Jornada Católica em Münster - 9 a 13 de maio de 2018
Como foi? Maravilhosa, inspiradora, encorajadora!

A Jornada Católica terminou. Todos os participantes têm muitas razões para agradecer por todos os
encontros, contribuições e encorajamento.
Os eventos principais foram uma festa de encorajamento e de fé. Entre eles, destacamos a cerimônia
de abertura na praça da Catedral com a noite do encontro e as maravilhosas celebrações eucarísticas
no Schlossplatz. A atual equipe do DOK (Conferência dos Superiores das Ordens Religiosas da
Alemanha) ofereceu muitas oportunidades para o encontro e o diálogo. Um ônibus elétrico
transportava as pessoas da Igreja São Lamberto por toda a extensão das exposições e retornava,
dando oportunidade para as pessoas entrarem em contato com os religiosos neste caminho. A hora
de adoração na St. Aegiddi na 5ª feira, foi uma maravilhosa experiência de comunidade.
Inspirados pela mensagem do Papa por ocasião do Dia Mundial de Orações pelas Vocações, algumas
pessoas, entre elas Maria Küffner do Movimento dos Focolares, Padre Kotzur responsável pelo Setor
da Juventude da Arquidiocese de Berlin, Irmã Josefa Maria Bergmann das Irmãs de Notre Dame e o
casal Cilly e Maxi Rutemöller, deram testemunho da sua vocação. Sombrinhas foram abertas como
símbolo do sair e viver a vocação. O encerramento do dia aconteceu num bar.
A oração da noite na Überwasserkirche, na sexta-feira, foi preparada pelos religiosos da Região de
Oldenburg e enriquecida com elementos criativos pelas Irmãs de Notre Dame. A Irmã M. Almuth
Göte fez as harpas mencionadas no salmo. E, em vez da dança, houve a encenação de uma música
que falava de paz. As apresentações do Coral KFD (Mulheres da Comunidade Católica da Alemanha),
do qual as Irmãs da Residência Emaús de Coesfeld participam, foram bonitas e bem frequentadas.
Os 10 hóspedes de Hesse também se sentiram bem no Kloster Annenthal. A Jornada Católica nos
trouxe paz e alegria. Somos muito agradecidas.
Relato da Irmã Josefa Maria Bergmann
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