24 de março de 2019

Falecimento do pai do Anthony
Sexta‐feira, o pai do Secretário geral
voltou na Casa do Pai do Céu !

Conselho e Provinciais em Roma
A caminho de 2020, os RSV se
preparam para o Capítulo geral.

Nos passos do Padre Planchat
O Padre Philippe guia os peregrinos
nas pegadas do Padre Planchat.

A CAMINHO DE 2020 !

Encontro do Conselho geral com os Provinciais
Em vista do Capítulo geral, que será realizado no próximo ano, o Conselho geral
convidou a Roma, do dia 9 ao dia 15 de março, os Superiores provinciais de cada
Entidade para refletirem juntos sobre os temas deste grande acontecimento e
sobre os desafios que esperam a nossa Família religiosa. Rezemos por estes
trabalhos aos quais todos os religiosos serão convidados a dar sua colaboração!
O Padre Bernard Pitaud guiou os trabalhos
da assembleia presidida pelo Padre Bertin

O Irmão Alexis apresentou o seu trabalho
sobre o Diretório.

PROVADOS POR DOIS FALECIMENTOS

O Padre Réal Forgues e o papai do Irmão Anthony
No mesmo dia, 22 de março, nosso Irmão Padre Réal Forgues, da Província
canadense, morreu com a idade de 91 anos, após ter servido por numerosos anos
na Cúria geral em Roma. Que descanse nos braços do Pai do Céu!
Também nosso Secretário geral, o Irmão Anthony Royon, bem como sua família,
vive a tristeza do falecimento seu papai. Rezemos pelo descanso da sua alma e
peçamos a Deus a consolação e a paz aos parentes do Sr. Pierre Royon. Que
descanse agora junto ao Pai, na sua ternura e na sua misericórdia.

ONZE JOVENS A CAMINHO DO NOVICIADO

Entrada no postulado em Kinshasa
No dia 3 de março de 2019, festa da Fundação dos RSV, foi um dia importante
para as Entidades africanas, mas também para toda a Congregação. Nesta data
recebemos 11 jovens irmãos para a etapa do postulado: 8 provêm da África do
Oeste: Thierry, Léon, Cyrile, Noël, Benoit, Franck, Jean‐François e Wilfried‐
Roland e 3 são originários do Congo: Marcel, Victor e Daniel.
O encontro teve início com uma palestra proferida pelo Padre Patience
Mpayembe s.v sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. Em seguida, foi
celebrada a na oração das vésperas. O Superior provincial, Padre Charles‐Alain
Pululu, acolheu os onze novos postulantes. Depois, de acordo com agradável
tradição congolesa, foi organizada uma confraternização onde os nossos
postulantes dançaram, para expressarem sua alegria.

Neste mês de São José, rezemos particularmente pelas vocações!

PEREGRINAÇÃO NAS PEGADAS DO PADRE PLANCHAT

A via sacra vivida pelo nosso "mártir" no 26 de maio de 1871
O Padre Philippe Mura, pároco e Superior de Nossa Senhora de La Salette em
Paris, organizou com um grupo da paróquia uma peregrinação para rezar e
percorrer o caminho da Via sacra vivida pelo nosso Servo de Deus naquele 26
de maio de 1871. Data em que foi conduzido da prisão dos condenados da
Grande Roquete na Villa Vincennes, rua Haxo, para ser fuzilado por causa do ódio
à Fé. O grupo dos peregrinos foi também ao Patrô Ste‐Anne, onde trabalhou o
Padre Planchat, e que hoje se tornou a paróquia Dom Bosco.
"O Sr. Planchat já tinha recebido sete ou oito balas... de joelhos, em atitude da
oração, caiou quando o soldado lhe atirou em sua cabeça, e o seu cérebro se
espatifou, indo até o muro sobre o qual tinha subido. Vejo‐o ainda, vejo‐o com os
olhos levantandos para o céu, juntando suas mãos e caindo de lado. " Testemunho
de um jovem do Patrô no processo diocesano de 1896.

À esquerda: "na Rua Planchat" no bairro Charonne (XXo Distrito de Paris)

Na paróquia Nossa Senhora dos Reféns, diante do resto do muro onde os 10 eclesiásticos foram massacrados.
A Positio em vista da beatificação do nosso Servo de Deus foi terminada. Será impressa e entregue no mês de junho à
Comissão histórica do Vaticano. Rezemos para que o Padre Planchat interceda por nós!

FESTA DE SÃO JOSÉ EM PARIS

Os RSV se reúnem para esta Solenidade,

De todas as gerações e de todas as
proveniências!

Celebração comunitária na Casa Maurice‐Maignen
presidida pelo Padre Gilles Morin, Superior provincial.
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