Irmã Mary Beena visita Covington, Kentucky, EUA
Abril 2017
No final de março, Sister Mary Beena, da
Província de Patna (Índia), visitou as Irmãs de
Notre Dame, Covington. Em 1982, enquanto
fazia seu mestrado na Universidade Xavier,
morava na Província de Covington.

“Me alegro que alunos de Patna estão fazendo
coisas maravilhosas”, disse a Irmã, sorrindo.
“Posso ver os frutos do nosso trabalho por toda
parte. Nossos alunos estão globalmente
estabelecidos, mesmo nos EUA”.

Ao concluir seus estudos, retornou à Índia e deu
aulas de Física por 9 anos, foi diretora em duas
escolas por 19 anos e, mais recentemente, foi a
Superiora Provincial, em Patna.

Na verdade, durante sua visita em março, a
Irmã Mary Beena passou uma manhã com uma
ex-aluna de Patna, agora matriculada na
Universidade de Kentucky.

Apesar de ter estado longe por 35 anos, Irmã
Mary Beena descreveu seu retorno a Covington
como um regresso ao lar. Ela partilhou
lembranças daquele tempo, tais como, os
ensaios de cantos e o servir o jantar, todas as
noites, com as Irmãs Mary Margaret Droege,
Mary Jolene Flynn e a falecida Mary Renee
Nienaber. Embora grande parte do seu tempo
fosse dedicado aos estudos, gostava da vida do
dia-a-dia com as irmãs e, imediatamente,
sentiu-se em casa.

A Irmã Mary Beena acredita que o sucesso de
alguns dos seus alunos é devido a influência da
comunidade global Notre Dame. Falou da sua
gratidão por haver feito seu mestrado em
educação nos Estados Unidos e, como
estudante, ter experimentado o sistema de
ensino americano. Aprender o que descreveu
como abordagem mais prática e baseada na
aplicação, influenciou seu estilo de dar aula, na
Índia.

“Eu tinha bons amigos aqui”, disse a Irmã Mary
Beena. “Vivíamos como uma comunidade e,
apesar das mudanças ocorridas durante estas
três décadas, é bom ver e experimentar que a
vivacidade das irmãs ainda está aqui”.

A Irmã Mary Beena disse: "A beleza das Irmãs
de Notre Dame é que onde quer que estejamos,
mantemos a mesma missão e o mesmo carisma,
mas com respeito às nossas próprias culturas e
países”.

Usando sua experiência Americana na Índia
Em 1949, as raízes para a presença SND na
Índia foram plantadas pelas Irmãs de Chardon.
Em 1961, a Província de Patna foi estabelecida,
oficialmente, com o objetivo de prover
educação às meninas e às mulheres
marginalizadas. A Irmã explicou que, devido à
grande desigualdade na Índia, o desafio da
indisponibilidade de estradas e a falta de
eletricidade na região de Patna, ter acesso à
educação é muito importante. Enfatizou o papel
da educação como uma ferramenta para o
empoderamento individual e comunitário.

(Da esquerda para a direita) Irmã Bernamarie
Lauer (Covington), Irmã Mary Beena (Patna) e
Manisha (Ex-aluna de Patna que estuda em
Kentucky)

Irmã Mary Beena pode ver os efeitos dessa
capacitação em primeira mão.
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