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 O Crucifixo de Coesfeld no Kloster Annenthal, Coesfeld 

 

É uma tradição que, todos os anos, no domingo após a Festa da Exaltação da Santa Cruz, o Crucifixo 

de Coesfeld é carregado em procissão ao longo do caminho das Estações da Via-Sacra, fora da cidade de 

Coesfeld. Este ano, não foi possível realizar esta procissão devido à Pandemia do coronavírus. 

Ao invés, a Santa Missa foi celebrada no jardim do Kloster Annenthal. Para alegria das irmãs, os 

responsáveis da paróquia tomaram esta decisão, lembrando que no dia 1º de outubro de 2020 a 

Congregação das Irmãs de Notre Dame celebraria o 170º aniversário de sua fundação. Desta forma, pela 

primeira vez na história, o Crucifixo de Coesfeld veio até as Irmãs de Notre Dame. 

Como procissões não eram autorizadas, um pequeno grupo carregou o Crucifixo pela cidade, saindo 

da Igreja de São Lamberto até o jardim do Kloster Annenthal. Dez Irmãs de Notre Dame, em dois grupos, 

tiveram a honra de carregá-lo na última parte da caminhada. Chegando ao local, o Crucifixo foi erguido em 

um lugar de destaque para a celebração da Santa Missa, da qual participaram mais de 300 paroquianos e 

irmãs.  

Durante a celebração da Missa, o Crucifixo foi adornado com mãos de papel nas quais as crianças do 

jardim de infância da Paróquia de São Lamberto haviam escrito os nomes das pessoas por quem desejavam 

rezar. Com certeza, as Irmãs de Notre Dame presentes incluíram as irmãs de todo o mundo e todas as 

pessoas que pediram suas orações.  

Por causa das restrições devido à pandemia, o Dr. Daniel Bogner, professor de teologia moral e ética 

em Friburgo, Suíça, que iria refletir sobre o tema deste ano “Você para mim”, não pôde estar presente, mas 

gravou sua fala e os presentes puderam assistir a sua significativa e envolvente contribuição projetada em 

um telão instalado no local.  

No final da Missa, foi dada a bênção com um pequeno crucifixo que contém - o que se diz ser - uma 

relíquia da verdadeira cruz de Cristo, anteriormente contida em um compartimento especial do Crucifixo de 

Coesfeld. Todos foram unânimes em afirmar que esta ocasião foi um belo presente de Deus para as irmãs, 

pois a Congregação se aproxima da celebração do 170º aniversário de sua fundação. 


