Mudanças na Casa Mãe, Roma

O dia 11 de outubro de 2020 foi a data oficial em que Irmã Patricia Marie McClain assumiu como
nova superiora local da Casa Mãe em Roma. Irmã Linda Marie White, superiora local nos últimos 6 anos,
retornou a Toledo, Ohio, no dia 13 de outubro. A Irmã morou na Casa Mãe por 8 anos, ajudando em várias
áreas antes de assumir a função de superiora local. Já em agosto, a comunidade local celebrou um dia de
gratidão à Irmã Linda Marie, com uma Santa Missa em suas intenções pela manhã e, ao longo do dia,
expressões de apreço por seu serviço e sua presença entre nós.
Atualmente, a Irmã Linda Marie está no Centro de Retiros Lial em Whitehouse, Ohio, e integra a
equipe que presta serviços de hospitalidade. Ao voltar para casa, teve que observar o tempo de quarentena.
Com as árvores enfeitadas com a beleza das cores do outono e os amplos jardins sem visitantes, a
quarentena foi um merecido descanso após 8 anos atarefados em Roma, coroados com o desafio do
coronavírus.
Assim como a Irmã Linda Marie, a Irmã Patricia Marie também é de Toledo, Ohio e recentemente
deixou seu cargo como diretora da Escoal Lial em Whitehouse, Ohio, para aceitar o desafio de morar em um
novo país, com um idioma diferente e a viver em uma comunidade internacional. Ao chegar a Roma em 15
de setembro de 2020, Irmã Patricia Marie também precisou ficar em quarentena por duas semanas na Casa
Mãe. Agora, está se adaptando bem e, como uma caminhante ávida, começou a explorar nossa vizinhança
e os parques circundantes, bem como o caminho mais direto para a Basílica de São Pedro e de volta. Ela está
estudando italiano e se familiarizando com o funcionamento das coisas na Itália. Sua vida, energia, atitude
positiva e interesse por cada irmã são dons para a comunidade da Casa Mãe.
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