Comunidade da Casa Mãe Celebra Jubileu de Profissão Religiosa
Domingo, dia 20 de agosto, foi um dia celebrativo para a Comunidade da
Casa Mãe. Este ano, a Irmã Mary Kristin comemora o seu Jubileu de
Ouro e a Irmã Marina o seu Jubileu de Prata. Convidamos as Irmãs
italianas para partilhar desta alegria e participar da celebração. Três das
Irmãs italianas também celebram o seu jubileu neste ano: A Irmã Maria
Antonietta e a Irmã Maria Lorenzia estão comemorando seu Jubileu de
Diamante e a Irmã Maria Benigna seu Jubileu de Ouro.
O Padre Giuseppe Cinà (Camiliano), nosso capelão, presidiu a missa às
10h30min. Na procissão de entrada, cada jubilante carregava uma linda
vela decorada pela Irmã Maria Elke. Durante a Missa, estas velas foram
colocadas no santuário junto ao crucifixo processional de Coesfeld. A
Liturgia foi abrilhantada pela esplêndida música proporcionada pela
Irmã Marie Catharina e pela significativa e profunda homilia proferida
pelo Padre. Após a homilia, três Irmãs renovaram seus votos em italiano
e, em seguida, duas Irmãs renovaram seus votos em inglês.

A celebração continuou com um almoço festivo. Para concluir a refeição, um bolo foi
cerimoniosamente cortado pelas 5 jubilantes. Irmã Maria Sreeja compartilhou aspectos da vida de
cada Irmã jubilante e falou sobre os apostolados exercidos durante estes anos, servindo a Igreja e
realizando a missão da Congregação. Cada jubilante recebeu um ícone de Nossa Senhora. Os
membros da Comunidade da Casa Mãe apresentaram um programa que incluía música e dança,
seguido de um lindo poema-oração à Nossa Senhora.
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À tarde, as hóspedes italianas retornaram para a sua casa. Era consenso de que havia sido
maravilhoso estarmos juntas e comemorarmos os copiosos anos de vida religiosa de nossas irmãs!
No jantar, a Comunidade da Casa Mãe continuou a festa com pizza e mais programas. As
estudantes de língua inglesa encenaram uma segunda peça e a Irmã Lory Inês encenou um
sugestivo poema. Para encerrar o dia, Irmã Mary Supriya expressou a alegria do Magnificat através
de uma bela dança em estilo indiano. Todas comentavam sobre o encanto deste dia em
comunidade: celebrando, relaxando e nos divertindo.
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