Associadas ND de Chardon e Florida - USA, celebram a Festa Patronal da Visitação

As Associadas ND de Chardon convidaram as Irmãs do 2º andar do Centro de Saúde ND para participar de
uma homenagem a Nossa Senhora no dia 22 de maio de 2022. Para o evento, as Associadas
acompanharam as Irmãs individualmente, empurrando cadeiras de rodas e ajudando quem tinha
problemas de mobilidade para entrar em procissão na Capela. Cada Irmã e Associada colocou uma flor
num vaso diante da estátua de Maria e depois se uniu ao grande grupo que circundava o altar. A
celebração foi planejada em torno do tema “Cante a Maria”, incluindo hinos, textos bíblicos, poesias, a
Ladainha de Loreto e um Ato de Consagração ao Imaculado Coração de Maria de autoria do Papa
Francisco.
Após a homenagem, Associadas e Irmãs se reuniram para conversar e desfrutar de um lanche. As
organizadoras do evento sabiam que a interação entre Irmãs e Associadas e os momentos de encontro e
lazer juntas, eram uma prioridade das Associadas expressa numa pesquisa nacional concluída no ano
passado. Este evento realizou esse desejo. Várias participantes expressaram apreço pela beleza e pela
riqueza espiritual deste tempo juntas – e pediram que encontros como esse se repetissem anualmente.
As Associadas da Flórida se reuniram para a celebração da Eucaristia em Clearwater e Winter Garden.
Como Maria e Isabel, se regozijavam na companhia umas das outras. Cynthia Diggett e Ir. Susan Marie
Reineck, SND, viajaram 150 milhas de Jacksonville até Winter Garden para celebrar a Festa Patronal das
Associadas junto com o grupo. Após a celebração da Eucaristia, os grupos almoçaram juntos. Já estão em
andamento os planos para o próximo ano, incluindo mais pessoas, o que foi limitado neste ano devido às
restrições da pandemia.
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