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“Kerstmis is meestal een luidruchtig feest: 
het zou ons goed doen om een beetje stil te zijn, 

om de stem van de Liefde te horen.”
Boodschap van de Heilige Vader Franciscus. Kerstmis 2013.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming. 

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! 

BELANGRIJKE MEDEDELING

Met kerkelijke goedkeuring. Imprimatur van de Algemene Vicaris van het Aartsbisdom Cuzco.

 Facebook :
Misioneros Siervos de los Pobres /Missionary Servants of the Poor
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De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten 
en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; 

het was juist zoals hun gezegd was. (Lc. 2, 20)

Moeder María Sandra Goryzueta, msp (Peruaanse) 
Algemeen Overste van de Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap die bestemd is 
voor het hele volk.  Heden is u een Redder 
geboren, Christus de Heer, in de stad 
van David.   En dit zal voor u een teken 
zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden, 
in doeken gewikkeld en liggend in een 
kribbe.’  (Lc. 2, 10-12)

Volgens het Evangelie van St Lucas 
gingen de herders, nadat het engelenkoor 
van hen was vertrokken, in allerijl op weg 
om dit wonder te aanschouwen; zij renden 
zeker, sprongen, ontweken struiken 
en rotsen; namen de binnenwegen 
die zij maar al te goed kenden, zoals 
elke boer die jaren heeft doorgebracht 
tussen de kudde en zijn nederige hut... 
de verwachte Messias was geboren en 
aan hen aangekondigd! God toont zijn 
voorliefde voor de armen... de geheimen 
van het Koninkrijk worden onthuld aan 
eenvoudige mensen (Lc.10, 21).

Al deze mooie en onvergetelijke 
ervaringen veranderden de herders 
automatisch in “missionarissen”; het is 
ons onmogelijk voor te stellen dat zij deze 
gebeurtenissen voor zichzelf hielden. 
Zowel gisteren als vandaag veranderd 
de ontmoeting met de Messias ons en 
zoals Paus Franciscus zegt: “Ze blokkeert 
ons niet, maar zet ons opnieuw op weg”... 
met Jezus Christus wordt onze vreugde 
geboren en herboren.

De herders keren vol vreugde naar 
huis terug, een vreugde die altijd de 
harten vervult van hen die de Messias 
hebben ontmoet. Sint Lucas vertelt 
over andere situaties van vreugdevolle 
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terugkeer, zoals wanneer de leerlingen 
van Emmaüs naar Jeruzalem terugkeren 
om te vertellen over hun ontmoeting 
met de Verrezen Heer (Lc. 24,36), de 
leerlingen wanneer zij twee aan twee 
terugkeren van hun apostolische missie 
(Lc. 10,17), of de Twaalf na Hemelvaart 
(Lc. 25, 5). Geestelijke vreugde doet ons 
naar God “rennen” door onze broeders 
en zusters te dienen.

Als gelovigen zijn we nu de dragers 
van de Blijde Boodschap. Wij hebben 
een schat ontvangen die onmogelijk te 
bewaren is, wij bezitten een licht waarvan 
de uitstraling zelfs niet met beide handen 
kan worden bedekt. Daarom willen de 
Zusters Missionarissen Dienaressen 

der Armen en in het algemeen alle 
Missionarissen Dienaars der Armen 
trouw blijven aan het Evangelisatiewerk 
dat ons is toevertrouwd, proberen “verder 
dan de asfaltweg” te gaan en gebroken 
brood te worden voor anderen. “Wee mij 
als ik het Evangelie niet verkondig” (1Kor 
9,16). 

Ons apostolaat te midden van de 
armen verandert van een dienst in 
een voorrecht. De armen ontvangen 
de verkondiging zoals de herders van 
Bethlehem, niet meer door engelenkoren 
maar door deze Dienaressen die hen met 
liefde en vreugde tegemoet gaan en Jezus 
Christus in hun eigen taal overbrengen. 

Kleine meisjes uit de Foyer Heilige Theresia van Jezus, ontvangen catechese van de MSP Zusters, 
Cuzco-Peru.
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De kinderen van de Andes zijn altijd 
de eersten die ons verwelkomen en 
met vreugde de dag afwachten van ons 
bezoek. In hun onschuld, armoede en 
lijden, laven zij zich aan de ervaring van 
God, en altijd met vreugde en hoop. 

Voor ons missionarissen is er geen 
grotere voldoening dan hen te zien 
bidden, luid zingend en op hun eigen 
manier, met hun door de kou verweerde 
gezichten en altijd getooid met een grote 
glimlach. Het kerstfeest van de armen in 
de Andes verschilt sterk van het kerstfeest 

dat door de huidige maatschappij wordt 
gevierd: zij die al onderricht zijn weten 
dat God als kind geboren is in een arme 
grot, in het stro en armoede. Het beeld 
is voor hen niet moeilijk te begrijpen; in 
sommige dorpen is Kerstmis een dag als 
alle andere. 

En waar de missies al zijn gevestigd, 
wordt het kerstfeest van Jezus het dichtst 
benaderd, omdat de “personages” al 
aanwezig zijn: herders, arme mensen, 
dieren, stro, duisternis, sterrennacht, kou, 
en het mooiste van alles: de aanwezigheid 

Moeder María Sandra, MSP, met de oudere meisjes van de 
Heilige Agnes Residentie voor studentinnen in Cuzco.
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van de MSP-Priesters die de Heilige Mis 
vieren, de nacht van Kerstmis, waarin 
het Kind Jezus wordt aanbeden zoals Hij 
meer dan tweeduizend jaar geleden werd 
aanbeden.

Beste allen, het Kind Jezus is voor 
ons geboren en dankzij Hem mogen wij 
ons allen broeders en zusters noemen. 
De ervaring die ik u als missionaris en 
als toegewijde vrouw kan doorgeven, 
en nu aan het begin van mijn dienst 
als algemene overste van de Zusters 

Missionarissen Dienaressen der Armen, 
is in de eerste plaats mogelijk dank 
zij mijn persoonlijke ontmoeting met 
de Messias en de geestelijke steun van 
zoveel mensen, en ook dankzij de 
materiële steun van u, lieve weldoeners, 
authentieke missionarissen van thuis uit.

Als Missionarissen Dienaressen 
der Armen, willen wij de handen, de 
voeten… en de stem van Jezus onder de 
armen zijn. 

(Voor meer informatie, vul het formulier in op pagina 20).

Moeder María Sandra, MSP, die zich ertoe verbindt om haar verantwoordelijkheid op te nemen als 
algemene overste van de Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen. Cuzco-Peru.

Zusters Missionarissen 
Dienaressen der Armen
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Heb je je afgevraagd of God je niet zou vragen
om missionaris onder de allerarmsten worden?

(Voor meer informatie, vul het formulier in op pagina 20).

Zusters Missionarissen 
Dienaressen der Armen
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Ik dank de Heer dat Hij mij 
geroepen heeft om Hem als 
Missionaris Dienares der Armen 
te dienen te midden van zoveel 
broeders en zusters die lijden en 
naar God zoeken, vooral in deze 
moeilijke tijden waarin velen Hem 
vergeten.

De Heer riep me omdat Hij dat 
wilde, en niet omdat ik hem zocht.

Als klein meisje ben ik samen 
met mijn jonger zusje opgenomen 
geweest in de Foyer Heilige 
Theresia van Jezus bij de Zusters 
Missionarissen Dienaressen der 
Armen. Ik stond versteld van 
het werk dat zij vooral met de 
minder valide kinderen deden, de 
genegenheid waarmee zij voor hen 
zorgden, ik besefte dat voor elk van 
de zusters, na God, de kinderen het 
belangrijkste deel van hun roeping 
waren en zijn; dit doet mij denken 
aan de woorden van Pater Giovanni: 
“wij zorgen niet voor vele kinderen, 
maar slechts voor één, en dat is 
Jezus”. De zusters hebben ons altijd 
christelijke waarden bijgebracht, 

Zuster María Luisa Parhuay, msp. 

Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

Wie de armen dient, 
leent aan God
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vooral om de heiligheid te zoeken, iets wat 
in onze tijd voor veel jongeren niet meer 
normaal is en voor anderen waanzin.

Als interne ging ik graag naar de 
afdelingen voor de kinderen met een 
handicap, vooral naar de Sint Gabriel zaal 
vanwege een kind dat ik heel aardig vond. 
Zijn naam was Jesús Danilo, een kleine 
jongen met hersenverlamming. Hij stierf 
onlangs en ik geloof dat de Heer dit kind 
gebruikte om mij te helpen mijn roeping 
te ontdekken. 

Met Gods zegen studeerde ik in de 
Heilige Maria Goretti school en toen ik in 
het eerste middelbaar zat, stelde ik tijdens 
een van de bezoeken die mijn vader ons 
bracht deze vraag: “Wat zou je doen 
als ik net als een van de zusters werd? - 
Natuurlijk zei ik hem dat schertsend - en 
hij antwoordde rustig weg: “normaal!”; 

wie had gedacht dat deze vraag ooit 
werkelijkheid zou worden. Zelf had ik het 
me toen niet kunnen voorstellen, maar 
zoals het spreekwoord zegt “de mens wikt, 
maar God beschikt”, Hij is degene die over 
ons leven beslist, zoals Hij het voor mij 
heeft gedaan.

Met ouder te worden was ik die vraag 
aan mijn vader vergeten en wanneer we 
in het 3de middelbaar zaten, werd ons 
gevraagd ‘wat wil je doen als je klaar 
bent met school?’ Geconfronteerd met 
deze vraag begon ik na te denken en 
besloot verpleegkunde te gaan studeren. 
Maar alles veranderde toen de zusters 
me uitnodigden voor een driedaagse 
roepingenretraite bij hen. Tijdens de 
retraite stelde ik de Heer dezelfde vraag: 
Jezus, wat wilt U dat ik doe als ik van school 
af ben? Ik moest nog twee jaar studeren 
om het middelbaar te beëindigen.

Zuster María Luisa op missie, met de arme kinderen van de Hoge Cordillera van Cuzco.
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Tijdens de retraite spraken zij met 
ons over de soorten roeping die de Heer 
aan elke mens geeft: het religieuze leven 
of het gehuwde leven, dat ieder moest 
ontdekken. Aan het eind van die retraite 
had ik mijn besluit genomen, want ik was 
de kinderen nog niet vergeten en bij elk 
kind dat ik bezocht, voelde ik dat zij mij 
riepen en inspireerden om alles voor hen 
te geven. Ik herinner me dat mijn vader 
me kwam opzoeken, en deze keer vond 
ik de moed om hem te vertellen over 
het besluit dat ik genomen had zuster te 
worden: “Papá, deze keer meen ik het. Ik 
wil zuster worden”, en natuurlijk was hij 
verbaasd en zei: “Kom op, je bent nog erg 
jong, en wie gaat er op je kleine zusjes 
passen? Mijn moeder stierf toen ik negen 
jaar oud was en mijn vader droomde van 
grote dingen voor mijn toekomst: hij zag 
mij als een groot professioneel. Met veel 

verdriet moet ik zeggen dat mijn vader 
tot nu toe niet heeft begrepen dat wie de 
armen dient, aan God leent. 

Na veel aandringen trad ik op 
veertienjarige leeftijd als aspirant toe tot 
de zustergemeenschap. Momenteel ben ik 
een zuster met tijdelijke geloften. 

Ik weet dat het voor veel jonge meisjes 
heel moeilijk is moed te vatten om hun 
ouders te vertellen dat zij zich door God 
geroepen voelen, maar ik moedig hen aan 
om voor hun roeping te blijven strijden, 
want strijden voor iets waartoe God en 
jijzelf besluiten, werpt altijd vruchten af. 

Ik dank God voor al het goede dat Hij mij 
heeft gegeven; en tegelijkertijd dank ik alle 
mensen die mij met hun kostbare gebeden 
hebben bijgestaan in deze mooie roeping. 

Zuster María Luisa, msp, op weg naar de missie in de afgelegen dorpen 
van het Andes Gebergte in de regio van Cuzco.

VAN DE ZUSTERS MISSIONARISSEN DIENARESSEN DER ARMEN
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Kroniek
VAN DE ZUSTERS MISSIONARISSEN DIENARESSEN DER ARMEN

MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN HET MOEDERHUIS (CUZCO)

Enkele maanden geleden zijn de Zusters 
Missionarissen Dienaressen der Armen 
begonnen met spirituele dagen voor de 
verschillende groepen die zij dienen: de 
gemeenschap van de Zusters, de meisjes 
van de Foyer Heilige Theresia van Jezus, 
de studentinnen van de Residentie Heilige 
Agnes, de leerlingen van de Heilige Maria 
Goretti school, de Medewerksters van 
de Foyer Heilige Theresia van Jezus, enz. 
In de komende maanden zullen zij deze 
mooie praktijk voortzetten. 

Zij gaan ook door met de mooie 
taak om de armste dorpen van de hoge 
Cordillera te evangeliseren. Deze keer 

concentreerden zij hun inspanningen 
en liefde op de provincie Chumbivilcas. 
De mensen ontvingen hen met vreugde 
en luisterden altijd heel enthousiast 
naar het woord van God.

Eveneens organiseerden zij een 
missie in Ccatcca (Cuzco) voor de 
Medewerksters van de Foyer Heilige 
Theresia van Jezus, die zeer dankbaar 
waren voor deze zeer stichtelijke 
momenten in hun leven. 

In december zullen zij, als God het 
wil, een missie met Kerstmis houden in 
dorpen van de hoge Cordillera die het 
voorwerp zijn van hun apostolaat.

In het kader van hun catechetisch werk bezoeken de Medewerksters van de Foyer Heilige Theresia 
van Jezus scholen ver buiten de stad Cuzco-Peru.
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MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN PUNACANCHA

De Zusters Missionarissen Diena-
ressen der Armen blijven catechese 
aanbieden ter voorbereiding op de sa-
cramenten van het Doopsel, Eerste 
Communie, Vormsel en Huwelijk in de 
gemeenschappen die zij dienen. 

Na twee zware jaren van de pandemie 
organiseerden de Zusters een processie 
ter ere van Onze Lieve Vrouw van de 
Rozenkrans, patrones van Punacancha. 
De dorpelingen namen met grote toe-

wijding en liefde deel. Ze werden verge-
zeld door verschillende mensen van de 
missie van Kircas, een naburig dorp dat 
door de zusters wordt bediend

Voor Allerheiligen organiseerden de 
Zusters een schilderwedstrijd voor de 
kinderen van het opvangcentrum om 
hen aan te moedigen goede christenen 
te zijn en Jezus lief te hebben zoals de 
heiligen gedaan hebben.

De MSP Zusters van het dorp Punacancha hervatten hun activiteiten rond 
de Evangelisatie zoals gebruikelijk in deze gemeenschap.
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DE MISSIE VAN DE ZUSTERS IN CUSIBAMBA

De Zusters Missionarissen Dienares-
sen der Armen blijven godsdienstlessen 
geven in de scholen van de missies die zij 
bedienen, waaronder het dorp Cusibam-
ba. Na twee jaar pandemie stelden zij 
vast dat veel kinderen niet meer konden 
lezen of schrijven, omdat zij de tijd voor 
virtuele studie besteed hadden aan spel-
letjes en films op hun mobiele telefoons.

In het “Engelbewaarder centrum” 
begeleiden de Zusters 30 meisjes bij 
hun schoolwerk en catechese. In het 
Oratorium voor de jongens krijgen 25 
kinderen ’s middags een maaltijd en 

catechese om hen voor te bereiden op 
het ontvangen van de sacramenten. 
Twee keer per week is er in de dorpskerk 
een Eucharistische Aanbidding, die 
wordt bijgewoond door verschillende 
jongeren en adolescenten, vergezeld van 
hun ouders. Daarna is er catechese en 
Bijbelbezinning.

Voor het komende jaar hebben 
de Zusters verschillende spirituele 
dagen gepland voor de verschillende 
groepen die zich voorbereiden op de 
Eerste Communie, het Vormsel en het 
Huwelijk.

De MSP Zusters van Cusibamba houden meerdere dagen per week Eucharistische 
Aanbidding met de gemeenschap in de hoofdkerk van het dorp.
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DE MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN RUMICHACA
   
De Zusters Missionarissen Die-

naressen der Armen blijven zorgen 
voor de Oratoria van Sint Dominicus 
en Sint Philomena. Met Gods zegen he-
bben verschillende jongeren van beide 
Oratoria, evenals 300 jongeren die in de 
parochie staan ingeschreven, de Heilige 
Bijbel ontvangen.

De Zusters blijven ouderen en 
behoeftige gezinnen in de omgeving 
bezoeken.

Voor het feest van Allerheiligen 
organiseerden de Zusters een wedstrijd 
over heiligen, geschreven in de vorm 
van autobiografieën. 

De winnaars namen deel aan het 
door de parochie georganiseerde “Festi 
Santo”.

Deze kerst zullen de kinderen van 
de twee Oratoria deelnemen aan de 
kerstzangwedstrijd in de parochie.

DE MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN ILO (MOQUEGUA)

In deze gemeenschap blijven de 
Zusters zorgen voor de missies van 
Boca de Sapo, Santa Rosa, San Pedro en 
San Paul. Zij staan in voor de refter en 
het kinderverblijf San Martin de Porres, 
het Oratorium van St. Dominguito 
Savio, en volbrengen hun apostolaat in 
de parochieschool Santa Elizabeth. 

Met Gods hulp ontvingen 9 kinderen 
hun Eerste Communie en 8 jongeren 
het Vormsel. De Zusters blijven 
Bijbellessen geven aan de kinderen die 
hun Eerste Heilige Communie hebben 
gedaan. Zij catechiseren ook de ouders 
van de kinderen en jongeren die zich 
voorbereiden op het ontvangen van de 

sacramenten, zodat zij zich bewust zijn 
van de verbintenis die zij aangaan met 
God en de Kerk.

Wij delen hier met jullie het verhaal 
van een van de gezinnen die door de 
Zusters Missionarissen Dienaressen 
der Armen worden geholpen. Het gaat 
over mevrouw Yesica, 36 jaar oud, een 
alleenstaande moeder die besloten 
heeft te scheiden van de vader van haar 
kinderen omwille van voortdurende 
fysieke en psychologische mishandeling 
die zij ondergaat. Je zou kunnen zeggen 
dat God de bel die de zusters op straat 
luiden heeft gebruikt om hen uit te 
nodigen voor de catechese, zodat deze 

De MSP Zusters van Rumichaca-Urubamba 
zetten hun missie bij de ouderen thuis voort. 
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familie God kon gaan ontmoeten. 
Omdat zij deze bel elke week hoorde 
luiden kwam ze op een dag naar buiten 
om te vragen waarom er geluid wordt. 
Zij vernam dat het de oproep voor de 
kindercatechese was. Zij wilde meteen 
haar dochter inschrijven voor de 
Eerste Heilige Communie. Diezelfde 
dag spraken de Zusters met haar af 
om een bezoek te brengen. Toen de 
Zusters haar dan wat later bezochten, 
waren ze verwonderd dat niet alle leden 
van het gezin de sacramenten hadden 
ontvangen, en ze moedigden hen aan om 
catechese te volgen. Het oudste kind is 
16 jaar oud en vertoond een lichte graad 
van autisme, maar dat hindert hem 
niet bij de voorbereiding op zijn Eerste 
Communie. Elke donderdag bij ons 
bezoek is hij vol belangstelling om meer 

te weten te komen. Hij is zeer onschuldig 
en tegelijk zeer leuk. Mevrouw Yesica 
werd ook aangemoedigd om zich voor 
te bereiden op het ontvangen van 
de sacramenten van de Eucharistie 
(met Eerste Communie) en Vormsel, 
terwijl haar zoontje het sacrament van 
het Doopsel zou ontvangen. Zij is de 
kostwinner van haar gezin. Ze werkt 
als schoonmaakster, maar - ondanks de 
moeilijkheden en de vermoeidheid - is 
ze altijd vrolijk en heeft ze een grote 
glimlach voor iedereen. Elke keer dat 
ze catechese krijgt, leert ze God beter 
kennen en liefhebben. Ze heeft nog 
steeds moeite om haar man te vergeven 
voor wat hij haar heeft aangedaan, maar 
met Gods hulp zal ze het begrijpen en 
kunnen vergeven.

De MSP zusters in de regio Ilo-Moquegua hervatten hun normale activiteiten en bereiden kinderen 
en jongeren voor op het ontvangen van de verschillende sacramenten van onze Katholieke Kerk.
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MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN GUADALAJARA 
(JALISCO - MEXICO)

In deze gemeenschap in Guadalajara 
blijven de Zusters Missionarissen 
Dienaressen der Armen de parochie 
ondersteunen met voordrachten 
voor vijftienjarige meisjes en met 
huisbezoeken aan gezinnen in de 
omgeving. Ook hebben de zusters, na 
bijna drie jaar pandemie, geleidelijk, 

met toestemming van de pastoor, de 
toediening van het Heilig Viaticum aan 
de zieken in het dorp Ejido Copalita 
hervat. De catechese aan het Mater 
Dei College hebben zij eveneens hervat 
ter voorbereiding van de Eerste H. 
Communie en het Vormsel.

De MSP Zusters van Ilo-Moquegua staan ook in voor de kinderen 
van het kinderdagverblijf San Martin de Porres.

De MSP Zusters van Guadalajara-Mexico bezoeken families waar zieken zijn 
om hen de Heilige Communie te brengen.

“ Het is van vitaal belang dat de Kerk vandaag naar buiten 
treedt om het Evangelie aan allen te verkondigen, op alle 

plaatsen en bij alle gelegenheden, zonder aarzeling, 
zonder afkeer en zonder angst.”  

Paus Franciscus. Apostolische Exhortatie EVANGELII GAUDIUM, 23.
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Leken

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.

Adres :  ..................................................................................................................

Postcode :  ................................   Stad :  ..............................................................

Land :  ...................................................................................................................

Datum :  ..................................... E-mail:  ............................................................

Handtekening :  .................................................................................................... .

 F R E Q U E N T I E

Goede daad Dagelijks Wekelijks Maandelijks Anders

H. Mis

Eucharistische   
Aanbidding

Rozenhoedje

De grootste hulp voor de missionarissen

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).

“ Het is van vitaal belang dat de Kerk vandaag naar buiten 
treedt om het Evangelie aan allen te verkondigen, op alle 

plaatsen en bij alle gelegenheden, zonder aarzeling, 
zonder afkeer en zonder angst.”  

Paus Franciscus. Apostolische Exhortatie EVANGELII GAUDIUM, 23.
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ז  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.

ז  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.

ז  Door ons Misintenties te sturen.
ז  Door een jaarlijks bedrag voor de maaltijden van een leerling van 

onze school = 350 euro.
ז  Door een jaarlijks bedrag voor de volledige opleiding van een kind 

van onze school = 850 euro.
ז  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).

Hoe kan ik de armen helpen?Hoe kan ik de armen helpen?

Ivzw M.S.P.T.M.
Beweging Dienaars der Armen
BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Brugge

serviteursfr@gmail.com   www.msptm.com
BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)

IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB

Met jullie medewerking zal een kind meer Met jullie medewerking zal een kind meer 
kunnen gevoed worden in ons centrum kunnen gevoed worden in ons centrum 

van Cuzco in Peru.van Cuzco in Peru.
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Ivzw M.S.P.T.M.
Beweging Dienaars der Armen
BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Brugge

serviteursfr@gmail.com   www.msptm.com
BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)

IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB

Met jullie medewerking zal een kind meer Met jullie medewerking zal een kind meer 
kunnen gevoed worden in ons centrum kunnen gevoed worden in ons centrum 

van Cuzco in Peru.van Cuzco in Peru.



Wanneer een missionaire vlam in je brandt: doof hem niet, 
je bent geroepen om hem aan te wakkeren.

Naam en voornaam:   

Adres:    

   

Postcode:   Stad:    

Supplement:   Land:    

Telefoon:    

Beroep:    

Leeftijd:    Onderwijsniveau:   

Emailadres:    

 Jongere op zoek 
 Broeder Missionaris
 Zuster Missionaris
 Familie Missionaris 
 Oblaat - Oblate  
 Medewerker(st)er /   
     Steungroep
 Offeren 

Onze missionaire gemeenschappen van priesters en broeders, 
van (voltijdse) contemplatieven, van jonge leken, van zusters, 

van echtparen, zijn bereid je te helpen. 

• Ben je, als jongere (V/M), innerlijk op zoek, en bereid om voor een periode van minstens een jaar (te 
wonen in de missielanden, deelnemend aan het leven van onze gemeenschappen van broeders en zusters, 
Missionarissen Dienaars der Armen) de zending te onderscheiden waartoe God je in de Kerk roept…
... weet dat de armen op je wachten.

• Als je je geroepen voelt om een weg van toewijding te gaan, waarbij je je hele leven in dienst stelt van de 
allerarmsten als missionaire broeder of zuster…
…weet dat de armen op je wachten.

• * Bent u een echtpaar dat, samen met uw kinderen, besloten zijt om uw gezin open te stellen voor de 
allerarmsten, als een kleine missionaire “Huiskerk” …
...weet dat de armen op jullie wachten.

• * Als u een leek of een religieu(ze)s bent die een verbintenis wil aangaan van persoonlijke bekering, gebed en 
hulp bij de bekendmaking van het MSP Instituut, met een officiële toewijding als Oblaat(-ate)…
... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

• * Als u vanuit uw diocees wil meewerken, hetzij alleen, hetzij door een “Steungroep” van de MSP te 
vormen, met als doel ons charisma te verdiepen en te verspreiden, door een geest van ingekeerdheid, bekering, 
innerlijke bevrijding onder mekaar te bevorderen, om zo met enthousiasme, edelmoedigheid en vervuld van 
Gods liefde, naar anderen te kunnen toegaan, …
... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

• * Als u uw gebed en uw lijden voor de MSP wilt aanbieden, zonder een bindende verbintenis met het MSP 
Instituut aan te gaan... 
... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

INFORMATIE
VOOR: 

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 



21

Om het hoofd te bieden aan de 
onvermijdelijke onlusten die zich in het 
begin voordeden, en om de bescherming 
en evangelisatie van de Indianen te 
bevorderen, stelde koningin Isabella 
in 1503 een eerste verordening in: de 
encomienda, een aanbevelingsbrief, die 
vier belangrijke doelstellingen bevatte.

Het eerste doel was te voorkomen 
dat de Indianen verspreid over het 
grondgebied zouden blijven, wild en 
heidens.

Het tweede doel was het creëren van 
authentieke Indiaanse dorpen, waarin 
zij beschaafd en gekerstend zouden 
worden, met een priester voor elk dorp.

De derde doelstelling was om elk 
van deze dorpen toe te vertrouwen aan 
een Spaanse “goede persoon”, belast 
met het besturen en beschermen van 
hun Indianen tegen mogelijke fysieke, 
financiële of commerciële misbruiken 
door de Europeanen.

Pater Paolo Giandinoto, msp (Italiaan)

Geschiedenis van de 
Evangelisatie in Peru (IV)

Wanneer een missionaire vlam in je brandt: doof hem niet, 
je bent geroepen om hem aan te wakkeren.

INFORMATIE
VOOR: 
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De vierde doelstelling, ten slotte, was 
ervoor te zorgen dat het werk dat van 
de Indianen werd verlangd ten behoeve 
van een Spanjaard, door middel van 
de door de gouverneur vastgestelde 
verdeling van de arbeid, zou leiden 
tot de betaling van een billijk loon. Er 
werd duidelijk gemaakt dat de Indianen 
dit werk zouden verrichten “als vrije 
personen zoals zij zijn en niet als 
lijfeigenen” en dat zij “goed behandeld” 
moesten worden. 

De encomienda had geen enkele 
invloed op het grondbezit. Deze 
bleven het persoonlijke of collectieve 
eigendom van de Indianen, die 
ook hun andere bezittingen, hun 
persoonlijke woonplaats, hun 

gezinsvrijheid en hun volledige rechts- 
en handelingsbekwaamheid behielden.

Hoewel zij zich bewust waren van 
de vele gevaren van misbruik die een 
dergelijk systeem met zich meebracht, 
aanvaarden de leiders van de Kroon 
en de missionarissen in het algemeen, 
met name de Franciscanen, de 
encomienda en zorgden ervoor dat zij 
gematigd en humaner werd. Gezien de 
reële omstandigheden waren zij van 
mening dat zonder de encomienda de 
aanwezigheid van de Spanjaarden op de 
Antillen nauwelijks mogelijk was en dat 
zonder een dergelijke aanwezigheid niet 
alleen de beschaving en humanisering 
van het continent, maar ook de 
evangelisatie zelf in groot gevaar was.

MSP Priesters en Broeders, dragen het Woord van God en de Heilige Eucharistie 
naar afgelegen dorpen in het Hooggebergte van Cuzco.
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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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Beste vrienden:

Laudetur Iesus Christus. Meer dan 
20 jaar geleden, op 9 december 2001, 
kwam ik voor het eerst aan in Cuzco. 
Ik kwam er na veel administratieve 
moeilijkheden. Ik ben Hongaar en kende 
heel weinig Spaans. Voor mij was het een 
wonder om mijn persoonlijke belofte aan 
God te kunnen inlossen: deel uitmaken, 
althans een beetje, van de roeping van de 
Missionarissen Dienaars der Armen.

Ik kwam met Pater Giovanni Salerno 
msp, en een andere Broeder vanuit 
Spanje. Bij mijn aankomst werd ik 
ontvangen door de verantwoordelijke 

priester van de gemeenschap. Hij lichtte 
mij in dat ik omwille van de hoogte 
van Cuzco, die 3.500 meter boven de 
zeespiegel ligt, voorzichtig moest zijn 
met lichamelijke inspanning, de eerste 
dagen alvast. Ze lieten me mijn bagage 
niet dragen. Maar toen ik op de derde dag 
een paar stoelen in de kinderbibliotheek 
optilde, hoewel ik op dat moment geen 
moeilijkheden ondervond, begon ik na 
10-15 minuten ademnood en pijn in de 
borst te krijgen en moest ik me op de 
banken gaan neerleggen.

De tijd die nodig is om je aan de 
hoogte aan te passen is relatief en 
verschilt van persoon tot persoon. Het 
hangt ook af waar je eerder woonde. In 
mijn geval ligt mijn woonplaats slechts 
op een 200 meter boven de zeespiegel, 
dus moest ik er rekening mee houden 
dat ik een paar weken nodig zou hebben 
om aan de 3500 meter hoogte van 
Cuzco te wennen. Maar, zonder te weten 
waarom (God heeft altijd zijn redenen), 
wees de Overste van het huis mij aan 
om een missie te begeleiden naar een 
dorp in de hoge Cordillera, Ccolccaqui 
genaamd, gelegen op 3980 meter boven 
de zeespiegel.

De reis was een avontuur op zich, 
vanwege de oude wagen die we hadden, 
het vele materiaal dat we meenamen 
(cadeautjes voor kinderen, slaapmatjes, 

Missionarissen Dienaars Der Armen

Het gefluister van God
Pater José Zsolt Szabó, msp
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persoonlijke bagage, zendingsmateriaal, 
enz.) Toen we aankwamen, namen 
we onze intrek in een van de twee 
klaslokalen van het schooltje. Het 
toilet was een cabine met twee gaten in 
dezelfde cementvloer waarop het was 
geïnstalleerd. We wekten elektriciteit op 
met onze noodgenerator, die op benzine 
liep. Voor mij was alles nieuw, totaal 
onbekend.

In de missie hebben we verschillende 
apostolische activiteiten verricht: 
huisbezoeken, gebedsmomenten met 
de gezinnen, zegening van de huizen, 
toediening van de sacramenten, 
uitnodiging voor de catechese en de H. 
Mis. We vertoonden ook films over het 
leven van Jezus en de heiligen.

Zodra we aankwamen, begonnen de 
jongens op het schoolplein (een plein dat 
noch vlak noch vrij van hoog gras was) 
te schoppen tegen een klein ding die 
geen bal genoemd kon worden, hoewel 

ze hem wel als zodanig beschouwden. 
Ik aanvaardde hun uitnodiging om met 
hen te spelen: hun blote voeten voor de 
mijne in wandelschoenen. Maar zodra 
ik begon te rennen, zag ik al snel in dat 
zij op deze hoogte, bijna 4000 meter, de 
kampioenen van het voetbal en van alle 
sporten waren. Ik viel neer bij gebrek aan 
lucht. De jongens dachten dat dit bij het 
spel hoorde en sprongen op me. Ik dacht 
dat ik ging sterven. Als de chauffeur van 
ons busje er niet was geweest, was ik 
waarschijnlijk gestorven aan verstikking 
of een hartstilstand. Dankzij de hulp 
van de chauffeur en de Voorzienigheid 
was de tijd nog niet gekomen om mijn 
missionair leven, dat nog maar net 
begonnen was, te beëindigen.

Een van de eerste indrukken die ik 
op deze missie opdeed, was hetgeen de 
mensen op mij maakten, beter nog, wat 
de kinderen met hun gezichtjes en de 
uitdrukking van hun oogjes in mijn ziel 
teweegbrachten. Ik zal proberen het te 

Pater José msp, hoort biecht bij de leerlingen van de Francesco en Jacinta Marto School 
van de Cité van de Kinderen, Andahuaylillas Cuzco-Peru.
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beschrijven: uit hun blik en manier van 
doen sprak geen droefheid of verveling, 
maar veel vertrouwen en tegelijkertijd 
bescheidenheid, een natuurlijke en 
gezonde bescheidenheid, een heilige 
bescheidenheid.

Ik herinner me een zeer interessante 
episode in dit opzicht. Een van de 
Broeders die me op de missie vergezelde, 
wilde een levende kerststal organiseren: 
dus kozen we eerst een jongen voor de 
rol van Sint Jozef, een meisje voor die 
van de Heilige Maagd en een baby, het 
broertje van het meisje. In onze Europese 
landen of in moderne steden zou dit een 
eenvoudige voorstelling zijn; maar hier 
voelden ze een bijna onoverwinnelijke 
schaamte: we hebben het hier over een 

heel klein verdwaald dorp in de Andes. 
Daar kende iedereen elkaar. Bij het spelen 
van hun rol moesten de personages 
niets zeggen, en waren ze aanwezig als 
in een schilderij. Als het meisje dat de 
Heilige Maagd voorstelde haar ouders 
zag komen werd zij rood en moest bijna 
huilen. Deze bescheidenheid maakte 
indruk op mij. Ik begreep dat de Heer 
mij met deze Kerstmis de gave wilde 
geven om de zuiverheid van deze zielen 
te begrijpen. En in mijn hart werd het 
verlangen geboren om hun verdediger 
en gids te zijn.

Zelfs nu nog, na meer dan 20 jaar, is 
deze fluistering van God in mijn hart 
nog steeds aanwezig: deze geliefde zielen 
verdedigen en naar Hem leiden.

Pater José msp, op missie, bezoekt de afgelegen dorpen van de Andes van Cuzco.

S.O.S.S.O.S.  
aanaan

jongerenjongeren  

“Goede beslissingen houden altijd rekening 
met de anderen, niet alleen met zichzelf. Dat zijn 

de beslissingen die het waard zijn om er risico 
voor te nemen.”

Heilige Vader Franciscus. Ontmoeting met jongeren 
(Athene, zaterdag 6 december 2021).



S.O.S.S.O.S.  
aanaan

jongerenjongeren  

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. 

“Goede beslissingen houden altijd rekening 
met de anderen, niet alleen met zichzelf. Dat zijn 

de beslissingen die het waard zijn om er risico 
voor te nemen.”

Heilige Vader Franciscus. Ontmoeting met jongeren 
(Athene, zaterdag 6 december 2021).
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Kroniek
VAN DE MANNELIJKE TAK VAN DE MISSIONARISSEN 

DIENAARS DER ARMEN

HET VORMINGSHUIS IN AJOFRÍN (SPANJE)

Afgelopen maand september zijn 
we met grote vreugde aan het nieuw 
academisch jaar begonnen. Na hun 
aspirantentijd in Cuzco zijn dit jaar 
twee jonge mannen toegetreden tot het 
postulaat van onze gemeenschap om aan 
hun eerste jaar propedeuse te beginnen. 
Het zijn Broeder Thomas Hollaender (22 
jaar), Fransman, en Broeder Luis Alberto 
Espinoza Champi (19 jaar), Peruaan. De 
broeders René, Fabián en Gabriel, die 
hun noviciaat in de Cité van de Kinderen 
hebben voltooid, zijn toegetreden tot dit 
Vormingshuis. Ze zijn begonnen met 
het eerste jaar theologie. De Broeders 
Pierre-André en Mateo zetten hun 

studies theologie verder, en de Broeders 
Jhon Alejandro en Pablo Emiliano 
beginnen met de studies van filosofie. De 
Italiaanse diocesane priester Pasquale 
La Milia, die een jaar bij ons in Peru 
op missie was, zet zijn onderscheiding 
in het Vormingshuis voort om tot 
ons instituut te worden toegelaten. 

Pater Álvaro Gómez Fernández, uit 
Spanje, die na vele jaren in ons Instituut 
als Vicaris-Generaal te hebben gediend, 
is nu Overste van ons Vormingshuis. 
Pater Walter Corsini volgt hem op 
als nieuwe Vicaris-Generaal van de 
Beweging. Pater Paolo Giandinoto, 
Italiaan, blijft formateur (terwijl hij het 

Enkele MSP-Broeders die hun geloften als Missionaris Dienaars der Armen hernieuwen - Ajofrín, 
Toledo-Spanje.
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VAN DE MANNELIJKE TAK VAN DE MISSIONARISSEN 
DIENAARS DER ARMEN

DE CITÉ VAN DE KINDEREN

Op 25 augustus was het vijftien jaar 
geleden dat de Cité van de Kinderen werd 
geopend. Wij danken God en danken de 
vele weldoeners die dit werk mogelijk 
hebben gemaakt en blijven maken. 

Op 29 september werd in de kapel 
van de Cité van de Kinderen tijdens de 
H. Mis, voorgegaan door Mgr. Richard 

Daniel Alarcón Urrutia, Aartsbisschop 
van Cuzco, en geconcelebreerd door 
Mgr. Juan José Salaverry Villareal, 
OP, Pauselijk Commissaris voor 
onze Beweging, Pater Walter Corsini 
aangesteld tot nieuwe Overste van de 
mannelijke tak Missionarissen Dienaars 
der Armen en tot Vicaris-Generaal.

Pater Walter Corsini msp (Italiaan), bij zijn aantreden als nieuwe Overste van de mannelijke tak 
en Vicaris-Generaal van de Missionarissen Dienaars der Armen. Cité van de Kinderen. 

Andahuaylillas Cuzco-Peru.

tweede jaar fundamentele theologie 
begint aan het Theologisch Instituut 
van Toledo) en Pater Zsolt-József Szabó, 
Hongaar, is aangesteld als geestelijk 
directeur van ons Vormingshuis.

In oktober, op de dag van Onze 
Lieve Vrouw van de Pilar, feest van ons 
Instituut, hernieuwden de Broeders 
Pierre-André en Mateo hun tijdelijke 
geloften, terwijl de Broeders René, 
Fabián en Gabriel hun eerste religieuze 
professie aflegden. Het was een prachtige 

viering en, zoals altijd, een moment van 
genade dat we konden delen met een 
Italiaanse familie die ons vanuit Italië 
bezocht. Afgelopen maand november 
hielden we zoals elk jaar onze Geestelijke 
Oefeningen in Fatima. Het was een 
gelegenheid om God te danken voor 
zoveel ontvangen genaden en om uit de 
grond van ons hart, aan de voeten van de 
H. Maagd, zoveel mensen en weldoeners 
te gedenken die ons volgen en steunen 
met hun vrijgevigheid en gebeden.
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DE SINT FRANCESCO EN JACINTA SCHOOL - CETPRO 
(CITÉ VAN DE  KINDEREN)

We konden dit schooljaar in decem-
ber afsluiten met zijn allen aanwezig.

Tijdens dit schooljaar werd een mu-
ziekcursus opgezet voor de leerlingen 
van het basisonderwijs en werd de cur-
sus Quechua, moedertaal van de Andes, 
terug hervat. Daarnaast werden ver-
schillende lees-, wiskunde- en onder-
zoekswedstrijden georganiseerd, waarbij 
leerlingen van verschillende scholen het 
tegen elkaar konden opnemen. We heb-
ben ook de zogenaamde “oudersschool” 
hervat, bestaande uit bijeenkomsten, op 
de eerste vrijdag van de maand, van de 
leerlingen met hun ouders om in klei-
ne groepjes verschillende onderwer-
pen te bespreken die hen interesseren.

Dankzij de vriendelijkheid van Pa-
ter Jorge Carrasco, pastoor van Santa 
Rosa (Cuzco), konden we in zijn pa-
rochie de Zondagsmissen, de Eerste 
Communies en het Vormsel vieren 
voor onze leerlingen en hun families.

De vijfdejaars die dit jaar afstudeer-
den, brachten samen met Pater Luis-

María en ‘Tío’ Gabor (‘nonkel’ van de 
Familiemissionarissen) een week op 
missie door in een dorp genaamd Yar-
qakunka, om hun geloof te delen met 
de inwoners, huisbezoeken af te leggen, 
catechese te geven en samen de heili-
ge Mis te vieren. Deze leerlingen heb-
ben ook hun promotiereis gemaakt.

Elke zaterdag kwamen veel studen-
ten, seminaristen, internen en ver-
schillende gasten in het Oratorium 
bijeen om te genieten van de levens-
stijl van Don Bosco en de padvinders, 
en ook na de Heilige Mis, van diverse 
recreatieve en feestelijke activiteiten.

Professor Eduardo Pardo, een 
vriend en weldoener uit Madrid, 
steunde ons meer dan een maand 
lang om de opleiding van de leer-
krachten van de school te verbeteren.

In september zijn er 8 leerlingen van ons 
Technisch Beroepscentrum (CETPRO) 
San José als technici afgestudeerd in de 
specialiteiten: keramiek, bakken, schrijn-
werkerij, koken en landbouwtechnieken.

Jongeren gespecialiseerd in technisch werk bij de CETPRO van de MSP, 
Cité van de Kinderen, Andahuaylillas-Cuzco-Peru.



31

HET ROEPINGCENTRUM HEILIGE ALOYSIUS GONZAGA 
(CITÉ VAN DE KINDEREN).

Met de hulp van God en de 
bescherming van de H. Maagd Maria 
zetten wij ons vormingswerk in het 
Roepingcentrum ‘San Luís Gonzaga’ 
voort. Dit jaar hebben we zeven leden: 
drie nieuwe (Artur, 17, Eber, 13 en 
Christian, 13) en vier oudere. Voordat 
wij een nieuwe kandidaat aanvaarden, 
vragen wij hem om een ervaring van twee 
of drie weken in het Roepingcentrum 

mee te maken. Later organiseren wij 
elk jaar, in het begin van februari, 
een pre-seminarie van een week, met 
verschillende activiteiten die in het teken 
staan van gebed, gemeenschapsleven, 
vorming, groepswerk, sport, enz. Als de 
meeleefweek voorbij is, worden de nieuwe 
leden gekozen. Dit jaar hebben we tijdens 
het pre-seminarie 25 tieners ontvangen 
waarvan er drie uitgekozen werden. 

Enkele kinderen die graag naar 
het Klein Seminarie van de MSP 

(Roepingscentrum) willen, 
Cité van de Kinderen, 

Andahuaylillas-Cuzco-Peru.

Kinderen van de Foyer Sint 
Tarsicius, onder leiding van de MSP 

Priesters en Broeders, 
Cité van de Kinderen, 

Andahuaylillas-Cuzco-Peru.

DE FOYER HEILIGE TARCISIUS (CITÉ VAN DE KINDEREN)

De Speciale Beschermingseenheid 
(SPU) van het Ministerie van Vrouwen 
en Kwetsbare Bevolkingsgroepen bleef 
ons jongens in kritieke situaties sturen. 
We ontvingen ook enkele leerlingen van 

onze school in het internaat, twee jongens, 
X en Y, die dit jaar hun middelbaar 
beëindigden. We hebben hen geholpen 
bij hun integratie in de maatschappij. 
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HOEVE HEILIGE TARCISIUS (CITÉ VAN DE KINDEREN)

De landbouwsector van onze instelling 
is bedoeld om basisvoedingsmiddelen te 
produceren en zo gezonde voeding van 
goede kwaliteit te verstrekken aan alle 
mensen die wij in onze verschillende 
centra (langs de refters) bedienen. Daartoe 
hebben wij, dankzij God, het melk- en 
vleesvee en onze landbouwproductie van 

wortels, granen, groenten, enz. genetisch 
verbeterd. God is heel goed voor ons. 
De landbouwproductie is overvloedig: 
daardoor konden wij dit jaar een groot 
percentage van onze behoeften dekken en 
zo de kinderen en de meest behoeftigen 
die wij bedienen beter van dienst zijn.

De hoeve, een belangrijk werk dat wordt uitgevoerd in de Cité van de Kinderen, Andahuaylillas en dat ons 
in staat stelt alle kinderen en mensen van onze MSP-centra van gezond voedsel te voorzien.
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DE BROEDERSCHAP VAN DE MISSIONAIRE FAMILIES 
(VILLA NAZARET - ANDAHUAYLILLAS, CUZCO)

De Broederschap van Missionaire 
Families heeft verscheidene bezoekers 
ontvangen, waaronder hele families, 
uit verschillende delen van de wereld 
(Oostenrijk, Colombia, Hongarije, Ve-
nezuela, Arequipa, Cuzco), die naar Villa 
Nazaret in Andahuaylillas zijn gekomen 

met het verlangen om onze werken en 
de geest van ons gemeenschapsleven 
te leren kennen en, in sommige ge-
vallen, ook met de bedoeling om hun 
eigen weg in de Kerk te verkennen. De 
bezoekers hebben de leden van onze 
Broederschap ook geestelijk verrijkt.

MSP Families tijdens de dagelijkse Eucharistische Aanbidding. 
Villa Nazareth, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.
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  Welkom in het Vormingshuis 
“ Heilige Maria Moeder der Armen ”

Casa de Formación 
“Santa María Madre 

de los Pobres” 
Carretera Mazarambroz s/n

E – 45110 AJOFRÍN – Toledo 
SPANJE

serviteursfr@gmail.com
Gsm: 0485 92 51 66
www.msptm.com

“ Heilige Maria Moeder der 
Armen ” verwelkomt jongeren

die wensen Missionaris Dienaar 
der Armen te worden.

Hier is 
een plaats 
voor je !

“Jezus, ik bid U voor de jongens en meisjes 
die niet weten dat U hun kracht bent en die 
bang zijn om te leven, om gelukkig te zijn, 
om te dromen. Jezus, leer ons te dromen, 

om grote dingen te dromen, mooie dingen, 
dingen die, ook al lijken ze alledaags, dingen 

zijn die het hart verruimen.”

Paus Franciscus. Ontmoeting met jongeren 
langs de boorden van de Costanera, Asunción, 

Paraguay op 12/7/2015.
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  Welkom in het Vormingshuis 
“ Heilige Maria Moeder der Armen ” 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)

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 

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



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.

LEKEN MEDEWERKERS
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.

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.

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 
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).

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.

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

Opus Christi          Salvatoris Mundi

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.  

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

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

www.msptm.com


