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Jubileu Da Misericórdia – Peregrinação A Pé , Covington, Usa 
  

 
 
 Apesar da previsão de tempo de chuva para o dia 12 de março, um grupo bem 
diversificado de trinta e um peregrinos apareceu na Igreja do Santíssimo Sacramento, às 7h. Eles 
estavam prontos para começar o Ano Jubilar da Misericórdia caminhando em peregrinação a 
sete igrejas diocesanas, na área de Covington. Faziam parte do grupo estudantes da Notre Dame 
Academy com o seus Presidentes Dra. Laura Koehl e Diretor Sr. Jack Von Handorf, Associados 
das Irmãs de Notre Dame, amigos que encontraram nosso convite no Facebook, incluindo 
paroquianos das Igrejas de St. Henry e Santa Agnes e o Sr. John McCoy da Igreja de St. Patrick, 
em Taylor Mill, bem como várias Irmãs de Notre Dame. 
 
            O Diácono James Bayne esperou na porta da Igreja do Santíssimo Sacramento para acolher 
os caminhantes, juntando-se ao nosso canto e à oração por misericórdia, deu-nos a bênção do 
peregrino e enviou-nos no caminho de Dixie Highway à Igreja de Santa Agnes. Chegamos a tempo 
para participar da oração da manhã cantada e da celebração eucarística com o Mons. Donald 
Enzweiler e os paroquianos. De lá, o percurso planeado nos levou à Igreja de São John, à Igreja 
Mãe de Deus, à Paróquia nosso Salvador, São Bento e, finalmente, para a nossa Catedral-Basílica 
da Assunção onde fomos recebidos pelo Rev. Ryan Maher. 
 
 Na Catedral cantamos o hino oficial do Ano Jubilar da Misericórdia, oração composta pelo Papa 

Francisco para este ano da 
misericórdia e tivemos a 
oportunidade do sacramento 
da reconciliação. Passar juntos 
pela porta do jubileu da 
misericórdia foi um gesto 
concreto de fé e uma 
demonstração de que rezar e 
cantar juntos alimenta a 
unidade e o amor. 
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