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A Província da Assunção celebra o Jubileu de Graça, Patna, Índia 
 

 
 

O dia 31 de outubro de 2018 marcou o septuagésimo aniversário da presença das Irmãs de Notre Dame na Índia. 
Exatamente, neste dia e mês, em 1949, as seis pioneiras SND chegaram a Jamalpur.  A comemoração do Jubileu de 
Graça da missão foi aberta com uma Celebração Eucarística festiva na Casa Provincial, no aniversário daquela data 
memorável, há sete décadas. 
 
Para tornar este Ano Jubilar inesquecível, a Irmã Mary Tessy, nossa superiora provincial, escreveu às comunidades 
em busca de ideias e sugestões criativas. Com base nas respostas, a equipe provincial decidiu aplicar um 
questionário denominado Conheça sua Província.  Foram enviadas cartas para todas as comunidades sobre as datas 
e regras do concurso.  Para se preparar, as irmãs deveriam estudar os quatro volumes da história da província. 
 
O questionário foi realizado de acordo com procedimentos muito bem definidos. O envelope contendo as folhas com 
as perguntas foi enviado para cada comunidade, para ser aberto somente quando todas estivessem reunidas, às 
17h30min da data indicada.  Depois que todas responderam, a superiora local recolheu os papéis, lacrou o envelope 
e encaminhou-o para a secretária provincial.  Durante a assembleia da província em outubro de 2019, serão 
concedidos prêmios às três principais competidoras e a todas aquelas que acertarem mais de 80%.  
 
As fotos acima mostram o entusiasmo com que as irmãs, jovens e idosas, participaram deste concurso. Durante as 
duas primeiras semanas de março, podíamos ver as irmãs memorizando nomes, datas e eventos da história da 
província. Conversas à mesa eram muitas vezes sobre a futura competição de perguntas. Todas concordaram que 
essa foi uma das melhores maneiras para conhecer a história na província, bem como um tempo para recordar as 
múltiplas bênçãos que recebemos através das pioneiras americanas e de todas as empreendedoras irmãs indianas, 
benfeitores e colaboradores. 
 
A empolgação foi tão grande que a Irmã Mary Ann, de 91 anos, saiu do quarto às 16h30min e perguntou: "A que 

horas começamos a competição de perguntas”?  As irmãs responderam que começava às 17h30min.  A Irmã Mary 

Ann foi à sala da comunidade e esperou com a caneta na mão.  Ela foi a primeira a tentar responder o questionário 

em 23 de março. O questionário sobre o Volume II será publicado em 25 de abril às 17h30min. 

  Irmã M. Lucy Luxom, SND 


