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Inauguração do Lar Asha Kiran, Patna, India 

 

Ter um lar para crianças e mulheres necessitadas há muito tempo era sonho da Província da Assunção. 
Compilado pela Irmã Mary Sujita e pela Irmã Mary Jyotisha, a Diretora da Mashal, nossa Sociedade para a Ação 
Social, foi apresentado um projeto à Sociedade de Proteção à Criança, entidade do governo do estado de Bihar, 
expressando a nossa disposição em criar um lar para meninas.  Após várias reuniões, o lar para 50 meninas foi 
aprovado e a casa das candidatas – Aloysia Bhavan - foi liberada para este fim. 

Às 14h do dia 17 de maio de 2018, Manju Sharma, Presidente do Comitê para o bem-estar da criança, trouxe o 
primeiro grupo de nove meninas de Patna. No mesmo dia, o Padre Devasia Chirayil, nosso pároco, abençoou a 
casa Aloysia Bhavan, renomeada Asha Kiran.   

A inauguração do Lar Asha Kiran aconteceu no dia 18 de maio. Shri Sunil Kumar, IAS, Diretora do bem-estar 
social e Vice-presidente da Sociedade de Proteção do estado de Bihar, foi a convidada principal; Dom William 
D´Souza, S.J., Arcebispo de Patna, nosso convidado de honra. A senhora Poonam Sinha, responsável pelo 
Programa de Proteção da Criança e vários outros oficiais se fizeram presentes. 

Irmã Mary Jyotisha deu as boas-vindas aos convidados.  O programa começou com o acender da lâmpada pelo 
Arcebispo, Shri Sunil Kumar IAS, a Irmã M. Tessy e outros representantes. Nossas candidatas apresentaram uma 
dança de boas-vindas para dar mais colorido ao programa. 
 
Uma representante das meninas plantou uma muda de árvore. Depois, as 3 Irmãs da comunidade de Asha Kiran: 
Irmãs Mary Alka, Nitya e Manusha, juntamente com outros funcionários, colocaram terra e água, como um 
gesto-símbolo de cuidar de cada menina confiada aos seus cuidados.  
 
Irmã Mary Tessy fez os agradecimentos e parabenizou a todos que trabalharam incansavelmente para tornar o 
lar para as meninas uma realidade em nossa Província.  Que Santa Júlia e a Irmã Maria Aloysia sempre protejam 
estas meninas. 


