Comemoração dos 171 anos de Fundação das Irmãs de Notre Dame
Indonésia

O dia 1º de outubro foi um dia cheio de história, pois nós, Irmãs de Notre Dame, celebramos os 171 anos
da Fundação da nossa Congregação. Na Indonésia, além do Dia da Fundação, também celebramos o Dia da
Pancasila e a Festa Patronal das nossas Junioristas - Santa Teresa de Lisieux. Neste momento histórico, o
Cardeal Ignatius Suharyo, de Jakarta, realizou a bênção do novo auditório da Escola Notre Dame Puri
Indah, Jakarta. O auditório será disponibilizado para a celebração da Santa Missa, todos os sábados e
domingos, para acomodar o número crescente de paroquianos.
O evento começou em frente à escola com uma oração perto do Brasão do pássaro Garuda Pancasila,
seguido pela libertação de uma pomba pelo Cardeal e pela Irmã Maria Monika. Em seguida, houve uma
bela Celebração Eucarística, com quatro sacerdotes concelebrando, além de colaboradores e benfeitores
das Irmãs de Notre Dame. A missa também foi transmitida online para que professores, funcionários e pais
pudessem participar.
Após a missa, os alunos do Jardim de Infância ao Ensino Médio Notre Dame Puri Indah, Jakarta e Notre
Dame, Grand Wisata engajaram num diálogo virtual com o Cardeal. O tema do diálogo era Pancasila, que é
a ideologia do nosso país, “a unidade da Indonésia”. O diálogo correu bem e ajudou a cultivar o espírito
nacional dos alunos.
A celebração do aniversário da Congregação, realizada por todas as comunidades ND na Indonésia,
também incluiu nossa missão nas Filipinas. Cada comunidade compilou uma atividade criativa para a
ocasião. Que a Irmã Maria Aloysia e a Irmã Maria Ignatia nos motivem a continuar a “Renovar a Face da
Terra ... e a Cultivar a Cultura de Encontro e do Cuidado”.
Texto por Ir. Maria Monika, SND
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