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 Pequena Comunidade Unida pela Eucaristia em Ludwigslust, Alemanha Oriental  

 

Quando a Irmã Josefa Maria visitou a comunidade ND em Ludwigslust (entre Hamburgo e Berlim), ficou 
surpresa ao encontrar um pequeno grupo reunido em torno da Eucaristia. À noite, cerca de 15 pessoas se 
reuniram na capela da casa das irmãs para uma hora de adoração, bem preparada. Na manhã seguinte, às 
6h15min, 18 pessoas vieram para a Missa Rorate, celebrada à luz de velas. Após a Missa, foi oferecido o 
café da manhã no salão paroquial. 

Juntamente com o Padre Ludger Hölscher, a Ir. M. Margreth e a Ir. M. Thaddäa são o coração dessa 
pequena comunidade de fiéis que anseiam por um lar espiritual. A paróquia responde a este anseio 
oferecendo programas espirituais. Em Parchim, por exemplo, num final de semana, houve um retiro de 
Advento sobre a importância de José na história da salvação. O fim de semana foi marcado pelo silêncio, 
pela adoração noturna e pela oportunidade de confissão, que foi muito bem utilizada. 

Para valorizar a vibração desta comunidade plenamente, é necessário considerar que a parte oriental da 
Alemanha havia experimentado um longo período de opressão e impedimentos em relação à fé cristã até a 
queda do Muro de Berlim, em 1989. O ambiente social é secular. Apenas 3% das pessoas são católicas. 

Todos são bem-vindos na pequena cozinha do convento. A Ir. M. Thaddäa sabe como cativar os hóspedes 
com deliciosas refeições. Na paróquia, ela está em contato com muitas pessoas idosas, prepara a liturgia e 
cuida das flores na igreja paroquial. A Ir. M. Margreth trabalha na Caritas onde tem a oportunidade de 
acompanhar os membros da equipe em sua jornada de fé.  Esta pequena comunidade de base está viva e 
bem. 

Irmã Josefa Maria Bergmann 


