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Pater Generaal aan het woord Pater Generaal aan het woord Pater Generaal aan het woord Pater Generaal aan het woord     
 
 Beste confraters, 

Het generaal kapittel bracht ons samen in mei, om de 
toestand van de congregatie te evalueren en samen te zoeken 
naar richtpunten voor de komende jaren, waartoe God ons 
nodigt. Daarna zijn de leden van het nieuwe generale bestuur 
in Rome samengekomen. Vanaf 1 september kon er 
regelmatig vergaderd worden over de eerste indrukken en 
om een werkrooster op te stellen voor het volgende jaar.  

Maar allereerst willen de raadsleden en ik zelf de 
leden van het vorig bestuur bedanken voor hun dienst aan de 
congregatie de afgelopen zes jaar. Ze vervulden die functie 
met enthousiasme en toewijding. Wij willen ook de 
kapitulanten danken voor hun vertrouwen in ons door ons te 
vragen de congregatie te leiden en de reis van de komende 
zes jaar te maken met alle confraters.  

Het opstarten van een nieuw team vraagt tijd. Maar 
naarmate de leden van de nieuwe raad in aanraking komen 
met de hele congregatie, zullen ze op zoek gaan naar nieuwe 
manieren om de richtlijnen van het laatste kapittel in te 
vullen. Ons tijdrooster wordt dan vanzelf accurater, zodat we 
de verschillende entiteiten beter kunnen volgen in hun eigen 
realiteit.  

In een brief aan de entiteitsoversten is te lezen hoe we 
de verantwoordelijkheden onder elkaar verdeeld hebben om 
een zo goed mogelijke band te verzekeren tussen het 
generalaat en de entiteiten. Er werd een raadslid aangeduid 
voor elk continent dat wordt bijgestaan door een of meer 
andere generale raadsleden. We hopen zo onze onderlinge 
kennis te verdiepen en de kwaliteit van onze relatie te 
verbeteren. Het eerste bezoek van de aangeduide raadsleden 
zal samenvallen met de kapittels of algemene vergaderingen 
in de komende maanden.  
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Binnenkort zult u een brief ontvangen met een voorstel van een vergadering van 
vormingsleiders, zowel voor noviciaat als scholastikaat. Uw reacties en suggesties kunnen 
ons helpen die gebeurtenis voor te bereiden. Het heeft een zekere haast vanwege de 
internationale oriëntatie die de vorming de laatste jaren gekregen heeft. Daarna denken we 
aan een eventuele bijeenkomst van vormingsleiders voor het postulaat. De uitgave van 
volume II van de Ratio is in zicht; dan hebben we de tijd die te bestuderen en de richtlijnen 
ervan in te vullen. 

De kapittels en algemene vergaderingen die binnenkort in de entiteiten worden 
gehouden, zullen onze congregatie zeker van nut zijn om duidelijker de montfortaanse 
zending te onderkennen. Zo zullen ze nieuw elan en diepte brengen in onze verschillende 
dienstopdrachten, nieuw enthousiasme geven aan al onze confraters en geestelijke verrijking 
bieden aan de mensen die God op onze weg zet. 

Bescheiden vragen we de steun van uw gebed voor ons en voor de hele congregatie, 
zodat we steeds beter de wil van de Heer op het spoor komen in onze levensweg achter 
Montfort aan. 

In broederlijke vriendschap, 

Pater Santino Brembilla, S.M.M. 
Generale Overste  
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 Het Het Het Het nieuwe generanieuwe generanieuwe generanieuwe generaaaaal l l l bestuurbestuurbestuurbestuur    
 

Tijdens het laatste generaal kapittel van de congregatie in mei te Rome, werden er vier 
nieuwe raadsleden gekozen. Hier volgt wat informatie over elk van hen. 
 
Pater Georges MADORE: van de vice-provincie Canada, 68 jaar, heeft 
altijd echt enthousiasme getoond voor de volksmissie en de 
montfortaanse spiritualiteit, wat strookt met de plaats die de 
montfortaanse zending inneemt in de richtlijnen van het laatste kapittel. 
Hij kan ook in het generaal bestuur zijn ervaring binnenbrengen met 
communiteiten met verouderend personeel, als ook zijn geworteld zijn 
in onze montfortaanse tradities. In deze crisistijd betekent zijn 
creativiteit een rijkdom in ons zoeken naar nieuwe wegen.  
 
Pater Jorge Enrique GONZÁLEZ VÁSQUEZ : van de provincie Colombia, 48 jaar. 

Zijn ervaring in de vorming (roepingenpastoraal, postulaat, noviciaat), 
drie jaar in het Instituut voor integerale menselijke vorming in 
Montréal, zijn kundigheid in het begeleiden van personen en de 
animatie die hij kan brengen vanuit het charisma maken hem tot een 
confrater met vruchtbare mogelijkheden in de animatie van entiteiten en 
internationale mogelijkheden in de vorming. Hij heeft een uitgebreide 
kennis van de Latijns-Amerikaanse entiteiten, maar ook zijn ervaringen 
in Canada. Hij was animator van de IMI en zijn aanwezigheid in het 
bestuur komt ten goede zowel aan de samenwerking (faire ensemble) 
als aan het onderkennen van vormingsmogelijkheden. 

 
Pater Luigi GRITTI : van de Italiaanse delegatie in Malawi, 47 jaar. 
Hij was werkzaam op het gebied van vorming en sociale 
communicatie. Hij was delegatieoverste en administrator van het 
bisdom Mangochi. Het is belangrijk dat het bestuur kan rekenen op 
iemand met eerstehands kennis van onze Afrikaanse realiteit. 
Zijn expertise in sociale communicatie kan de richting versterken die 
broeder Gilles Paquette (die terug is naar Canada) de laatste jaren heeft 
ingeslagen. Hij beëindigde onlangs een driejarig proces aan het IFHIM 
in Montréal.  
  

Pater Yoseph PUTRA DWI DARMA WATUN : van de vice-provincie 
Indonesië, 41 jaar. Hij was provinciaal van de vice-provincie en eerder 
novicenmeeser. De Aziatische entiteiten in de congregatie vormen 
momenteel de meerderheid en dat is een goede gelegenheid tot een flinke 
internationale samenwerking. Daarvoor was er echt iemand nodig uit 
Azië met een directe kennis van personen en mogelijkheden in onze 
entiteiten van dit continent. 
 
We wensen pater Santino en zijn raad goed werk toe. 
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TeamwerkTeamwerkTeamwerkTeamwerk    
 

 
Rome, 8 september 2011 

Feest van de geboorte van de Heilige Maagd Maria 
 

Aan de entiteitsoversten 

Beste confraters, 

Nu we de tijd hebben gehad om ons te organiseren en eerdere afspraken uit onze 
agenda’s te schrappen, zijn wij, leden van het generaal bestuur, op 1 september gestart met 
ons in te werken in onze zending die ons ten dienste van de congregatie werd toevertrouwd 
door het generaal kapittel van 2011. 

Een van de eerste taken is onze deelname te verzekeren aan de kapittels of algemene 
vergaderingen in de verschillende entiteiten, die nadenken over onze zending en in veel 
gevallen een nieuwe overste kiezen. 

In nummer 78 van de Generale Statuten lezen we: 

De generale overste en zijn raad dragen gemeenschappelijk, volgens de normen 
van het algemene en bijzondere recht, de verantwoordelijkheid, niet als 
bestuurscollege, voor functies van algemeen belang. De generale overste, met 
instemming van zijn raad, verdeelt de taken.  

In de vergadering van het generaal bestuur op 1 september zochten we, op basis van 
de evaluatie van het vorig bestuur, naar geschikte middelen om goede en zinvolle relaties 
met alle entiteiten te verzekeren. We zouden zo twee doelen willen bereiken: een betere 
kennis van de werkelijkheid van elke entiteit en de richtlijnen overbrengen die het generaal 
bestuur voorstelt om de beslissingen in te vullen van het generaal kapittel 2011. 

Daarom hebben we besloten dat elk generaal bestuurslid verantwoordelijk is voor 
entiteiten in een bepaald continent. Maar hij deelt die verantwoordelijk met een, of meer dan 
een, ander bestuurslid. Dat betekent dat een entiteit bij belangrijke momenten in haar 
gemeenschapsleven bezoek krijgt van twee bestuursleden. De bedoeling daarvan is dat elke 
entiteit meer in aanraking komt met alle generale bestuursleden. Die verantwoordelijkheden 
worden als volgt verdeeld: 

Europa: P. Santino met assistentie van een raadslid; 

Noord-Amerika : P. Georges met assistentie van P. Luigi; 

Latijns-Amerika : P. Jorge-Enrique met assistentie van P. Luigi and P. Dwi; 

Azië: P. Dwi met assistentie van P. Georges and P. Luigi; 

Afrika : P. Luigi met assistentie van P. Jorge Enrique and P. Dwi. 
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De Heer moge u wijsheid en enthousiasme geven in uw dienst van animatie ten 
aanzien van uw confraters en uw gemeenschappen. We kijken uit naar onze ontmoetingen in 
de komende maanden. We zullen dan samen de Heer danken voor de grote dingen die hij 
doet “in ons, onder ons en, coor ons, in de wereld”. 

Montfort moge ons licht zijn op deze weg met de Heer, en Maria moge onze trouwe 
begeleidster zijn. 

P. Santino Brembilla, S.M.M. 
Generale Overste  
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Officieel nieuws   
 

Eerste  

professie 

31 mei 2011 in Ruteng (Indonesië) : Eduardus ANDU TAMBA, 
Nasarius FIDIN, Atanalia JEHAMU, Robertus JERANU, 
Theodorus MEKO KOTEN, Eduardus SUMARYANTO, 
Oktavianus WEKIN. 

 

 1 augustus 2011 in Bulacan (Fillippijnen) : Emerson Salanguit 
ABREU (PH), Anthony Daniel CHILOLO (MW), Pemphe Peter 
Philimon KALANGA (ZM), Peter Alinafe MAKINA (MW), Joel 
Buenafe PADUA (PH), Gener Calado PITO (PH).  

  

Eeuwige 

professie  

 

23 juli 2011 in Bangalore (India) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan GABRIEL, 
Kiran Babu JALAGAM, Deepak Joseph KONGANAVAR, 
Soundhar RAJAN.  

  

Diakenwijding 25 juli 2011, in Bangalore (India) : John Baptist Anthon 
CHINNAPPA, Gnana Prakash CHOWRAPPA, Jeevan GABRIEL, 
Kiran Babu JALAGAM, Deepak Joseph KONGANAVAR, 
Soundhar RAJAN.  

  

Priesterwijding 24 juli 2011 in Toamasina (Madagaskar) : Nicaise Marie 
RAKOTONDRATELO, Doris Sullivano TOMBAOSA, Denussein 
Johanson TSIMIASA.  

 
 

 

Nieuwe generale secretaris en generale procurator 

Op 1 september 2011 heeft p. Santino BREMBILLA, generale overste van de 
SMM, met goedkeuring van zijn raad p. Joseph Raja Rao THELAGATHOTI benoemd 
als generale secretaris en generale procurator van de congregatie. 

Pater Raja Rao van de vice-provincie India is 59 jaar. Als man met bestuurservaring 
in zijn entiteit, als iemand die ten dienste gestaan heeft van de vorming en de missies en 
gespecialiseerd is in spiritualiteit, heeft hij de nodige kwaliteiten voor de diensten die wij 
van hem vragen. Bovendien is hij een belangrijke vertegenwoordiging van onze Indiase 
realiteit in de missie in verschillende entiteiten van de congregatie. Hij volgt p. Luizinho 
STEFANI op, die na zes jaar goede dienstverlening aan de congregatie geroepen werd om 
onze missie in Brazilië te versterken. 
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Van rechts naar links : paters Thelagathoti, González, Madore, Brembilla, Dwi, Gritti, Dalle Pezze.  

 

 

Voorlopige mandaten:  

 

Vice-provincie Indonesië 

Als gevolg van de verkiezing van p. Yoseph PUTRA DWI DARMA WATUN  als 
generaal raadslid van het Gezelschap van Maria, zal pater Kasimirus JUMAT , vicaris, de 
functie van overste « ad interim » waarnemen van de vice-provincie Indonesië tot de 
volgende sessie van het vice-provinciaal kapittel. 

 

Generale delegatie Madagaskar 

Als gevolg van het ontslag van p. Orazio ROSSI als overste van de generale 
delegatie Madagaskar zal p. Alexandre RANDRIAMIHARISOA,  vicaris, de functie van 
overste « ad interim » van de generale delegatie Madagaskar waarnemen tot het einde van 
het jaar.          
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Criteria Criteria Criteria Criteria voorvoorvoorvoor    de verkiezing van overstende verkiezing van overstende verkiezing van overstende verkiezing van oversten    
 
 

Voor de provinciale en delegatieoversten 

 
Statuut 65 in Montfortaan Vandaag: 
 

Voor een goede werking op het hoogste bestuursniveau in de congregatie is coördinatie 
een noodzaak bij het vernieuwen van de mandaten van de provinciale oversten. 
Opdat de voorbereidende consultatie een zinvolle schakel zou bevatten met de 
congregatie is het goed dat de volgende criteria in acht worden genomen: 
 

a) dat het verkiezingsproces naast de criteria van de provincie ook aandacht schenkt 
aan de criteria van de congregatie  

 
Op de bestuursvergadering van 1 september hebben de generale overste en zijn raad 
volgende tekst goedgekeurd: 

 
Criteria van het generalaat voor de verkiezing van oversten van entiteiten 
(provincie en delegatie)   
 

1. Het is belangrijk dat de kandidaten voor deze functie over de kwaliteiten en de 
wil beschikken om de oriëntaties van het Generaal Kapittel 2011 te promoten 
met speciale aandacht voor de internationaliteit van de congregatie. 

 
2. De overste van een entiteit 

• garandeert de band tussen de entiteit en de congregatie. Dit 
veronderstelt goede wederzijdse communicatie: van de entiteit naar de 
congregatie (generaal bestuur en CGE) en van de congregatie naar de 
entiteit. 

• Als lid van de CGE neemt hij deel aan het congregatieleven op 
internationaal niveau. 

 
Wij verzoeken alle confraters rekening te houden met deze twee criteria samen met de 
criteria van de provincie of delegatie tijdens de consultatie voor de verkiezing van een 
overste. 
Wij vragen eveneens aan de oversten van de verschillende entiteiten waarvan de statuten dit 
eisen om de consultatie naar Rome te sturen tegen eind november om het bestuur in staat 
te stellen het proces op te volgen tijdens de vergadering die begin december gepland werd. 
 
Met dank, 
 
J. Raja Rao Thelagathoti, S.M.M. 
generaal secretaris 
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Ervaringen …Ervaringen …Ervaringen …Ervaringen …    
    

    

Iets wagen als familie voor het Rijk van Iets wagen als familie voor het Rijk van Iets wagen als familie voor het Rijk van Iets wagen als familie voor het Rijk van 

Jezus door Maria Jezus door Maria Jezus door Maria Jezus door Maria     

In haar openheid naar jongeren gaf het generaal bestuur van de montfortanen mij de 
toestemming om een aantal jonge mensen samen te brengen in Pontchâteau, Frankrijk. Het 
ging er in de eerste plaats om ontmoetingskansen te creëren voor jonge mensen die 
verbonden zijn aan de montfortaanse familie zodat zij hun geloof kunnen delen op een 
montfortaanse plek. 

Het begon allemaal als een project 
tussen Canada en Frankrijk in de hoop dat 
het experiment zou kunnen doorgetrokken 
worden naar andere entiteiten. 

Op 1 augustus kwamen de leden 
van  de montfortaanse familie aan: 
zr. Frédérique Barbier,dw.; de heer & mevr. 
Jean-Louis en Évelyne Marazano, de heer 
& mevr. Bruno en Dominique Heibel, 
montfortaanse geassocieerden; broeder 
Maurice Hérault, sg (wiens betrokkenheid beperkt bleef door zijn engagement in het diocees 
Nantes voor de wereldjongerendagen) en ikzelf. 

Onze vroegtijdige aankomst stelde ons in staat om mekaar beter te leren kennen en de 
taken en de verantwoordelijkheden te verdelen. 

Op 4 augustus arriveerden negen jongeren uit Canada samen met hun begeleiders: 
de heer Guy Prévost en zijn vrouw Monique Cyr en 2 jongeren uit Frankrijk. De groep van 
Québec was verantwoordelijk voor de animatie van de eerste vijf dagen. 

Rekening houdend met het kleine aantal jonge Franse deelnemers, werd het 
programma aangepast. Behalve de Kruisweg, georganiseerd door zr. Frédérique, 
de voorstelling van de Wereldjongerendag door diaken Guy Prévost, de voorstelling van de 
geschiedenis van Pontchâteau door p. Jacques Arrouet, de avond op de Puy du Fou en 
eucharistische animatie door de groep Het Beloofde Land, werden bepaalde activiteiten van 
de vijfdaagse retraite veranderd. Er was meer vrije tijd en meer tijd om de 
theatervoorstellingen voor te bereiden. 

Het tweede deel van ons verblijf verliep zoals gepland, namelijk met de 
theatervoorstelling ‘Het Koninkrijk’ door de groep Het Beloofde Land in Pontchâteau, 
Montfort en La Rochelle, en het theaterstuk ‘Gezonden’ opgevoerd in Saint- Laurent-sur-
Sèvre. Op elk van deze plaatsen was er een rondleiding gegidst door een lid van de 
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montfortaanse familie. De bedevaart eindigde in triomf in Madrid voor een groep van 200 
deelnemers aan de wereldjongerendagen onder leiding van zr. Isabelle Rotailleau, dw. Twee 
uur religieuze muziek en het theaterstuk “Gezonden” gaven de jongeren het gevoel deel uit 
te maken van één en dezelfde Kerk. Onze officiële tolk, br. Daniel Busnel, smm, was een 
grote hulp bij de voorstelling. 

Iets ondernemen voor Jezus Christus als een montfortaanse familie is mogelijk en 
doenbaar. Dit experiment is een begin dat verder gezet wordt in de komende jaren. 
Moge onze stichters samen met de Maagd Maria ons vergezellen en ons in staat stellen om 
‘iets te wagen voor de Wijsheid van Jezus” in de wereld van jongeren en niet meer zo 
jongeren. 

Tijdens dit avontuur heb ik tot mijn grote verbazing vaak tegen mezelf gezegd: 
“Wat ben ik er trots op montfortaan te zijn.” 

Gilles Paquette, SMM 

 

 

Mededeling 

            
 Mijn mandaat van drie jaar op het generalaat is ten einde. 

Ik heb genoten van mijn ervaringen en mijn werk op het 
generalaat. Ik heb er de internationale communiteit leren kennen. Het 
was een privilege om de kans te krijgen om er een tijdje te wonen. Ik 
heb het genoegen gehad om een behoorlijk aantal confraters te 
ontmoeten die uit verschillende entiteiten kwamen. Mijn visie zal nooit 
meer dezelfde zijn. Als ik de dynamiek in onze jonge entiteiten zie, 
besef ik dat we helemaal niet terminaal zijn. 

Heel veel dank aan al mijn confraters in het huis die zo hartelijk 
voor mij waren gedurende die drie jaar en die via allerlei contacten mij 
de vreugde gaven montfortaan te zijn.  

Heel veel dank aan u allen die mij gesteund en aangemoedigd hebt in mijn 
communicatiewerk. Met de nieuwe internationale montfortaanse site wilde ik deze 
toegankelijk maken voor iedereen op een eenvoudige manier. De site wil een bron tot 
evangelisatie zijn en een schakel tussen ons allen. 

Ik ben zeer gelukkig dat Luigi deze taak kan overnemen en verderzetten in dienst van 
onze internationale congregatie. 

Wees niet bang mekaar te ontmoeten en te ondersteunen via nieuwe technologieën 
die maken dat we nooit alleen zijn. 

Verbonden in gebed met Maria, onze Goede Moeder, 

Gilles Paquette, SMM 
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Een land als een groot boek...Een land als een groot boek...Een land als een groot boek...Een land als een groot boek...    

Van april tot juli 2010 was p. Constantijn Atalipa uit Congo in India om zich voor te 
bereiden op de Eeuwige professie. Wat volgt is een selectie van de berichten die hij naar ons 
stuurde om zijn ervaringen met de lezers van de Echo te delen. 
 
[…] De geschiedenis van India wordt gekenmerkt door een constante stroom van integratie 
van migrerende volkeren en van de diverse culturen die India omringen. Gesitueerd in het 
hart van Azië is de geschiedenis van India een knooppunt van culturen van China tot Europa 
en het belangrijkste contact met Azië voor de Afrikaanse culturen. Kortom de Indiase 
geschiedenis is meer dan enkel een reeks unieke ontwikkelingen in een voorspelbaar proces. 
In vele opzichten is het een microkosmos van de geschiedenis van de mensheid zelf, 
een verscheidenheid aan culturen van grote en talrijke volkeren, samengesmolten en weer 
als nieuw samengesteld tot wat het nu is in een globale en moderne wereld […] India is niet 
alleen rijk aan een grote verscheidenheid van culturen, geschiedenis en bevolking, maar ook 
door haar authentiek en waarachtig geworteld zijn in haar traditie en waarden; […] 
 
Op de vraag wat het doel is van het menselijk bestaan, merken we dat Indiërs op zoek zijn 
naar geluk en dat dit geluk enkel kan gevonden worden in de innige vereniging met het 
Absolute. Via bepaalde traditionele praktijken zoals Vipassana en Yoga, streven de Indiërs 
ernaar om realistisch, optimistisch en ijverig te zijn. Dit zijn de waarden die volgens mij het 
Indiase volk typeren. Dankzij deze waarden heeft India zich op verschillende manieren 
kunnen ontwikkelen. Het middel bij uitstek dat mij heeft geholpen om de waarden die eigen 
zijn aan India te ontdekken is de muziek. In verscheidene en talrijke Indiase liederen vond ik 
een sentiment, gevoelens en uitdrukkingen die het Indiase volk dat gedomineerd wordt door 
een minderheid tot uitdrukking brengt. Hieruit distilleerde ik de gevoelens die in de Indiase 
liederen tot uitdrukking komen. 
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India heeft een meerderheid van God-vererende mensen. Het ontzag voor het Absolute 
karakteriseert het Indiase volk en dit is geworteld in hun eigen traditie. Daar komt nog bij 
dat ik bij bezoeken aan bepaalde heilige plaatsen in Karnataka vaststelde dat het Indiase 
volk zeer devotioneel is zodat ik mij uitgedaagd voelde in mijn geloof en mij meer 
aangemoedigd voelde in mijn spiritueel leven. Door bepaalde rituelen en het respect voor 
het Allerhoogste kan ik niet anders dan India een ‘devotioneel land’ te noemen.  
 
Bovendien is een andere culturele waarde van India het respect voor de mens. Openheid en 
respect voor om het even wie er naartoe gaat. Met andere woorden, India profileert zich als 
een land met grote gastvrijheid, gekoesterd door zorg en liefde. In dit opzicht is mijn mening 
niet oppervlakkig want ik heb het meegemaakt en zelf ondervonden in mijn eigen 
montfortaanse communiteiten. Ik werd behandeld als een kleine ‘Raja’ (koning). Ik stond in 
het middelpunt van de belangstelling in de communiteit. Ik waardeer en bedank allen voor 
de zorg, aandacht en liefde die ze me betuigd hebben. Moge de ganse Indiase entiteit hier de 
uitdrukking vinden van mijn oprechte dankbaarheid. Hou je alsjeblief klaar om mij daar 
opnieuw te verwelkomen. 
 
Als we vanuit menselijk perspectief spreken van ‘culturen en niet van cultuur’, dan hebben 
we vanuit spiritueel perspectief geen culturen maar ‘Cultuur’. Dit is de cultuur van Christus. 
Het is de cultuur die ons samenbrengt van alle uithoeken van de wereld ondanks onze 
culturele, raciale en menselijke verschillen. Wat een mooie ervaring! Door en in dezelfde 
congregatie zijn wij in staat dezelfde spiritualiteit, hetzelfde leven en charisma geïnspireerd 
op de heilige Louis Marie Grignion de Montfort, te delen. Dit stimuleert mij om een 
samenvatting te geven van mijn eigen begrip van montfortaanse spiritualiteit. […] 
 
Velen definiëren het leven als een leerschool. Zo is elk willekeurig moment van je leven een 
tijdstip om te leren. Zo is ook mijn verblijf in India van april ll. tot juli voor het PPP 
(Perpetual Profession Preparation - Voorbereiding op de eeuwige professie) programma, 
door alle ervaringen die ik er heb opgedaan heel bijzonder geweest in die zin dat ik heel wat 
levenswijsheid verworven heb. Vanuit cultureel perspectief ben ik gelukkig dat ik heb 
samengeleefd met mensen van een andere nationaliteit en cultuur. Daardoor kreeg ik de kans 
een nieuwe en andere kijk op de wereld en wijsheid te verwerven. Het was voor mij ook een 
uitstekende gelegenheid om mijn kennis van de montfortaanse spiritualiteit te verdiepen, 
eveneens van het charisma van de congregatie en van de zending van de SMM. Zodoende 
beschik ik nu over nieuwe middelen om volgens de geest van Montfort te leven in de 
huidige context. Bovendien ben ik bijzonder verheugd dat ik daar geweest ben en dat ik heel 
wat ervaringen mocht delen met mensen die tot dezelfde religieuze familie behoren. Mensen 
die mij hielpen mijn eigen roeping te ontdekken via persoonlijk geestelijk onderscheiden. 
Het echte India is een land met sterke mannen die een verrijking zijn voor de Compagnie als 
geheel. Samen kunnen we aan de slag en samenwerken als echte kinderen van Maria om het 
Koninkrijk van Jezus door Maria te vestigen. 

P. Constantin ATALIPA, SMM  
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