Notre Dame na Companhia Nacional de Energia Térmica em Solapur

A data de 23 de janeiro de 2022 é uma data histórica para as Irmãs de Notre Dame da Província da
Visitação, Bangalore. Fomos visitadas pela graciosa generosidade de Deus na realização da 16ª fundação na
Diocese de Pune, Maharashtra, Índia. O convite para iniciar uma missão das Irmãs de Notre Dame no campus
da Companhia Nacional de Energia Térmica em Solapur tornou-se realidade neste dia.
No início de 1900, Dom Heinrich Doring, Arcebispo de Poona (1907 – 1925) e irmão da Irmã Maria
Servatia Doring, costumava visitá-la no Generalato Notre Dame, na época em Mülhausen, Alemanha. Cada
vez que visitava a Casa Mãe, convidava Madre Maria Cäcilia, Superiora Geral, para iniciar uma Missão Notre
Dame na Índia na Diocese de Poona. Levou mais de 112 anos para que este convite fosse concretizado na
Diocese de Poona em 23 de janeiro de 2022. Que todos que nos precederam, com grande esperança e
confiança no Deus bom e providente, intercedam por bênçãos em nossa missão na Diocese de Poona.
Dia 14 de janeiro de 2022, num momento muito significativo de oração e cheio do Espírito Santo,
aconteceu o envio das Irmãs pioneiras para a Companhia Nacional de Energia Térmica em Solapur. A maior
parte da mudança foi enviada por caminhão da Casa Provincial para Solapur na noite do mesmo dia. As Irmãs
Mary Chetana, Satya, Ranjana, Shyni, Roja e Manjukta foram de trem para Solapur no dia seguinte, 15 de
janeiro de 2022. Após 14 horas de viagem, chegamos ao destino, permanecendo em quarentena por dois
dias na Casa de Hóspedes da Companhia de Energia.
Enquanto isso, dia 20 de janeiro, as Irmãs Mary Alpana, Divya e Rosilin se prepararam para partir de
carro de Bangalore para Solapur, levando as coisas mais preciosas, como o tabernáculo, a cruz, as estátuas
de Maria e José. Em 21 de janeiro, elas chegaram a Solapur e ficaram na Casa de Hóspedes com as outras
irmãs, evitando o máximo entrar em contato com outras pessoas.
As Irmãs Mary Aneeta e Shylaja iniciaram sua viagem de Vasai, Maharashtra, no dia 20 de janeiro, às
23h. Ao chegarem em Solapur no dia 21 às 8 horas da manhã, também se hospedaram na Casa de Hóspedes,
que agora já se tornara popular. A alegria e a emoção que irradiavam dos nossos corações se tornaram
visíveis por nossos sorrisos, abraços e a expressão “BEM-VINDA” que ecoava pelo saguão.
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Nos dias seguintes, de 18 a 22 de janeiro, as Irmãs estavam muito ocupadas lavando, limpando,
esfregando o chão, portas e janelas, desempacotando, fazendo compras e montando a Capela, o refeitório,
a sala de estar e os quartos individuais do BLOCO C4 (Alojamentos 001 e 002 do complexo da Companhia de
Energia). De fato, esta experiência ficará gravada na memória e guardada no coração. Tudo estava em
perfeita ordem e esperávamos a chegada do Pe. Louis D'Mello, nosso Pároco, para oferecer o Santo Sacrifício
da Missa e abençoar o novo Convento Notre Dame, onde o Senhor Eucarístico será o Coração e Centro da
nossa vida.
O dia 23 de janeiro de 2022, Domingo, amanheceu radiante e lindo. Parecia que toda a natureza se
unia a nós em louvor e agradecimento pela dádiva deste dia tão esperado. A chegada do Pe. Louis D'Mello
marcou o início do reinado de Nosso Senhor Eucarístico em nosso convento e entre nós.
A solenidade da ocasião começou com a bênção do belo Tabernáculo ornamentado e colocado sobre
um suporte circular esculpido em madeira. Todos os itens necessários para a Missa estavam sobre o altar
para serem abençoados e consagrados. Sal e água foram abençoados e o Pe. Louis passou por todos os
cômodos para garantir a bênção de Deus Todo-Poderoso em toda a nossa casa. Uma Missa significativa,
alegre e altamente espiritual foi oferecida pelo Pe. Louis. Todos se sentiram abençoados e gratos a Deus e à
Irmã Mary Chetana e sua equipe. Esta foi a primeira Santa Missa oferecida neste campus e consideramos
uma bênção muito significativa e singular ter a presença permanente da Eucaristia conosco. Muitas e
maiores bênçãos nos esperam ao testemunharmos nosso Senhor Eucarístico na missão na Companhia
Nacional de Energia Térmica em Solapur e ao nosso redor.
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