Minha vida – “Um Hino de Louvor”, India
O dia 8 de Novembro terminou com um hino de
louvor em todos os nossos corações. Era a
celebração de Jubileu de doze de nós: 6 jubilentes de
Ouro e 6 Jubilantes de Prata. O centro da celebração
foi a liturgia, incluindo a Oração da Manhã e a
Celebração Eucarística à tardinha, seguida de uma
refeição amiga com todos os convidados, amigos e
parentes das Jubilantes e um grande número de
Irmãs que vieram para participar desta celebração.
A Oração da Manhã, foi feita com devotos e melodiosos hinos e orações elevadas em nosso espírito
ao nosso bom e providente Deus, sempre fiel. As preces refletiam nossa sincera gratidão a Deus
bem como às irmãs pela valorização amorosa de nossos dons, talentos e contribuição na missão.
Por isso, a província cantou: “Minha vida é um hino de louvor” resumindo os vinte e cinco e
cinquenta anos de nossas vidas como Irmãs de Notre Dame.
A Eucaristia foi o coroamento do dia, em que todas as irmãs se juntaram a nós para agradecer a
Deus por seus feitos maravilhosos em nosso favor. Sua Excelência Revma. William D’Souza, SJ, o
Arcebispo de Patna foi o celebrante principal. A homilia altamente inspiradora, os cânticos
profundamente devotos e melodiosos, as orações cheias de significado das Jubilantes e a dança de
entrada, apresentada por nossos irmãs mais jovens, tudo fez da Celebração Eucarística uma
experiência celestial.
Grande número de irmãs, jovens e idosas, doentes e em recuperação, todas vieram e uma a uma
de coração e com abraços, desejaram bênçãos e alegria exuberante, abençoando as Jubilantes.
O impulso espiritual e emocional desta celebração encheram-nos de jovial alegria. A celebração
teve um intervalo em que foi apresentado um programa cultural divertido. As Jubilantes de Ouro e
de Prata guardam uma fonte de lembranças desta maravilhosa celebração. Essas são experiências
inesquecíveis da alegre simplicidade de nosso espírito familiar.
As Jubilantes de Prata e de Ouro.

Golden Jubilarians:
Sr. M. Dulari, Sushma, Rajani, Anupa,
Top Row: Ranitta

Silver Jubilarians:
First Row: Sister Mary Sonia, Alka, Lucy,
Top Row: Srs. M. Rochna, Nirmal, Karuna

