relatie verandert in
een ervaring van broederschap” (Catechese, 16 oktober 2019).
(...) De Kerk heeft behoefte ubicunque terrarum - overal op aarde - aan echtparen zoals Aquila
en Priscilla, die spreken en leven als Gedoopten, dat “niet bestaat uit het bevelen en het laten
horen van zichzelf, maar uit het consequent zijn, uit getuigen te zijn, en dus metgezellen te zijn
op de weg van de Heer” (Homilie in Santa Marta, 14 januari 2020).
Ik dank de Heer omdat Hij de kinderen van de Kerk nog steeds de moed en het licht geeft om
terug te keren naar de oorsprong van het geloof en om de passie van de echtgenoten Aquila
en Priscilla te herontdekken, die herkenbaar zijn in elk huwelijk dat in Jezus Christus wordt
gevierd.
http://w2.vatican.va/content/francesc/es/speeches/2020/january/
documents/papa- francesco_20200125_rota-romana.html
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Opus Christi Salvatoris Mundi
Missionarissen Dienaars der Armen

Missionarissen Dienaars der Armen
Verschillende missionaire realiteiten (priesters en
toegewijde broeders, religieuzen, missionaire families,
priesters en broeders gewijd aan een leven van gebed en
contemplatie, medewerkers, oblaten en steungroepen) die
eenzelfde charisma delen en in hun oorsprong dezelfde
stichter hebben.

Opus Christi Salvatoris Mundi

Missionarissen
Dienaars der
Armen

Bestaat uit de leden van de Beweging Missionarissen
Dienaars der Armen die geroepen zijn om een dieper
toegewijd leven te leiden met de bijzonderheden van
een gemeenschappelijk leven en de gelofte van de
evangelische raden naar gelang hun eigen levensstaat. (Het
is de bedoeling om in de toekomst canonieke erkenning
te verkrijgen van twee Religieuze Instituten: een voor de
mannelijke tak, priesters en broeders, en een andere voor
de vrouwelijke tak van de zusters).

Leken Medewerkers
BELGIE:
I. v.z.w. M.S.P.T.M.
BEWEGING DIENAARS der ARMEN
PB 28 Post Brugge
B - 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com
www.msptm.com
BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)
IBAN: BE81 2100 2469 3424
BIC: GEBABEBB

PERU:
Misioneros Siervos
de los Pobres
P.O. Box 907 Cuzco (Perú)
Tel: +51 984 80 73 09
serviteursfr@gmail.com
www.msptm.com

De twee hoofdtakken (mannelijke en vrouwelijke) van
Opus Christi Salvatoris Mundi hebben een bijzondere
relatie met de Fraterniteit van de Missionaire Families
Dienaars der Armen. Deze Fraterniteit bestaat uit
gehuwde paren die er zich toe verbinden het charisma
en het apostolaat te beleven en te ondersteunen van
de Missionarissen Dienaars der Armen door hun
levensomstandigheden te respecteren.

Steungroepen van het Instituut
Hun doel is het delen en uitdragen van het charisma van de
Missionarissen Dienaars der Armen. Ze komen regelmatig
samen om aan hun eigen bekering te werken en nodigen
anderen uit om zich bij hen aan te sluiten.

Oblaten
Leken of religieuzen die zich door een rituele opdracht
verbinden tot het bidden en uitdragen van het charisma
van het Instituut van de Missionarissen Dienaars der
Armen.

Offeraars
Ieder die door middel van zijn gebed en opgedragen lijden,
meewerkt met het Instituut van Missionarissen Dienaars
der Armen, maar zonder formele verbintenis.

Dit tijdschrift en andere publicaties zijn volledig gratis en altijd beschikbaar voor iedereen, dankzij
de vrijgevigheid van een weldoener die ons charisma ter harte neemt en op deze manier bijdraagt tot
de verspreiding van het Rijk Gods. Vraag er gerust naar teneinde het charisma aan anderen bekend te
maken.

