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Irmãs da Uganda Visitam os Estados Unidos 
 

 
 

Em 1992, o Bispo Deogratias visitou nossa Casa Mãe solicitando irmãs educadoras para a 

sua diocese de Hoima, na Uganda, África. Em 1993, a Irmã Mary Amy Hauck, da Califórnia pediu à 

Irmã Margaret Mary Droege, de Covington para fazer parceria e pesquisar sobre esta possibilidade. 

Depois de muitas visitas à Uganda e negociações com o Bispo, as duas províncias decidiram 

preparar e enviar duas missionárias de cada, para estabelecer as bases de um futuro desconhecido. 

A área de Buseesa foi escolhida como uma área de necessidade, na Uganda. Durante os últimos 

vinte anos as duas províncias enviaram missionárias e apoio monetário para construir três escolas, 

casas de formação, espaço para cerca de 500 internas e comprar terrenos agrícolas para apoiar a 

aventura da missão na Uganda. Irmãs de três outras províncias também contribuíram para esta 

missão. 

 

Entre 14 de Maio e 13 de julho de 2016, nove Irmãs de Notre Dame da Uganda tiveram a 

oportunidade de visitar as irmãs das províncias, que as apoiaram e que apoiaram sua educação e 

formação ao longo destes muitos anos. O primeiro grupo incluiu a irmã Mary Juliet Atugonza, Irmã 

Marie Violet Katwesige, Irmã Anita Marie Kyolimpa e Irmã Mary Sunday Kusemererwa. 

 

O segundo grupo incluiu a Irmã Mary Teopista que estudou e se formou na St. Julie 

Mission School do P 1 até o final do ensino médio.  

 

Quando questionada sobre o impacto da sua visita, a Irmã Mary Sunday respondeu: "Somos 

muito gratas pelo trabalho e pelo apoio SND e de seus amigos para a nossa formação e educação. 

Esta visita foi muito enriquecedora, ampliou nossos horizontes e nos deu uma visão global. A 

experiência de visitar o túmulo da Irmã Maria Aloysia ajudou-nos a viver o que aprendemos. "Para 



EUA  Irmãs da Uganda Visita os EUA                                                                                    06 de junho de 2016  snd1.org 

 

nós, em casa nos EUA, esta visita nos estimulou muito e valorizamos o fruto do nosso esforço inicial 

de enviar missionárias para a África, em 1993. 


