Atualização do site www.paoline.org

N. 24 – 5/07/2010

.: NOTÍCIAS DO GOVERNO :.

Italy: Informações 1: Encontro continental Americano para o redesenho da presença das Filhas de São
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.: NOTÍCIAS :.
Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Conclusão do ano de formação (24/06/2010)
Foi concluído o ano de formação 2009-2010 para os cooperadores e colaboradores
paulinos de Costa do Marfim. Durante a avaliação, emergiu o seu empenho no
apostolado paulino.
Duas foram as expressões do apostolado colocadas em prática: a difusão itinerante
nas paróquias e escolas, e a realização de programas para as duas rádios católicas
de Abidjan.
O convite para participar de uma nova iniciativa “Visita à livraria” da Rádio Nacional Católica (RNC) suscitou
nos colaboradores um grande interesse.
O dever confiado a cada um fez com que descobrissem seus talentos escondidos. Todos, segundo a
expressão de nosso pai São Paulo, lançaram-se com coragem e sem medo na proclamação da Palavra que
salva.
______________________________________________________________________________________
Spain: Para a Livraria Paulinas de Valença, o 2º prêmio para o Corpus Christi (22/06/2010)
A festividade de Corpus Christi em Valença é considerada, desde o século XIV, a
“Festa maior” da cidade, que é celebrada, a cada ano, com extraordinária
solenidade.
Pela terceira vez, a Livraria das Paulinas de Valença participou do Concurso de
enfeite das vitrines, que se realiza nessa oportunidade.
Funcionários e irmãs participaram com entusiasmo do projeto, o resultado desse
empenho comum levou à conquista do 2º prêmio.
______________________________________________________________________________________
Korea: 50° aniversário de fundação coreana (21/06/2010)
As Filhas de São Paulo celebraram o 50° aniversário de fundação da província
coreana. A festa foi aberta com a conferência do Rev. Song Bongmo SJ, escritor e
colaborador das Paulinas, que apresentou o seu novo livro sobre o significado do
“perdão” e da “reconciliação”.
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Em seguida houve um concerto de música lírica e, sucessivamente, a execução do coral das paulinas, que
nessa ocasião apresentou o álbum realizado para celebrar o cinquentenário da fundação.
A missão paulina em terras coreanas multiplicou seus frutos. São muitas as vocações hoje e muitas as
missionárias coreanas no mundo.
A presença de inúmeros participantes ao evento foi, evidentemente, o sinal de reconhecimento às Filhas de
São Paulo pelo empenho e o testemunho naquela terra. A todas o nosso agradecimento e a nossa oração.
Parabéns!
______________________________________________________________________________________
Italy: Frignano dedica uma rua e um parque ao bem-aventurado Alberione (18/06/2010)
Em Frignano, uma cidade não distante de Nápoles, uma cooperadora paulina se
empenhou em reivindicar do prefeito uma rua e um pequeno parque dedicados ao
Bem-aventurado Tiago Alberione.
Para isso, houve a preparação e a realização de uma missão paulina concentrada
em quatro dias, que versou sobre os ensinamentos da parábola do Semeador.
Também dom Alberione foi um semeador da Palavra e nos convidou a fazer o
mesmo com os meios de comunicação.
Na paróquia de quase 8.000 habitantes, ressoou também o convite para ser “terreno bom” para acolher e
fazer frutificar a Palavra.
O momento culminante foi quando, presentes as autoridades religiosas, civis e militares, uma significativa
representação da Família Paulina, uma grande concentração de povo, ao som da banda musical, de fogos
de artifício e de milhares de balões ... foi aberta “a nova rua para a Palavra”, e inaugurado o busto do Bemaventurado Tiago Alberione.
No seu discurso, o prefeito da cidade assim se expressou: “Vocês me agradeceram, mas sou eu quem deve
reconhecer e agradecer a voces por me terem dado a oportunidade de homenagear esse homem
extraordinário, de há muito, mas ainda pouco conhecido, futuro santo ao qual, neste momento, cada um
pode dirigir-se a ele, para pedir-lhe ajuda.
Frignano, a parti de hoje, tem algo a mais: o busto do bem-aventurado Tiago Alberione que, seguramente,
estará olhando pelas nossas consciências e nos estimulando a agir mais e melhor para o bem comum”.
______________________________________________________________________________________
Czech Republic: Bíblia24, leitura do NT em 24 horas (17/06/2010)
Bíblia24, em Praga a leitura do Novo Testamento em 24 horas: “Por todo o dia e
toda a noite não calarão jamais” (Is 62,6). Um evento extraordinário em torno da
Palavra de Deus.
A iniciativa teve uma longa preparação que envolveu a paróquia de Brno, mas
também as paróquias vizinhas, pessoas da localidade e autoridades. As Filhas de
São Paulo contribuíram ativamente, apresentando o evento na mídia local.
Na semana da manifestação orientaram a adoração bíblica, participaram da leitura de alguns trechos e
realizaram uma exposição do livro. A experiência, muito positiva, provou que as pessoas se aproximam com
interesse da Bíblia, reconhecendo a beleza e a força da Palavra.
______________________________________________________________________________________
Russian Federation: Encontro com os jovens de Moscou (11/06/2010)
Na catedral de Moscou realizou-se um encontro para os jovens com o tema:
“Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna?” Mons. Paolo Pezzi orientou
estes dois dias de oração, palestras, discussão em grupo e atividades.
Ir. Roberta Hummel das paulinas contribuiu na preparação e foi a fotógrafa oficial do
evento. A todos os participantes, a livraria paulina, com o patrocínio do Vaticano,
ofereceu o livro da liturgia das horas, distribuído depois de uma bênção solene na
conclusão do encontro.
Também na grande Rússia o Senhor fala ao coração de tantos jovens desejosos de segui-lo.
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Taiwan: 50 anos de presença paulina (10/06/2010)
Em maio, as Filhas de São Paulo de Taiwan celebraram 50 anos de presença nesta
terra. A Missa de agradecimento foi presidida pelo arcebispo de Taipei e Presidente
da Conferência Episcopal de Taiwan, Monsenhor Hug San Chuang.
Durante a celebração fizeram a primeira profissão duas noviças taiwaneses: Huang
Yen Ching (ir. Inês), e Liu Hsing Pei (ir. Rosa); este é o maior dom concedido pelo
Senhor, nesta data jubilar.
A presença de algumas das primeiras missionárias, ir. Timothy Willaran e ir. Lorencina Nota e a
representação da comunidade de Macau, Hong Kong e Vietnam contribuíram para tornar a cerimônia mais
sugestiva.
Foi uma ocasião especial para agradecer todas as pessoas que conosco construíram estes 50 anos de
história: pessoas de várias nações e credos religiosos; e também, foi um momento favorável para tornar
conhecida a tantas jovens a beleza da missão paulina.
______________________________________________________________________________________
Germany: Convenção Ecumênica (01/06/2010)
Com o título Para que tenhais esperança, aconteceu em Munique, na Baviera, a
segunda Convenção Ecumênica (ÖKT- Ökumenischer Kirchentag). Um evento que
trouxe à luz – através de uma multiplicidade de celebrações, orações e iniciativas –
muitas coisas possíveis quando se trabalha junto e em comunhão.
Na diversidade das confissões - além de católicos e evangélicos estavam presentes
também os ortodoxos -, foram vividas como riqueza: a Santa Missa, com os ritmos
próprios para os jovens, as Vésperas ortodoxas, com a partilha do pão bento, sobre mais ou menos 1.000
mesas no centro de Munique; a leitura e explicações da Bíblia; as discussões sobre temas relacionados à
guerra, aos abusos, à solidariedade e justiça e audiçao de concertos até tarde da noite ...
Entre os 130.000 participantes de toda a Alemanha e do exterior estavam também as Filhas de São Paulo:
Ir. Irene, Ir. Christine e Ir. Gabriela. A contribuição das Paulinas foi preciosa pela exposição dos livros e pelo
serviço de oração e de diálogo.
______________________________________________________________________________________
Romania: Em romeno, o livro de Tecla Merlo (01/06/2010)
Na Livraria Paulinas de Bucareste, aconteceu uma mesa redonda sobre o tema
“Comunicadores do Evangelho na era digital” organizada pelas Filhas de São
Paulo, justamente para aprofundar a mensagem de Bento XVI pelo 44º Dia Mundial
das Comunicações Sociais e para lançar a tradução em língua romena do
livroTecla Merlo: uma vida a serviço do Evangelho de Olga Ambrosi, seguido de
alguns flashes do filmeTecla.
Participou desse encontro Padre Ioan Riba, diretor espiritual no liceu teológico católico Sf. Iosif de
Bucareste e ir.Paula Burca fsp, tradutora do livro Tecla em língua romena.
Em um clima de simpicidade e amizade, as pessoas presentes tiveram a possibilidade de perceber a
urgência que desafia hoje cada cristão: oferecer às pessoas que vivem este tempo «digital» os sinais
necessários para reconhecer o Senhor.
No mundo digital, a exemplo de Tecla Merlo, sintamos a necessidade de "preparar novos mensageiros que
levem a Palavra de Deus", e que exprimam, com amor evangélico, uma particular atenção àqueles "que têm
no coração desejos de absoluto e de verdade”.
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Italy: Treviso- 80 anos de presença das Filhas de São Paulo (02/06/2010)
Um momento para agradecer, para procurar, para repartir. Com esse slogan muito
sugestivo, as Filhas de São Paulo de Treviso se prepararam para celebrar os 80
anos de presença naquela cidade. Elas dizem: “Um momento para fazer memória
da nossa história, marcada por eventos significativos, todos conduzidos pelo
Senhor, Mestre de Verdade e de Vida, ao qual devemos tudo.
Um momento para atualizar o objetivo carismático, envolvendo os leigos (homens e
mulheres) na causa do Evangelho e procurar juntos caminhos novos para o anúncio da “Boa Notícia”.
Um momento para partir de novo, de cabeça erguida, com o impulso da “primeira hora” e com os olhos
voltados para Deus, de onde nos olham com infinita ternura os nossos pais: “ São Paulo e o Bemaventurado Tiago Alberione”.
Com o patrocínio da Diocese e em colaboração com a associação cultural “J. Maritain” as Paulinas
programaram nesses meses um ciclo de conferências, reservando uma atenção especial à família: uma
minúscula sociedade, mas fundamental para sonhar e esperar um futuro melhor.
Sábado 5 de junho, com a celebração Eucarística presidida pelo bispo S.E. Mons. Gianfranco Agostino
Gardin, na Igreja Catedral de Treviso, será concluído esse tempo celebrativo.
Nosso agradecimento ao Senhor pelo bem que nos permitiu realizar em todos esses anos. O nosso
reconhecimento a todas as Filhas de São Paulo que ali atuaram e à comunidade nossos votos de fecundo
apostolado.
______________________________________________________________________________________
United Kingdom:: Evento ecumênico (18/05/2010)
Na cidade de Liverpool, as Filhas de São Paulo, com espírito ecumênico e para
salientar a forte união entre católicos e anglicanos, em colaboração com Pauline
Media Centreem Bold Street, apresentaram o novo livro de Lady Grace Sheppard:
“Living with Dying”.
Lady Grace sublinhou a sua ligação de amizade e sua dor pela perda do marido, o
saudoso bispo anglicano David Sheppard. Respondendo aos muitos
questionamentos dos presentes, explicou que viver com uma pessoa que está morrendo pode ser um
momento de graça, de profunda intimidade, de alegria e de coragem. A organização desse evento foi muito
apreciada, ressaltando-se a presença e o trabalho da missão paulina naquela cidade.
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.: AGENDA DO GOVERNO GERAL:.

02-25 julho

Colômbia-Equador

Visita fraterna

Ir Anna Caiazza
Ir Samuela Gironi

09-25 julho

Colômbia-Equador

Visita fraterna

Ir. M. Antonieta Bruscato

09-20 l julho

Madagascar

Visita finalizada

Ir Luz Helena Arroyave
Ir Anna Maria Parenzan

20-25 julho

Colômbia-Equador

Visita fraterna

Ir Gabriella Santon

26-31 julho

Caracas

Visita finalizada

23-31 agosto

França

Visita finalizada

PRIMEIRA PROFISSÃO 2010
27 giugno 2010 Maputo - Mozambico
1. Joana Antónia Giuliche
29 giugno 2010 Antananarivo – Madagascar
1. Tahirisoa Elisée
2. Andriamboloma Francia Lucette
29 giugno 2010 Lipa – Filippine
1. Josephine Tablante
2. Laura Anggie
30 giugno 2010 Lagos – Nigeria
1. Obo Veronica
2. Okwor Cecilia Amarachi
3. Omeje Justine Ukamaka
31 giugno 2010 Nairobi
1. Nakaggwa L. Bernadette
2. Nalyaka Zabenzia
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Ir
Ir
Ir
Ir

M. Antonieta Bruscato
Anna Caiazza
Samuela Gironi
Gabriella Santon

Ir M. Antonieta Bruscato
Ir Anna Caiazza

PROFISSÃO PERPÉTUA 2010
26 giugno 2010 Nairobi Kenia
1. Nyamwamu Sr Joyce Moraa
27 giugno 2010 Polonia
1. Lukasik Sr Agnieszka
27 giugno 2010 Messico
1. Alvarado Sr Sandra Georgina
2. Perez Cruz Sr Hermelinda
27 giugno 2010 Italia
1. Colombo Sr Chiara M.Teresa
2. Matarazzo Sr Antonietta
27 giugno 2010 Congo
1. Ndala Fwika Sr Linda
29 giugno 2010 Pakistan
1. Hermas Sr Shakila
2. Inayat Sr Shamim
3. Samuel Sr Rukhsana
4. Maqsood Sr Irshad
29 giugno 2010 Seoul – Corea
1. Choi Seong Nam Sr Teresita
2. Kim Hyun Kyong Sr Benedicta
3. Lee Kil Sook Sr Clara
4. Lee Soon Chun Sr Maria
5. Kim Eun Jeong Sr Caterina
5 luglio 2010 Samoa – Usa
1. Pele Fay M. Sr Fay Josephine
11 luglio 2010 Congo
1. Malosi Gbosi Sr M. Stella Mat.
2. Ngave Borive Sr Denise
1 agosto 2010 Colombia
1. Rodriguez Lot. Sr Ruth Argenis
8 agosto 2010 Usa Boston
1. Wegendt Sr Christina Miriam
8 agosto 2010 Brasile
1. Moura Dos Santos Sr . Elizete
2. Gomes Barbosa Sr. Roseane do Socorro
15 agosto 2010 Brasile
1. Rodrigues De Melo Sr. Cristiane
25 settembre 2010 Brasile
1. Tavares Silva Sr. Ana Gleicy
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Filhas de São Paulo
Sr. Marcellina M. Emma Dal Corso, 83 anos - 18.05.2010 Albano GA, Italia
Sr. Bernarda Angela Vicario, 70 anos - 22.05.2010 Albano TM, Italia
Sr. Teresina Melis, 82 anos -26.05.2010 Alba, Italia
Sr. Elisea Adalgisa Scarpa, 82 anos - 10.06.2010 Alba, Italia
Sr. M. Concetta Anna Dall’Igna, 82 anos - 11.06.2010 Albano, Italia
Sr. Sebastiana Palmina Careglio, 96 anos - 14.06.2010 Alba, Italia
Sr. Faustina Natalia Giaretta Parodi, 93 anos - 16.06.2010 São Paulo CR, Brasile
Sr. Pia Francesca Geraci, 92 anos - 04.07.2010 Albano GA, Italia
Sr. Angela Maria Magri, 88 anos - 05.07.2010 Alba, Italia
Sr. Teresa M. Lucia Bernardini, 84 anos - 06.07.2010 Roma AP, Italia
Pais das Irmãs
Sr. Maria Corazon Mercurio (Mamma Flora) da comunidade di Pasay D.A., Filippine
Sr. Angelina Mal Yeon Chung (Papà Wha Jun) da comunidade di Seoul-Miari, Corea
Sr. M. Nazarè Ferreira Azevedo (Mamma Generosa) da comunidade di Porto, Portogallo
Sr. Rosalina Sanchez Ferro (Papà Miguel) da comunidade di Cali, Colombia
Sr. Liza Louis Thekkethotyil (Mamma Mary) da comunidade di Mumbai CP, India
Sr.Rosa Morreale (Mamma Maria) - em família – Italia
Sr. Laura Rodherica Brown (Papà Roderick) da comunidade di Honolulu, USA
Família Paulina
Don Rui Agustin Prates Cortiço ssp, 70 anos - 18.05.2010 Lisboa, Portogallo
Sr. M. Pauline Mabel Mendes pddm, 66 anos - 05.06.2010 Bangalore DM, India
Fr. Luigi Timoteo Montanaro ssp, 91 anos - 26.06.2010 Alba, Italia
P. José Abel Felipe Del Valle Echeverria ssp, 75 anos - 27.06.2010 Santiago, Cile
Sr. M. Immaculada Doradia Garcia pddm, 77 anos - 29-06-2010 Madrid, Spagna

Saudação da Redação de PaolineOnline

----------------------------------------Para remoção do mailing list envie um e-mail a: sicom@paoline.org
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