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Vigésimo Nono Bazar da Azaleia Notre Dame, Coréia do Sul 

 

A 5 de maio, relizou-se o dia de Bazar na Província Regina Pacis. O Bazar Azaleia, que neste ano 

marca a 29ª edição, começou em 1986 com a fundação do Centro Educacional para pessoas 

com dificuldades de aprendizagem, o atual Centro de Reabilitação Notre Dame. Maio é o mês 

em que as azaleias estão em plena floração na Casa Provincial e na Montanha Gyeyang atrás 

dela, por isso esse bazar tem o nome dessas flores.  

No bazar, há artesanato feito pelas irmãs, velas esculpidas, itens de alimentação, bem como 

uma grande variedade de coisas doadas como roupas, acessórios e chás que são colocados 

para vender.  Esta é também uma alegre oportunidade em que as irmãs, associados, famílias, 

colaboradores e vizinhos se encontram, trocam saudações e conversam. Como este evento 

aconteceu anualmente nos últimos 30 anos, muitos voluntários mais idosos vem para dar ideias 

sobre novos itens para o bazar e planejar o dia e sua preparação.  

Especialmente porque este dia é também o Dia da Criança, um feriado nacional, coisas especiais 

feitss pelas crianças do programa são expostas para que as famílias possam passar algum 

tempo juntas.  Também no contexto do feriado, um grande número de vizinhos  e  habitantes 

da Montanha Gyeyang vem para visitar a propriedade e divertir-se ali.  A coleta dos donativos 

feitos durante a Missa celebrada no jardim de pinheiros do convento é enviada a lugares em 

necessidade e/ou usada no ministério.  A coleta deste ano foi partilhada com as vítimas do 

terremoto no Nepal e o lucro do Bazar será usado na Casa Brethren e no desenvolvimento da 

educação da Escola Bakmun, mantida pelas Irmãs. 

O Bazar Azaleia Notre Dame é um festival de lindos encontros e povo maravilhoso numa 

estação lindíssima. 

.   


