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Primeira Profissão Religiosa na Província Regina Pacis, Incheon:  
Irmã Marie Luciana e Irmã Maria Bosca 

 

 
           ∆ Irmã Marie Luciana           ∆ Ir. Maria Bosca 

 
 A Província Regina Pacis, Incheon, partilha a boa notícia de que duas irmãs fizeram seus primeiros 
votos recentemente. Após a formação na Casa de Formação Internacional nas Filipinas, voltaram para seu 
país, Coréia e Vietnã. Irmã Marie Luciana fez seus votos na Casa Provincial de Incheon no dia 20 de março, 
enquanto que a Irmã Maria Bosca fez os votos na comunidade de Ho Chi Minh no dia 20 de abril com as 
bênçãos de Deus. No domingo, 20 de março, sob o clima quente da primavera, a Casa Provincial de Incheon 
estava cheia de mãos alegres que preparavam a profissão da Irmã Maria Luciana. Embora as restrições do 
Corona vírus ainda estavam em andamento e impediram muitas irmãs de estarem presentes, sua família 
pôde assistir à missa, compartilhando a alegria desta ocasião especial.   
  
 Após a Missa, as Junioristas abençoaram a neo-professanda com belas canções no Maria Hall. Isso 

também deu às jovens interessadas na vida religiosa, que vieram à cerimônia, a oportunidade de vislumbrar 
a felicidade de uma vida no seguimento a Jesus.     
 

 No dia 20 de abril, na comunidade de Thonbin, na cidade de Ho Chi Minh, foi celebrada a primeira 
missa da profissão. O Padre Toma Aquino Cong, é o pároco da paróquia onde a comunidade de Thonbin 
celebrou a missa e o Pe. Paul Phu, antigo benfeitor das comunidades ND no Vietnã, fez a homilia.  

Estiveram presentes na celebração, os pais da Ir. Maria Bosca, seus três irmãos mais velhos que chegaram 
no dia anterior da parte central do Vietnã, bem como um pequeno número de paroquianos e benfeitores 
convidados pela comunidade.  
 Graças às irmãs de votos perpétuos, com experiência de preparar primeiras profissões, a missa e a 
cerimônia transcorreram sem problemas entre as bênçãos e as orações de todos.   
  
 Confiando na bondade e no amor providente de Deus, entregamos os primeiros passos dessas duas 
irmãs, no caminho Notre Dame, à intercessão de Nossa Senhora.  


