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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.

Missie in de
Peruaanse Andes
Broeder Erick Domínguez Cardoso, msp (mexicaan)

aanwezigheid van priesters is afgenomen,
is het geloof van de bevolking aanzienlijk
verminderd en dient het pastorale
werk gericht te blijven op de wortels
van het eigen geloof: het opwekken van
de persoonlijke aanhankelijkheid aan
Christus met als gevolg een bekering tot
nieuw leven.

De Missionarissen Dienaars der Armen
hebben, vanwege ons charisma, de grote
vreugde beschikbaar te kunnen zijn om
het gebod te vervullen dat Christus aan
zijn Kerk heeft toevertrouwd: “Gaat dus
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de Vader en
de Zoon en de heilige Geest” (Mt 28, 19).

Onder de ouderen zijn er die een
diep geloof hebben bewaard en die hun
verantwoordelijkheid hebben opgenomen
om hun kinderen en kleinkinderen op
een christelijke manier op te voeden.
Deze mensen zijn de geestelijke motor
van de gemeenschappen die wij dienen,
omdat zij de H. Mis bijwonen en ervoor
zorgen dat de missionarissen vriendelijk
en met vertrouwen worden onthaald.
Het pastorale werk heeft dus een dubbele
functie: iedereen te vertellen over Jezus
Christus en zijn verlossende zending, en het
geloof te versterken van hen die het hebben
behouden, zelfs in moeilijke situaties zoals
bij het verlies van een geliefde.

Binnen dit mandaat wijdt de mannelijke
tak van de Missionarissen Dienaars der
Armen een groot deel van haar krachten
aan het bijstaan van de parochiepriesters
die de moeilijke taak hebben pastorale
zorg te dragen voor hun uitgestrekte
gebieden. Na zoveel jaar, waarin de

Als Missionarissen Dienaars der Armen
ondernemen we dit werk in de zekerheid
dat wij handelen in naam van de Kerk en
door haar worden gesteund. Het geeft
een grote voldoening te weten dat wij
gezonden zijn door de vertegenwoordigers
van het apostolisch gezag.
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De tweede reden voor de zekerheid
waarmee wij ons op deze plaatsen verder
dan de geasfalteerde weg mogen begeven,
is het waardevol voorspraak gebed van
alle edelmoedige mensen die zich op
verschillende manieren bij ons werk
aansluiten, met name door hun offers
en lijden aan te bieden, waarmee zij het
onderricht van Sint Paulus vervullen:
“Op het ogenblik verheug ik mij dat ik
voor u mag lijden en in mijn lichaam
aanvullen wat nog ontbreekt aan de
verdrukkingen van de Christus, ten bate
van zijn lichaam, dat is de kerk.” (Kol 1,
24).
Momenteel vindt ons missiewerk
in de dorpen van de Hoge Cordillera
elke maandag en dinsdag plaats. Een

vijftiental
gemeenschappen
wordt
bediend en eenmaal per jaar worden
missies van een week georganiseerd,
wanneer de gelegenheid zich voordoet.
Ons hoofddoel is alle mensen Christus
te laten ontmoeten in de sacramenten,
vooral in de Eucharistie. Daartoe wordt
een reeks catecheses georganiseerd,
huisbezoeken, zegeningen, spelletjes,
werk en bijzondere momenten die in een
sfeer van broederschap worden gedeeld.
Catechese geven we vooral op scholen.
De leraren zijn onze eerste medewerkers
in dit werk, aangezien zij voor ons
gewoonlijk een ruimte voor godsdienst
in hun lesrooster openstellen. Zij zijn
het die de families verzoeken om de
nodige documenten te verkrijgen om

Wanneer de MSP Priesters en Broeders naar de dorpen van de Hoge Cordillera gaan,
bezoeken zij altijd de ouderen.
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De mensen in de Cordillera van Peru vragen de MSP Priesters om de zegening over hun huizen,
en ervaren daarmee Gods bijzijn.

de sacramenten te kunnen ontvangen.
Op die manier worden zij onze kostbare
medewerkers bij het bereiken van het
hoofddoel van de missie.
De catechetische activiteit beperkt
zich niet tot de scholen, maar vindt
ook plaats bij de mensen thuis, die zo
vriendelijk zijn ons te ontvangen en zo
van de gelegenheid gebruik maken om
naar het woord van God te luisteren
en hun leven daarnaar te richten. Een
bijzondere plaats in deze activiteit wordt
gegeven aan de zegening van de huizen

door de priesters, want daarin wordt de
kracht van de biddende Kerk bijzonder
zichtbaar, opdat de Heilige Geest de
harten van de toehoorders heiligt
en de vruchten van een heilig leven
voortbrengt (vgl. Catechismus van de
Katholieke Kerk, nr. 1083 en nr. 1670).
Tijdens deze bezoeken wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de
mensen uit te nodigen het rozenhoedje
te bidden, vaak vergezeld van meditaties
en liederen, en om deel te nemen aan
de H. Mis. Er is ook gelegenheid tot
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samenkomst en het ontvangen van het
sacrament van de Biecht. Vóór de H.
Mis leren de kinderen de benaming
van de gewaden en liturgische
gebruiksvoorwerpen. De liederen in het
Quechua worden meestal goed onthaald
door de mensen, die ook wel graag iets
in het Spaans zingen. Een groot aantal
gelovigen ontvangt de H. Communie en
bid de dankgebeden mee. Aan het einde
van de H. Mis delen we wat voedsel uit,
zoals yoghurt (gemaakt van de melk van
de koeien die in de stal van onze Cité
van de Kinderen worden gehouden) en
brood (gebakken in onze bakkerij), en

op plechtigere momenten warme melk
met chocolade. De jongeren blijven
vaak langer bij ons, spelen volleybal
of voetbal en helpen ons met de
schoonmaak.
Zo gaan wij als Missionarissen
Dienaars der Armen met onze
gemeenschappen op weg naar de
horizon van het eeuwige leven, in
de blijde verwachting die uitgaat
van de sacramenten en in nauwe
samenwerking met de Kerk, die het
werk van Christus, de enige Verlosser
van de mensheid, voortzet.

De bevolking van de Peruaanse dorpen in de Andes neemt met vreugde deel aan de verschillende
religieuze activiteiten die door de Broeders georganiseerd en de Priesters gevierd worden.
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Zusters Missionarissen
Dienaressen der Armen

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).
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Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

Onze kinderen van de Foyer
Heilige Theresia van Jezus voor,
tijdens en na covid19
Missionarissen Dienaressen der Armen

Dit jaar 2022 ziet er hoopvoller uit dan
de twee voorgaande, waarin wij allen,
direct of indirect, onmachtig stonden
tegenover de pandemie, vooral wanneer
het virus een familielid of een kennis trof.
Wij hebben deze situatie meegemaakt
in de “Foyer Heilige Theresia van
Jezus”, waar onze kinderen met

aangeboren ziekten zoals hydrocephalus,
microcephalus, cerebrale parese en
andere daarvan afgeleide aandoeningen
verblijven. Bovendien kwamen ook veel
weeskindjes van enkele dagen oud aan
die vanaf de eerste dagen met kunstmelk
moesten gevoed werden, terwijl hun
afweer zwakker is dan die van een kindje
dat met moedermelk wordt gevoed.

Wees- en verwaarloosde kinderen van de Foyer Heilige Theresia van Jezus naast de MSP Zusters,
hun verantwoordelijken (Cuzco-Peru).
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niet verloren, deed
ons denken dat het
om een gewone
verkoudheid ging.
Na een drietal dagen echter veralgemeende deze symptomen en adviseerde
de dokter ons om
een Covid-19 test uit
te voeren: we waren
besmet.
De eerste gedachte
ging uit naar onze
kinderen: God zij
dank waren er in de
Foyer alleen de zieke
kinderen aanwezig,
want de gezonde
De kinderen met verschillende ziektes die in de Sint Rafael zaal van
waren op vakantie in
de Foyer Heilige Theresia van Jezus verblijven, worden verzorgd
met grote toewijding. (Cuzco-Peru).
Urubamba, buiten
de stad Cuzco. We
waren zeer bezorgd
Na beraad over de situatie hebben wij,
dat
ze
besmet
zouden
geraken, ondanks
om te voorkomen dat het virus zich zou
het
feit
dat
we
altijd
onze maskers
verspreiden, besloten de deuren van de
droegen,
behalve
tijdens
het eten. We
Foyer te sluiten voor quarantaine. Wij
vroegen
de
dokter
van
de
Foyer
om advies
hebben deze maatregel kunnen handhaven
die
zei
dat
alle
zusters
die
symptomen
tot januari van dit jaar, wanneer het
Ministerie van Volksgezondheid meldde vertoonden (van de 14 waren er slechts
dat de virulentie van COVID-19 was twee of drie die er geen vertoonden) in
afgenomen. Kort daarna waarschuwden isolatie moesten. Maar diezelfde dag
zij ons voor de “omicron”-variant van het nog, na een twee-tal uur, begonnen onze
coronavirus die zich ook in Cuzco aan het kinderen koorts te krijgen, over te geven,
verspreiden was. Hoewel we de nodige diarree ... . De nachtmerrie waarvoor we
voorzorgsmaatregelen namen, konden we vreesden was begonnen! En het was erg!
niet verhinderen dat ze toch in de Foyer
We waren zeer verontrust voor nadelige
binnendrong.
gevolgen voor onze kinderen. Omdat we
Het waren de Zusters die als eersten besmet waren belden we de zusters uit
enkele symptomen vertoonden, maar verschillende plaatsen op om voor de
het feit dat zij hun reuk- en smaakzin kinderen te komen zorgen. De zusters
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kwamen. Zij wisten dat zij
besmet konden worden, maar
dat maakte hen niet uit omdat
zij het als een plicht zagen om
voor die zieke kinderen met
COVID-19 te zorgen.
Het was 10 januari en tegen
18.00 uur lieten alle zusters
die de leiding over het tehuis
en de zorg voor onze kinderen
hadden, over aan onze zusters
die uit verschillende huizen
waren gekomen om hen bij te
staan.
Bij de zusters begon het virus
zich te manifesteren als een
verkoudheid met koorts en
hoofdpijn, maar onze grootste
pijn waren de kinderen van
de Foyer die zo ziek waren.
De MSP Zusters geven alles wat in hun vermogen ligt,
Ondanks
onze
slechte
zodat de zieke kinderen liefde en zorg vinden in de
Foyer Heilige Theresia van Jezus (Cuzco-Peru).
gezondheid verdubbelden wij
die nacht onze gebedstijd om
voor onze kinderen te smeken,
Tijdens de quarantaine-periode konden
dat de Heer hen zou vervullen
met kracht in hun toch al beproefde de 14 besmette zusters meer tijd nemen
lichaampjes, en voor de zusters die hen om samen te bidden en te werken en
verzorgden, dat zij niet besmet zouden aan God aan te bieden wat elk in haar
raken, althans niet tijdens die paar dagen lichaam te dragen had. Na deze 10 dagen
tot we weer beter waren.
isolatie begonnen onze zusters, die ‘s
morgens, ‘s middags en ‘s avonds bij
Het was zeer geruststellend nieuws toen de kinderen waren, ziek te worden. Zij
de zuster die de leiding had, ons vertelde: waren aan vervanging toe. Er werd een
“De kinderen, ondanks hun gebrek beurtrol ingevoerd die wij niet hadden
aan eetlust, koorts, braken en diarree, georganiseerd, maar die in Gods plan lag.
decompenseren niet. Geen een van hen Sommigen verlieten het proces terwijl
krijgt een complicatie: binnen het klinische anderen binnen kwamen.
beeld dat ze presenteren, zijn ze stabiel”. Dit
deed ons opveren en gaf ons een intens
Toen wij terugkeerden om voor onze
moment van oprechte dankbaarheid, kinderen te zorgen, hadden sommigen
omdat onze kleine besmette kinderen de kritieke fase al achter de rug, net als
deze strijd vochten met een kracht die de zusters, anderen zaten midden in
het proces en weer anderen vertoonden
alleen God kan geven.
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geen symptomen. De kinderen die de
besmettelijke periode hadden doorstaan
(F., N., A., A., J., G., L., M.) waren in die
paar dagen afgevallen. Zij hadden donkere
kringen rond hun ogen en vermoeide
gezichten... maar zij glimlachten en hun
glimlach weerspiegelde vertrouwen,
een vertrouwen dat niet wankelt in
de storm. Ik denk dat de vergelijking
met een soldaat die terugkeert uit de
oorlog opgaat. Deze kinderen hebben
echt gevochten omdat ze wisten dat als
zij opgaven, wij ook zouden opgeven.
Het is onvermijdelijk om op deze
momenten terug te kijken met tranen
van dankbaarheid aan God omdat Hij zo
goed voor ons is geweest. Onze kinderen
zijn het beste bewijs van Gods nabijheid
bij ons.

Wij betuigen ook onze grote
dankbaarheid aan de artsen en het
gezondheidspersoneel die alles hebben
gedaan om ons te helpen. In ons geval
hebben de artsen die onze kinderen
kennen, toen zij ontdekten dat zij
besmet waren, niet geaarzeld om hun
beschikbaarheid aan te bieden om hen
te behandelen in geval van complicaties
en hebben zij gebeld om te zien hoe
het met ons allemaal ging. Wij werden
bemoedigd door hun steun van ver, en
door de vele mensen die ons belden om
ons aan te moedigen en ons van hun
gebeden te verzekeren.
In deze pandemie hebben we duidelijk
de gemeenschap der heiligen ervaren.
Leven jullie mee! Op een dag zullen jullie
de vruchten in de Heer Jezus kunnen
zien.
Nu de kinderen
stabiel
zijn,
zijn
we weer terug bij
het dagelijks leven.
Onze meisjes zijn
weer naar school
en beetje bij beetje
hervatten de zusters
hun activiteiten met
de mensen in de
dorpen, de catechese
in de Oratoria en de
hulp aan mensen in
nood. We hopen dat
we de refter van de
meisjes snel kunnen
heropenen.

Tijdens de pandemie ontvingen de kleine kinderen die in de Foyer Heilige
Theresia van Jezus opgenomen werden het Sacrament van het Doopsel.
(Cuzco-Peru).

Moge God u allen
zegenen!
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Kroniek
Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

MISSIE VAN DE ZUSTERS VANUIT HET MOEDERHUIS
Na een lange onderbreking van
de apostolaatswerken die vanuit het
Moederhuis worden uitgevoerd, konden
de Missiezusters Dienaressen der Armen
hun verschillende activiteiten hervatten.
Oratoria Laura Vicuña: De Zusters
geven er de meisjes catechese, leren hen
de rozenkrans te bidden, verschillende
spelletjes en andere activiteiten zoals
weven en tekenen. Aan het eind van de
dag krijgen ze een goede maaltijd. Het is
prachtig om te zien hoe Gods genade in

hen werkt: zij voelen zich heel gelukkig en
geliefd door God.
Buitengewone missie: Na de pandemie
hebben de Zusters de missies in de
hoge Cordillera hervat, waarbij zij 23
dorpen in verschillende gebieden van de
departementen Cuzco, Apurimac en Puno
bereiken. In sommige dorpen hebben zij
gemerkt dat het geloof is bekoeld, omdat
tijdens onze afwezigheid leden van een
andere kerk of sekte van de situatie gebruik
gemaakt hebben om de mensen over te

Na ongeveer twee jaar van de pandemie heropenden de MSP Zusters het oratoria
voor meer dan 30 meisjes. (Cuzco-Peru).
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De MSP Zusters hervatten hun missie in verschillende dorpen van het Andes Hooggebergte van Peru.

halen om hun bijeenkomsten bij te wonen.
Anderzijds zijn, God zij dank, de mensen
met wie wij in contact zijn gebleven, trouw
gebleven aan het katholieke geloof. Maar
nog groter is onze vreugde te vernemen dat
de catechisten zelf hard gewerkt hebben
om het geloof niet te laten vervagen of te
bekoelen, door kleine bijeenkomsten in de
kerk te organiseren om de rozenkrans te
bidden, het evangelie van de dag te lezen
en uit te leggen. Het thema dat we in de
missies behandelen is het behoud van ons
geloof. Ons grootste verlangen is om goede
instrumenten te zijn in de handen van de
Heer, zodat Hij zelf door ons heen kan
werken in de harten van alle mensen met
wie wij in contact komen.
Missie “San José Sánchez del Río”
voor jongens: Deze nieuwe missie die
de Zusters zijn begonnen, wordt op

zaterdagnamiddag bijgewoond door
kinderen en tieners uit de omgeving van
de Tikapata. De Zusters bezoeken de
mensen thuis en nodigen hen uit voor het
bidden van de rozenkrans, voor catechese
ter voorbereiding op de sacramenten, voor
bijbelstudie en workshops (b.v. schilderen),
en voor spelletjes en activiteiten. Moge
God schenken dat in de toekomst het
aantal kinderen zal toenemen.
Refter “Santa María Reina de la Paz”
voor meisjes: Ook hier hebben we, God
zij dank, de activiteiten van deze refter
kunnen hervatten. Het werk bestaat erin
hen te helpen bij hun schoolwerk, hen voor
te bereiden op de Sacramenten en hen te
helpen bij hun beroepsopleiding via de
verschillende workshops (banketbakkerij,
naaien, tekenen en schilderen).
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De MSP Zusters van het dorp Punacancha hebben hun activiteiten voor kinderen
uit verschillende dorpen hervat. (Cuzco-Peru).

MISSIE VAN DE ZUSTERS IN PUNACANCHA
De Zusters zetten hun activiteiten voort
met de kinderen van het hulpcentrum
“Goddelijke Barmhartigheid”. Zij gaan
ook door met het bezoeken van gezinnen
en bejaarden in de dorpen Punacancha,
Ccochapata, Araycalla en Kirkas.

mogelijk gemaakt van enkele goed
voorbereide kinderen. Zo heeft ook, dank
zij God, een jong echtpaar na een lang
bekeringsproces van het protestantisme tot
de katholieke Kerk het sacrament van het
huwelijk kunnen ontvangen.

Na twee jaar virtueel les gegeven te
hebben, geven de Zusters nu godsdienstles
in
de
onderwijsinstellingen
van
Punacancha en Ccochapata. Helaas is na
de pandemie duidelijk geworden dat de
leerlingen leermoeilijkheden ondervinden.

In de gemeenschap van Ccochapata is de
voorbereiding op de sacramenten van de
christelijke initiatie begonnen. Wij danken
de Heer voor deze catechumenale broeders
en zusters en bidden dat de Heilige Geest
hen zal blijven begeleiden en hun verlangen
om zich bij de Kerk aan te sluiten zal doen
toenemen.

Met de steun en toestemming van de
pastoor werd de Eerste H. Communie
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MISSIE VAN DE ZUSTERS
IN CUSIBAMABA
In de dorpen Huayllay, Corca
en Totora, zetten de Missiezusters
Dienaressen
der
Armen
hun
verschillende activiteiten voort:
Residentie “Beata Imelda” voor
studentinnen: Dit jaar zijn er 15 meisjes
onthaald. De lessen op school zijn hervat.
De meisjes worden ondersteund door de
Zusters en een lerares. De Zusters geven
godsdienstles in de lagere scholen van
Cusibamba en Totora.
Centrum
“Ángeles
custodios”:
“Heilige Engelbewaarders”: De Zusters
zorgen er momenteel voor 30 meisjes en
adolescenten. Elke dag voorzien ze hen
van een maaltijd en helpen ze hen bij hun
huiswerk.

Meisjes van het internaat van de Residentie
“Beata Imelda” van de MSP Zusters in
Cusibamba (Cuzco-Peru).

MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN RUMICHACA

God zij dank zijn de MSP Zusters weer
begonnen met de catechese in de oratoria
Santo Domingo Savio en Santa Filomena.
Eenmaal per maand geven zij ook
catechese aan de ouders: voor velen van
hen is het een nieuwe ervaring, omdat zij
beetje bij beetje ontdekken dat zij kinderen

van God zijn, die zeer bemind worden.
De Zusters hadden ook de vreugde een
Eucharistische Dag te houden met de
kinderen van de Oratoria en een Geestelijke
retraite voor de ouders en de jongeren, die
met grote belangstelling deelnamen.
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MISSIE VAN DE ZUSTERS VAN ILO (MOQUEGUA)
Missie Santa Rosa de Lima: Met Gods
zegen zetten de Zusters hun missie voort,
waar op dit moment 40 kandidaten zijn
ingeschreven voor de voorbereiding op
het Doopsel, de Eerste Communie en het
Vormsel. Een kleine groep kinderen van
5 tot 7 jaar bereidt zich voor om getuigen
van het Evangelie in hun familie te kunnen
zijn.
Refter San Martín de Porres: Er zijn
ongeveer 40 gezinnen geregistreerd
geworden, aan wie ongeveer 110 dagelijkse
maaltijden worden uitgedeeld. Voor
de bereiding ervan worden de Zusters
bijgestaan door leden van dezelfde
gezinnen. Alvorens de rantsoenen uit te
delen, zeggen de Zusters een gebed, lezen

het Evangelie van de dag en zegenen
tenslotte het voedsel.
Op zaterdag hebben de Zusters het
Oratorium voor de kinderen en jongeren
van Alto Chiribaya hervat, met als doel hen
weg te halen uit hun afhankelijkheid van
mobiele telefoons en hen te onderwijzen
over God, met gebed, catechese, video’s
en spelletjes. De Zusters zijn erin geslaagd
om er velen bij te betrekken. Zij hebben
ook ouders uitgenodigd om Bijbellessen
te volgen. Dit initiatief heeft God zij dank
een goede respons gekregen. Een groot
aantal mensen neemt er trouw aan deel.
Missie van Guadalupe: Hier hebben
de zusters een bijbelstudiegroep opgericht

MSP Zusters van Ilo (Moquegua-Peru) geven terug catechese voor meisjes van de parochie.
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voor kinderen die reeds de sacramenten
van de christelijke initiatie hebben
ontvangen. Op deze wijze streven zij
naar een voortdurende christelijke
vorming die hen zal leiden tot een
serieuze betrokkenheid bij hun geloof.

MISSIE VAN DE ZUSTERS
VAN GUADALAJARA
De Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen helpen mee in de
parochie van Onze Lieve Vrouw van
Guadalupe, geven er lezingen voor 15
jarigen, brengen de Eucharistie naar
de zieken en de bejaarden, bezoeken
gezinnen en zorgen voor de geestelijke
vorming van de leerlingen van de meisjesschool “Mater Dei”.
Zij danken de Heer omdat Hij hen
elke dag met verschillende situaties in
aanraking laat komen die hen sterkt
en helpt om de grote waarde van het
opgedragen lijden in te zien. Inderdaad,
dit is een onderwerp dat velen niet
willen bespreken.
In de buitenwijk Valle de los Molinos
bezoeken de Zusters het huis van José
Guadalupe en Celia, die al 42 jaar
getrouwd zijn. Dertig jaar geleden
kreeg José Guadalupe de ziekte van
Parkinson, en geleidelijk aan verergerde
het. Hij onderging twee operaties in
de hoop dat het beter zou gaan, maar
hij verloor geleidelijk het gebruik van
spraak en beweging, zelfs tot het volledig
openen van zijn ogen. Celia vond het
aanvankelijk moeilijk de ziekte van
haar man te aanvaarden, maar wat haar

MSP Zusters van Guadalajara (Mexico) zetten
hun missie voort om de zieken te bezoeken
en hen het Woord van God te brengen.

recht hield was de huwelijksgelofte die
zij op haar trouwdag aflegde: “Ik beloof
u trouw te zijn in voor- en tegenspoed,
in ziekte en gezondheid, en u zo lief te
hebben en te eerbiedigen al de dagen van
mijn leven.” Geestelijk klampt zij zich
meer en meer vast aan de Heer en aan
de H. Maagd Maria en leert zij de waarde
van het lijden inzien. Financieel wordt
het echtpaar onderhouden door Celia’s
naaiwerk en de steun van verschillende
mensen.
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Hoe kan ik de armen helpen?

ז

ז

ז
ז
ז
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.
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).

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
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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, 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.

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
 Familie Missionaris
 Oblaat - Oblate
 Medewerker(st)er / 		
Steungroep
 Offeren

Leken
De grootste hulp voor de missionarissen
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.

FREQUENTIE
Goede daad

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Anders

H. Mis
Eucharistische
Aanbidding
Rozenhoedje
Adres : ...................................................................................................................
Postcode : ................................. Stad : ...............................................................
Land : ....................................................................................................................
Datum : ...................................... E-mail: .............................................................
Handtekening : ..................................................................................................... .

“Iedere man en vrouw is een missie,
en dit is de reden waarom we op aarde leven”.
Boodschap van Onze Heilige Vader Paus Franciscus
voor Wereldmissiezondag 2018
Vaticaanstad, 20 mei 2018, Plechtigheid van Pinksteren.

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).
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Geschiedenis van de
Evangelisatie in Peru (IV)
Pater Paolo Giandinoto, msp (Italiaan)

Bewust van deze eerste wanorde en misbruiken stuurden de katholieke vorsten in
1502 een nieuwe gouverneur naar Hispaniola (de huidige Dominicaanse Republiek
en Haïti), broeder Nicolas de Ovando en
Cáceres (1451-1511), een religieus van
de Orde van de Ridders van Alcantara,
vergezeld van 12 Franciscanen en 25.000
mannen van alle rangen en standen (onder
hen Francisco Pizarro, bijna 24 jaar oud,
en Bartolomé de las Casas, 17 jaar oud, die
zijn vader vergezelde). Op 13 februari 1502
verliet de machtige vloot van 30 schepen
Cádiz en arriveerde op 15 april van datzelfde jaar in de haven van Santo Domingo
op het eiland Hispaniola.
In de Instructies van Granada (1501)
hadden de katholieke koning en koningin
aan Ovando zeer duidelijke regels meegegeven. Zij wilden dat de Indianen vrije vazallen zouden zijn, even vrij en goed behandeld als die van Castilië: “Allereerst zult gij
zeer ijverig zijn in het zoeken van de dingen
van de dienst aan God… Want wij wensen
dat de Indianen zich tot ons heilig katholiek
geloof bekeren en dat hun zielen gered worden... U zult er nauwlettend op toezien, zonder hen op enigerlei wijze te dwingen, dat de
religieuzen die daar aanwezig zijn hen met
grote liefde voorlichten en vermanen... U
zult er ook op toezien dat de Indianen goed
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behandeld worden en in veiligheid door het
hele land kunnen lopen, en dat niemand
hen dwingt, van hen steelt, of hen enig ander
kwaad of schade berokkent. Als leiders iets
vernemen van misbruik, laat ze het u dan

weten, want u zult moeten straffen. Het eerbetoon aan de koning moet met hen worden
overeengekomen, zodat zij weten dat hun
geen onrecht wordt aangedaan. Tenslotte,
als de koninklijke ambtenaren iets verkeerd
doen, moet u hun ambt ontnemen, en hen
straffen volgens de wet...”.
Sommige van de meer flagrante misbruiken van de begindagen werden gecorrigeerd, maar de zaken waren nog steeds
zeer slecht. Van de 100.000 of 200.000, of
misschien een miljoen, inboorlingen van
Hispaniola, waren er in 1517 nog maar
ongeveer tienduizend over. In de daa-

ropvolgende jaren deed zich een soortgelijk verschijnsel voor in andere streken, maar
in mindere mate. Hoe kan dit verklaard
worden? Men kan de Spanjaarden er niet
van beschuldigen moordenaars en uitbuiters van Indianen te zijn. Er moest, naast
de oorlogen en de mishandeling, een andere oorzaak zijn... En die was er.
Het is reeds lang bekend dat de voornaamste oorzaak van deze verschrikkelijke demografische achteruitgang te wijten
was aan parasieten, aan de totale kwetsbaarheid van de Indianen voor onbekende
ziekteverwekkers. Veel meer dan de wreedheden van de conquistadores, die vaak ten
onrechte zijn overdreven, was het gebrek
aan immuniteit van deze inheemse bevolking voor Europese ziekten, zelfs de meest
goedaardige zoals de gewone verkoudheid
en de griep, de oorzaak van hun massale
verdwijning ten gevolge van bacteriële en
virale shocks tijdens opeenvolgende dodelijke epidemieën, toen zij reeds ondervoed
en verzwakt waren.
De Europeanen van hun kant hadden
ook zwaar te lijden onder de tropische
ziekten, waartegen zij niet bestand waren.
Ze leden ook aan plaatselijke ondervoeding. Van de 2500 Spanjaarden die in 1502
met de vloot van Ovando in de westelijke
gebieden aankwamen, bleef er niet één
ongedeerd; meer dan 1000 stierven en de
rest werd ziek door ontbering en verhongering.
(wordt vervolgd)

De MSP Priesters evangeliseren in veel
dorpen in de Andes van Cuzco (Peru).
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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:
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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

Missionarissen Dienaars Der Armen

Evangelisatie in Cuba
en de Katholieke Kerk
Pater Mathias Brand, msp (uit Duitland)

De missie van de Katholieke Kerk
in Cuba begon in de 16e eeuw met de
Spaanse overheersing. Eeuwenlang
speelde de Kerk een zeer belangrijke rol
in Cuba, waarvan de tekenen nu nog te
zien zijn in de vele christelijke gebouwen
en namen die overal in het land te vinden
zijn.
De Castro revolutie, van meer dan 60
jaar geleden, zorgde voor een drastische
verandering. De politieke invloed van
de Katholieke Kerk nam aanzienlijk af:
veel priesters en religieuzen verlieten
het eiland en de gelovige praktiserende
katholiek stond maatschappelijk niet
hoog in aanzien.
De religieuze praktijk verschoof
enigszins van de gebedshuizen naar
privé-huizen, “missiehuizen” genaamd,
waar de gelovigen bijeenkwamen om
in kleine gemeenschappen te bidden en
hun geloof te beleven. Nu nog zijn er
meer dan 2000 van dergelijke huizen in
Cuba.
De
diplomatieke
betrekkingen
tussen Cuba en het Vaticaan zijn niet
wezenlijk verbeterd tot de publicatie van
het boek “Fidel en religie: gesprekken
met Frei Betto” (Havana, Bureau voor
publicaties van de Raad van State, 1985,
379 blz.) en vooral tot het bezoek van
Fidel Castro aan het Vaticaan op 19
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november 1996 en dat van de heilige
Johannes Paulus II aan Cuba (21-25
januari 1998). Sindsdien is een nieuwe
fase in de betrekkingen aangebroken. De
opeenvolgende bezoeken van Benedictus
XVI (26-28 maart 2012) en de Heilige
Vader Franciscus (19-22 september
2015) hebben deze weg van toenadering
bevorderd.
De Cubaanse bevolking is zeer
gemeenschapsgezind
en
religieus,
ondanks het materialistische atheïsme
dat de politieke en sociale structuur
waarin zij leeft, domineert. Zelfs onder
Cubaanse adolescenten en jongeren

leeft een diepe vraag naar God en
het hiernamaals; realiteiten waarover
in Europa weinigen, althans niet
noemenswaardig, vragen stellen. Deze
openheid voor God in de Cubanen maakt
het mogelijk om evangelisatiewerk met
hen te doen en met hen te spreken over
de boodschap van Jezus.
Eigenlijk zou ik willen zeggen dat de
Cubanen die op het eiland wonen, een
diepe dorst naar spiritualiteit hebben,
ondanks het feit dat de leer van de staat
niet in die richting wijst. Aangezien Cuba
een seculiere staat is, heeft de Katholieke
Kerk geen rol in het onderwijs op scholen.

MSP priesters met een grijze soutane, naast andere missionarissen in Cuba.
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Pater Sébastien, msp (Belg) naast enkele dorpelingen. (Cienfuegos-Cuba).

De dorst naar God is merkbaar in de
talrijke verzoeken om de sacramenten,
vooral het doopsel. Hoewel vele ouders
niet gedoopt zijn, is het voor hen niet
alleen een wens, maar zelfs een plicht
dat hun kinderen deze gave van God
ontvangen, die zo belangrijk is voor het
leven dat zij beginnen te leiden.
Maar ook in Cuba, zoals in de rest van
de wereld, is de afnemende gehechtheid
aan zelfs zuiver menselijke waarden
duidelijk merkbaar. Aangezien het
bovennatuurlijke voortbouwt op het
natuurlijke, heeft de zending van de
Kerk een belangrijke rol te spelen in de
vorming van de mensen.
Via verschillende Caritas-programma’s
(hulp bij schoolwerk, muziekgroepen,
distributie van medicijnen en ontbijt

voor de behoeftigen, wassen van
kleding) ondersteunen wij de menselijke
ontwikkeling van jong en oud.
De Kerk moet niet alleen geestelijk, maar
ook materieel worden opgebouwd. Het
gebrek aan bouwmaterialen en financiële
middelen, naast de uiterst ingewikkelde
procedure om overheidsvergunningen
te verkrijgen, belemmert de vooruitgang
op dit gebied, waar elke gemeenschap
behoefte heeft aan een waardige en
gastvrije ontmoetingsplaats, vooral voor
de viering van de sacramenten.
Voedseltekorten en devaluatie van de
munteenheid zijn op dit moment ook
een grote zorg voor de Kerk. In Cuba
overheersen, ondanks de situatie van
schaarste waarin velen zich bevinden, op
opmerkelijke wijze goed humeur en hoop.
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Het vinden van dagelijks brood,
niet alleen geestelijk in de dagelijkse
Eucharistie, maar ook materieel voor
de tafel van elk huishouden, is een zeer
belangrijke taak geweest in het werk
van vele heiligen in hun tijd, zoals
bijvoorbeeld de heilige Augustinus
van Hippo vóór de invasie van de
Vandalen, of de heilige Vincent de Paul,
geconfronteerd met de menigte armen
wier situatie hem bewoog en hem ertoe

bracht een religieuze congregatie te
stichten om hen te helpen. Dit moet ook
een zeer belangrijke taak zijn voor de
Kerk van vandaag.
Wij vragen de H. Maagd, Virgen de
la Caridad del Cobre, Moeder van alle
Cubanen, om haar mantel uit te spreiden
over de mensen die Haar in hun nood
aanroepen.

Pater Mathias, msp steekt een rivier over om naar een gehucht te gaan,
in het bisdom van Cienfuegos (Cuba).
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S.O.S.

aan
jongeren
“Het is Jezus die je tot zending aanspoort en die aan je zijde
staat: het is Jezus die in je hart werkt, je blik verandert
en je met nieuwe ogen naar het leven doet kijken;
niet met de ogen van een toerist”.
Toespraak van de Heilige Vader Franciscus
tot de jongeren van de Diocesane Missie.
Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van de Wacht, Genua-Italië. Zaterdag 27 mei 2017.

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.

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 : .
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Handtekening:

Kroniek
CITE VAN DE KINDEREN
Geachte vrienden,
Laudetur Jesus Christus.
Een van de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste tijd is de hervatting van de lessen aan het college “H.
Francisco en Jacinta Marto”, en ditmaal
in het klaslokaal. De leerlingen kwamen
tevreden terug na twee zware jaren van
de pandemie.

Gedurende het hele schooljaar hebben
we de verschillende evaluaties afgerond
en kwam daarna de langverwachte
vakantie. Nu, wat zijn onze activiteiten
tijdens de vakantiedagen? Een veertigtal
jongens organiseerde samen met de San
Miguel scouts een kamp, van maandag
tot vrijdag, met vormende activiteiten,
waaronder deelname aan de dagelijkse
H. Mis, verschillende spelletjes en korte

Pater Louis-Marie, msp begeleidt de kinderen van het oratorium
naar de Cité van de Kinderen (Andahuaylillas-Perú).
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excursies... Een deel van de
kinderen van onze Foyer San
Tarsicio nam deel aan dit
kamp, terwijl anderen, samen
met hun leiders, naar een
klein huis trokken in de San
Jerónimo wijk van Cuzco, om
er wat meer rust te vinden.
Eind juni kwamen vier
Broeders
samen
met
Pater Paolo, msp, van
ons
Vormingshuis
in
Ajofrín (Toledo) om ons te
ondersteunen. Zij hadden
net het academisch jaar aan
het Grootstedelijk Seminarie
van het Aartsbisdom Toledo
voltooid. Hun hulp was
vooral nodig voor de Foyer
San Tarcisio en de wekelijkse
missies in de dorpen van
de hoge Cordillera van
de Andes. Het was voor
ons een grote vreugde om
onze Broeders weer te zien
die zich voorbereiden op
het priesterschap bij de
Missionarissen Dienaars der
Armen.

De kinderen en hun ouders nemen met veel vreugde deel aan
de religieuze vieringen voorgegaan door de MSP Priesters
en Broeders (Cuzco-Peru).
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Sinds het begin van dit jaar
2022 hebben we de wekelijkse
missies in de dorpen van de
Hoge Andes hervat. Daartoe
hebben wij verschillende
teams, gewoonlijk bestaande
uit een Pater en een Broeder,
die tussen maandag en
dinsdag naar verschillende
dorpen gaan. Dus, we komen
op maandagmorgen aan en

geven catechese in de lagere scholen,
van de kleuterklas tot het zesde. In de
namiddag nemen we contact op met
de bewoners van het dorp en ‘s avonds
dragen we de H. Mis op. De volgende
dag gaan we naar een ander dorp, voor
catechese en de H. Mis in de scholen.
Elk jaar viert onze Foyer San Tarsicio
haar feest op 14 augustus (normaal zou
het de 15e zijn, maar omdat het samenvalt
met O. L. Vrouw ten Hemelopneming,
wordt het een dag eerder gevierd).
Speciaal dit jaar werd het met grote
toewijding gevierd, met een plechtige H.
Mis. Op deze dag gaan de kinderen van de
Foyer niet naar school en organiseerden
de Broeders en Priesters verschillende
spelen om hen te vermaken.

Op dezelfde wijze vierde onze St
Francisco en Jacinta Marto School haar
vijfentwintigjarig bestaan. De viering
vond plaats op 13 mei, met een plechtige
H. Mis voorgegaan door Pater Augustin,
directeur van de school, gevolgd door een
processie met het beeld van de H. Maagd
Maria. Daarna werd de dag voortgezet
met teamspelen en herinneringen aan de
afgelopen 25 jaar.
Wij danken alle mensen die dit College
“St. Francisco en Jacinta Marto” mogelijk
hebben gemaakt en wij vragen in het
bijzonder uw gebed opdat het steeds
verder mag blijven groeien.

In alle MSP-centra wordt het feest van onze Lieve Vrouw van Fatima gevierd met processies,
liederen, het bidden van de heilige rozenkrans en met veel vreugde. (Cuzco-Peru).
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Welkom in het Vormingshuis
“ Heilige Maria Moeder der Armen ”
Hier is
een plaats
voor je !

“Gij (...) bereidt u niet voor op de uitoefening
van een beroep om leider te worden van
een bedrijf of een organisatie; (...) gij wordt
herder naar het beeld van Jezus, de Goede
Herder, om als Hem te zijn en in eigen
persoon te midden van zijn kudde.”
Toespraak van de Heilige Vader Franciscus tot de
Gemeenschap van het Pauselijk College Leoniano di Anagni.
Clementina hall, maandag 14 april 2014.
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“ Heilige Maria Moeder der
Armen ” verwelkomt jongeren
die wensen Missionaris Dienaar
der Armen te worden.

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

Mededeling van Mgr. Juan José Salaverry,
hulpbisschop van Lima en Pauselijk Commissaris
voor de Missionarissen Dienaars der Armen.

Op 31 mei 2022, liturgisch feest van Maria Bezoek, maakte Mgr. Juan José de
benoemingen bekend van de nieuwe oversten van de vrouwelijke en mannelijke takken
van de Missionarissen Dienaars der Armen.
Voor de MSP-Vrouwelijke tak is Zuster Sandra Goyzueta Umeres de nieuwe Overste
en voor de MSP-Mannelijke tak is Pater Walter Corsini de nieuwe Overste, en eveneens
Vicaris Generaal voor de drie MSP- takken (Mannelijke tak, Vrouwelijke tak en Lekentak).
(...)
“Wij danken u uit de grond van ons hart voor de nederige diensten van de aftredende
Oversten (Zr. Betzabé Huaman Córdova voor de Vrouwelijke Tak en Pater Álvaro de
María Gómez Fernández voor de Mannelijke Tak en Vicaris-Generaal voor de drie
takken) en vertrouwen nu aan onze en uw gebeden diegenen toe, die deze ambten in
de komende maanden zullen bekleden. Moge de Heilige Geest hen vervullen met zijn
genaden, zodat zij zich in trouw en verantwoordelijkheid kunnen inzetten, als goede
dienaren, en in hun nieuwe zending de vervulling van Gods wil weten te zien in een
authentieke en waardevolle dienst aan hun broeders en zusters”.
+ Mgr Juan José Salaverry Villareal, OP
Pauselijk Commissaris voor de MSP
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Opus Christi

Salvatoris Mundi
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

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.

w w w. m s p t m . c o m
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.

