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.: NOTÍCIAS :.  

 
Colombia: O noviciado em rede (16/07/2010) 

A comunidade do noviciado de Bogotá comunica a criação de um blog para condividir 
o próprio caminho formativo. Não faltam nestes dias, com a visita do Governo geral, 
momentos de festa, de participação alegre à universalidade das Filhas de São Paulo. 
O endereço do blog é: www.noviciadopaulinasco.blogspot.com 

As noviças esperam sugestões e contributos para instaurar um diálogo com o mundo e colocar em comum 
experiências de vida paulina e de configuração a Cristo. Os nossos augúrios a estas intrépidas noviças. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brazil: mil motivos para festejar (20/07/2010) 

As Filhas de São Paulo festejam a milésima edição do programa/TV “Espaço Vida”. A 
produção teve início no dia 8 de setembro de 2006 e chegou a esse ponto graças ao 
empenho de toda a equipe de Paulinas/TV, mas também à fidelidade do público. A 
transmissão  sempre tem abordado temas de grande interesse: saúde, 

espiritualidade, cultura e hobby. Apresentado por Nice Steps, o programa da TV Aparecida vai ao ar  de 
segunda a sexta, com dupla apresentação: de manhã, com repetição à tarde.  Um grande projeto pelo qual 
agradecemos ao Senhor, mas também à Congregação que assegura a sua realização, bem como os 
recursos e as orações.   
Todas são convidadas a assistirem a milésima apresentação do programa através da página web: 
www.paulinas.org.br   
ou no Link: http://www.paulinas.org.br/paulinas_tv/especiais/video.aspx?video=ev20100707a 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: Junioristas rumo à santidade apostólica (22/07/2010) 

Para aprofundar a espiritualidade paulina, estiveram na Casa Generalícia as 
junioristas europeias: duas da República Checa, duas da Romênia, duas da Itália, 
uma da Polônia e uma de Portugal. Foram acompanhadas pelas irmãs Annunciata 
Bestetti, da Província italiana, e Rosanna Pennasilico de Praga. Sob a orientação de 

Ir. Maria Grazia Gabelli fsp, examinaram alguns escritos do fundador, redescobrindo o tesouro da vida 
paulina. Padre Giacomo Perego ssp, apresentou, depois, alguns aspectos bíblicos da mística paulina e, no 
dia de retiro, padre Guido Gandolfo ssp, enfocou, em sua meditação, os verbos da mística paulina. No dia 
seguinte, com ir. Teresa Braccio fsp, a atenção se voltou em como “apresentar Deus no cinema”. Através de 
filmes e de clips criados pelos usuários do Youtube, especialmente para a rede, refletiu-se sobre o quanto o 
cinema já falou sobre Deus, sobre o quanto se diz atualmente através da rede e se, no futuro, também as 
Paulinas chegarão a ter novos espaços comunicativos de grande significado, nos quais Deus esteja 
presente através da palavra, música e imagens. O último dia foi dedicado à reflexão e à partilha das 
experiências relacionadas ao anúncio no mundo digital. Esta foi a comunicação das junioristas: “Os dias 
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foram repletos de conteúdos, mas também de alegria, de participação, de sonhos a serem realizados. 
Deixando-nos instruir pela mística paulina e olhando a Europa unida nasce dentro de nós um grande desejo 
de colaboração. Estando na Casa Generalícia, o mundo pareceu-nos mais próximo e sentimos como o 
nosso carisma é vivo e o quanto tem a oferecer ao mundo de hoje”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Portugal: Terceiro encontro dos catequistas da diocese de Funchal (26/07/2010) 

O terceiro encontro de formação para catequistas da diocese de Funchal reuniu cerca 
de 1.300 participantes. O encontro foi realizado para que o tema "Com Cristo, tu és a 
Luz", fosse aprofundado e foi iniciado com um momento de oração orientado pelo 
bispo de Funchal - Madeira, António Carrilho. A presença das Filhas de São Paulo 

possibilitou aos participantes visualizarem e adquirirem livros específicos para a catequese e reflexão 
pessoal. Foi  um momento de festa para toda a diocese, sobretudo para os catequistas, que foram 
encorajados pelo bispo a prosseguirem no seu serviço de formação na Igreja. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Czech Republic: A noite das igrejas com as portas abertas (29/07/2010) 

A noite das igrejas com as portas abertas. Um evento realizado pela primeira vez na 
Áustria em 2005, foi concretizado neste ano em todas as dioceses da Igreja Checa. 
As igrejas permaneceram às escuras até a meia-noite, quando se acenderam as 
luzes de cerca de 420 igrejas. Os visitantes, mesmo os que não creem em Deus, que 

dificilmente entrariam em um lugar religioso, foram envolvidos por uma intensa programação: visitas 
orientadas, música, mostras, possibilidade de conversar com um sacerdote, momentos de silêncio e de 
oração. A livraria Paulinas de Praga, que está localizada junto a uma paróquia visitada por cerca de 2.200 
pessoas, permaneceu aberta até às 22h30, oferecendo um desconto especial sobre os livros, 
especialmente sobre o Evangelho. Foi muito gratificante observar como as pessoas entravam na livraria. 
Ninguém saía de mãos vazias, pois a todos eram oferecidos pequenos cartões com uma citação da Palavra 
de Deus. Para não perder o contato com essas pessoas, as Filhas de São Paulo organizaram encontros de 
leitura de poesias de autores católicos checos que, no período do comunismo, viveram a experiência da 
perseguição e da prisão. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Philippines: Seminário sobre Comunicação (05/08/2010) 

As Filhas de São Paulo de Zamboanga, em colaboração com a Associação Religiosa 
Zamboanga (Zawra), organizaram um seminário-laboratório sobre o tema Os Mídia, a 
alfabetização e a Igreja, ocorrido no Pilar College Audio Visual Room.  
Participaram do encontro diversos grupos da Diocese, trabalhando, sobretudo 

análises de filmes, programas televisivos, publicidades e jornais. Entre os participantes estavam presentes 
membros de todas as congregações religiosas femininas da localidade, professores, catequistas, agentes 
de pastoral, responsáveis leigos e profissionais da área. A participação nos laboratórios foi muito ativa e 
dinâmica. Depois dessa primeira experiência todos pediram uma segunda etapa formativa. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: Tema do Dia Mundial pela Paz 2011 (10/08/2010) 

Enquanto prosseguem formas de discriminação e de negação da liberdade religiosa 
no Paquistão, Indonésia, Uganda e em outras partes do mundo, Bento XVI escolheu 
o tema para o próximo Dia Mundial pela Paz: “Liberdade religiosa, caminho para a 
paz”. O comunicado feito pelo Vaticano no dia 13 de julho, salienta que “tudo aquilo 
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que se opõe à dignidade do homem, se opõe à busca da verdade e não pode ser considerado como 
liberdade religiosa”. A mensagem será publicada no dia 1° de janeiro. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Chile: Depois do terremoto. Nova Livraria Paulina em Concepción (16/08/2010) 

Depois da destruição provocada pelo terremoto do dia 27 de fevereiro, a Livraria 
Paulina de Concepción foi reaberta. Foram necessários três meses de intenso 
trabalho para remover os escombros, refazer a mobília, substituir o piso.  
Hoje, no coração da cidade ressurge, de acordo com o pensamento de dom Alberione 

sobre as livrarias paulinas: “Um púlpito de onde se pode proclamar a Boa nova de Jesus”.  
Na inauguração, iniciada com uma celebração eucarística e a bênção do local, presidida pelo arcebispo, 
dom Ricardo Ezzati, estiveram presentes representantes de toda a Família Paulina, amigos e clientes.  
Além da ajuda econômica e a proximidade afetuosa de todas as Filhas de São Paulo do mundo, esse 
renascimento se deve, principalmente, à coragem, à fé e à iniciativa das irmãs da comunidade de 
Concepción.  
A cada uma delas e a toda a Delegação do Chile, os nossos cumprimentos. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brazil: Congresso de Teologia e Ciências religiosas (21/08/2010) 

Desenvolveu-se em Belo Horizonte, PUC- Minas, o 25° Congresso da Sociedade de 
Teologia e Ciências Religiosas (Soter).  
O evento, do qual participaram cerca de 300 teólogos provenientes do Brasil e da 
América Latina, teve como tema  Religiões e paz mundial. O encontro foi 

caracterizado por uma grande abertura ecumênica, garantida pela presença dos membros de diversas 
religiões, pelos conteúdos dados, e pelo uso das novas tecnologias que permitiu a conexão com outras 
realidades do mundo. As Paulinas contribuíram com o evento de diversos modos: participação e exposição, 
mostra de livros, conferências e edições em colaboração com a Soter para favorecer o pensamento e a 
produção dos jovens teólogos. O Conselho da Soter, reconhecendo a parceria com Paulinas nesses 25 
anos de caminho, como gratidão, prestaram uma homenagem, expressapublicamente, pela contribuição 
oferecida à reflexão teológica latino-americana. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Philippines: Trinta novos Cooperadores Paulinos (28/08/2010) 

As Filhas de São Paulo de Zamboanga City acolheram com grande entusiasmo trinta 
novos Cooperadores paulinos. Durante quatro dias de preparação, o grupo refletiu 
sobre seu chamado paulino específico na Igreja. Durante a solene celebração 
eucarística na Igreja de Santo Inácio, presidida pelo pároco, padre Marciano, fizeram 

a sua promessa 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: Semana de oração pela unidade dos cristãos 2011 (04/09/2010) 

"O apelo para a unidade vem, neste ano, de Jerusalém, Igreja mãe, às Igrejas do 
mundo inteiro." Eis o anúncio da comissão que prepara o subsídio de animação para 
a oração pela unidade dos cristãos de 2011. "Conscientes das próprias divisões  e da 
necessidade de fazer bem mais pela unidade do Corpo de Cristo, as Igrejas de 

Jerusalém pedem aos cristãos que redescubram os valores constitutivos da unidade da primeira 
comunidade cristã de Jerusalém, quando era assídua em ouvir o ensinamento dos Apóstolos, na comunhão 
fraterna, na fração do pão e nas orações (Atos 2,42). Fazer memória da comunidade primitiva e fazer 
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comunhão com os cristãos que vivem hoje no Oriente Médio é um estímulo para a oração e o trabalho rumo 
a um caminho concreto de unidade. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Romania: Juntos pelo Evangelho! (07/09/2010) 

Tudo faço pelo Evangelho! Este o slogan paulino que iluminou a missão bíblica 
ocorrida na belíssima cidade de Piatra Neamt, a nordeste da Romênia.  
Missão realizada graças à colaboração das Filhas de São Paulo de Bucareste, dos 
Paulinos de Vicenza/Itália, dos jovens, provenientes das diversas partes da Romênia 

e da Itália e do vigário da paróquia Santa Teresa de Lisieux, de Piatra Neamt, onde se desenvolveu o 
caminho bíblico, sob a proteção do Apóstolo Paulo.  
O objetivo dessa iniciativa foi o de oferecer a todos: crianças, adolescentes, jovens e adultos a oportunidade 
de encontrar Jesus através do apóstolo Paulo, anunciador infatigável do Evangelho.  
Na missa de abertura foi conduzido em procissão, pelos jovens, um ícone do apóstolo Paulo e, para todas 
as famílias, foi oferecida uma cópia das cartas de são Paulo na língua romena.  
Foram dias de luz e alegria, de oração e aprofundamento bíblico, de animação, de fraternidade, de diálogo 
ecumênico, de testemunho vocacional e de empenho. Nascida no Ano Paulino, essa viagem sem fronteiras 
está tendo continuidade porque os jovens animadores e colaboradores do Evangelho, acompanhados pelas 
Filhas de são Paulo e por padre Domenico Soliman ssp, se encontraram, também naquele ano, nas 
estradas digitais, ou mesmo nas estradas das nossas cidades, para dar voz ao Apóstolo das gentes e dele 
aprender a viver e comunicar o Evangelho entre as pessoas da nossa sociedade.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Poland: Inauguração da nova livraria Paulinas em Varsóvia (11/09/2010) 

No dia 8 setembro, festa da Natividade de Maria, foi inaugurada bem no centro de 
Varsóvia, a nova livraria Paulinas.  
Participaram do evento muitas pessoas, de modo especial algumas irmãs do governo 
geral das Filhas de São Paulo, o arcebispo de Varsóvia, dom Kazimierz Nycz, 

membros da Família Paulina (Discípulas, Paulinos e Apostolinas), o embaixador da Coreia do Sul e 
representantes da comunidade coreana na Polônia.  
Não faltou solidariedade por esse novo nascimento do apostolado paulino na cidade de Varsóvia. O 
arcebispo da cidade, que benzeu os locais da livraria, convidou, também, todos os presentes para terem a 
coragem de evangelizar com os instrumentos da comunicação social para que a força do Evangelho seja 
comunicada hoje. No coração da capital polonesa, exatamente em um lugar de passagem de pedestres, se 
acendeu uma nova luz para todos aqueles que buscam a Verdade.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: ¡Catequistas on line! (13/09/2010) 

Catequistas on line! Foi o encontro para os jovens catequistas, com idade até 30 
anos, organizado pelas Filhas de são Paulo em Castellammare di Stabia (Na).  
A programação proposta foi a de unir espaços de espiritualidade e reflexões sobre a 
Palavra de Deus, através de laboratórios sobre a comunicação. “Como Paulinas, 

estamos profundamente empenhadas na formação dos jovens e dos catequistas – explica Ir. Mariangela 
Tassielli – por isso, propusemos aos jovens catequistas um campo de estudo que relança a atual e 
necessária união ‘catequese & comunicação’. A programação formativa teve como objetivo levar os jovens 
catequistas a descobrirem sua identidade específica e o seu serviço na Igreja, com o intuito de ajudá-los “a 
conquistar a devida competência para o anúncio e a comunicação da fé”.  

____________________________________________________________________________________________ 
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Czech Republic: Colocar em foco a vida (15/09/2010) 

Aconteceu em Kromeríž o encontro nacional dos animadores da pastoral da 
juventude. Participaram cerca de 400 jovens provenientes de todas as partes do país.  
O tema do encontro, Colocar em foco a vida espiritual foi desenvolvido sob vários 
aspectos: conferências, mesas redondas, oficinas de oração e partilhas interpessoais. 

Estiveram presentes, também, os bispos das várias dioceses. Muito importante e valorizada a participação 
ativa dos religiosos e religiosas, que entre outras coisas, prestavam seu serviço na Lanchonete religiosa 
onde os jovens, além de adquirir refrescos, podiam confrontar-se com as pessoas consagradas ali 
presentes. A Família Paulina esteve representada pelas Filhas de São Paulo, da comunidade de Praga, e 
pelas Discípulas do Divino Mestre da comunidade de Brno que, através de seu apostolado específico, 
prestaram um contributo muito valioso ao encontro.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Cote d'Ivoire (Ivory Coast): A comunidade a serviço da pastoral vocacional 
(17/09/2010) 

Desde 1995 as Filhas de São Paulo de Abidjan organizam encontros para jovens. 
Neste ano o encontro assumiu a forma de “campo vocacional”, que ocorreu na casa 
de Abidjan. Toda a comunidade, composta por 5 irmãs, se empenhou em convidar, 

animar e viver com entusiasmo a procura de Deus com os jovens. Grande espaço foi dado às perguntas 
que surgiam espontaneamente do coração dos participantes. Os temas tratados e o filme “Tecla, uma vida 
pelo Evangelho” suscitaram muito interesse. A hora de adoração diária despertou o gosto de “estar diante 
do Senhor”. Os três dias foram concluídos com uma bela festa e com o grande desejo de continuar os 
encontros na comunidade para aprofundar o conhecimento recíproco e o caminho iniciado. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Philippines: Lançamento do DVD catequético na diocese de Imus (19/09/2010) 

As Paulinas Audiovisuais produziram e lançaram na catedral de Imus, um excelente 
subsídio digital a serviço da catequese. Trata-se do DVD que tem o título em língua 
local e poderia ser assim traduzido: “Seis amigos se preparam para a primeira 
confissão e para a primeira comunhão”. O instrumento catequético, acompanhado por 

um livro guia, tem a finalidade de ajudar as crianças, pais, professores e catequistas a assumirem com 
responsabilidade e consciência os momentos mais fortes da vida cristã: Sacramento da Reconciliação e 
Eucaristia. Foram dirigidos votos de gratidão a todos os que contribuíram para a realização do filme, entre 
os quais o bispo dom Luis Tagle. Um agradecimento especial foi direcionado às irmãs Pastorinhas, que 
deram sua preciosa colaboração para a concretização do projeto. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: No Vaticano, o congresso mundial sobre imprensa católica na era digital 
(21/09/2010) 

Depois do congresso mundial sobre as televisões católicas, ocorrido em 2006, em 
Madri, e daquele sobre rádios católicas, no ano de 2008, realizado no Vaticano, o 
Pontifício Conselho das Comunicações Sociais se apressa a fechar o “cerco” das 

reflexões com um Congresso mundial sobre a imprensa católica. O papel da imprensa católica, entre 
novidade e tradição, será o centro do congresso, que se desenvolverá no Vaticano de 4 a 7 de outubro. O 
debate dos especialistas se concentrará sobre o presente e o futuro da imprensa católica no mundo, com 
particular atenção sobre a presença da mesma no mundo da web e da nova mídia. O arcebispo, dom 
Claudio Maria Celli, presidente do Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, assim se exprime: "hoje, 
todo mundo sabe que as novas tecnologias estão abrindo amplas, ricas e estimulantes perspectivas, 
também para a imprensa católica”.  

____________________________________________________________________________________________ 
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Brazil: As Paulinas no 14° Fórum Internacional de educação (21/09/2010) 

No Rio Grande do Sul, na cidade de Osório, aconteceu o 14° Fórum Internacional 
sobre educação, com a participação de grande público, em especial de 1.200 
professores. O tema dos estudos Educador: Ser e Pertencer, teve o objetivo de 
ajudar a qualificar o serviço da educação e ensino nas escolas da cidade e litoral. 

Durante o evento, houve uma Feira de livros, da qual as Paulinas participaram para tornar conhecido e 
difundir os livros do próprio catálogo, sobretudo os relacionados à educação. Dois títulos: “Educação 
religiosa” e “Educação para a promoção humana” foram apresentados pelos seus próprios autores.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Kenya: Bakhita, de escrava a santa (22/099/2010) 

Com o entusiasmo e a perspectiva de futuro que caracterizam os jovens povos 
africanos, também as Filhas de São Paulo, presentes naquele Continente, quiseram 
realizar um importante projeto comum. Foi lançado, nestes dias, o DVD que 
apresenta a versão televisiva da biografia de Bakhita, a jovem escrava que chegou à 

Itália, oriunda do Sudão- Sul. Depois de terríveis e dolorosas experiências, ela abraça a fé cristã e descobre 
a sua vocação entre as irmãs Canossianas. 
O DVD é fruto de um notável esforço apostólico das Paulinas da África, que quiseram oferecer uma 
produção nas três línguas mais faladas no continente: inglês, francês, português. As cópias exigiram muitos 
recursos; um trabalho desempenhado, porém, com o firme propósito de servir o povo africano, de modo 
especial, as pessoas que não sabem ler, para as quais, o cinema é o único instrumento de conhecimento e 
aprendizado. O filme se apresenta como uma proposta que estimula a formação humano-cristã, a promoção 
da mulher, a dignidade de cada pessoa, os valores da reconciliação e do diálogo entre as diversas culturas.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italy: Uma praça dedicada a ir Maria Vincenti (27/09/2010) 

No dia 19 de setembro de 2010, no vilarejo de Santa Restituta, pertencente ao 
município de Avigliano Umbro, (Terni), foi inaugurada a praça dedicada a Ir. Maria 
Vincenti, mais conhecida como Mestra Vincenti, no local onde se encontra a casa na 
qual nasceu no dia 28 de abril de 1913.  

Mestra Vincenti, uma paulina de ampla visão, escritora e redatora, dotada de sensibilidade artística e senso 
de humor, deixa o seu nome gravado não apenas nos corações de quantos a conheceram, mas também na 
praça a ela dedicada. Ela era uma mulher tímida e reservada, que saindo de Santa Restituta, pequeno 
vilarejo da Úmbria, traçou sulcos profundos no caminho formativo e apostólico das Filhas de São Paulo.  
Entre as muitas pessoas convidadas para a cerimônia, lembramos, além dos familiares, o prefeito de 
Avigliano Umbro, uma delegação das Filhas de São Paulo., proveniente de Roma, o Pároco de Santa 
Restituta e Roberto Lúcio Fugazzotto, sobrinho e autor do livro Mestra Vincenti, editado pelas Paulinas. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Tema para la DMCS 2011: «Verdade, anuncio e autenticidade de vida 
dell'era na digitale» (30/09/2010) 

Foi anunciado hoje o tema escolhido pelo papa para o 45° dia mundial das 
comunicações sociais: «Verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital». A 

mensagem será publicada no dia 24 de janeiro de 2011, festa de são Francisco de Sales, padroeiro dos 
jornalistas. Numa nota do Pontifício Conselho para as comunicações sociais le-se que o tema “concentra-se 
na pessoa humana que é o centro de todos os processos de comunicação. Também numa época 
amplamente dominada, e às vezes condicionada pelas novas tecnologias, o valor do testemunho pessoal 
continua essencial. 
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“Afrontar a verdade e assumir o compromisso de condividi-la requer a garantia de uma autenticidade de 
vida da parte daqueles que trabalham com os meios de comunicação social, de modo particular os 
jornalistas católicos, uma autenticidade de vida não menos necessária na era digital”. 
“A tecnologia apenas” – le-se ainda na nota – “não pode estabelecer ou promover a credibilidade de um 
comunicador, nem pode servir como fonte de valores para orientar a comunicação. A verdade deve 
permanecer o ponto seguro e imutável de referência dos novos media e do mundo digital, abrindo novos 
horizontes de informação e conhecimento. Idealmente, é a busca da verdade que constitui o objetivo 
fundamental de todos os que trabalham nos meios de comunicaòao social”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Taiwan: Encontro para o início da nova delegação da Ásia oriental (30/09/2010) 

1-4 outubro 2010. Na casa de Taipei estão chegando as irmãs de Hong Kong, Macau  
e todas aquelas da delegação de Taiwan para o encontro de início da nova 
delegação “Ásia Oriental”. 
Alguns números: as 36 irmãs que formarão a nova delegação (incluso uma aspirante 

e uma postulante), são de 12 nacionalidades diversas, falam 9 idiomas, têm as feições jovens e frescas das 
irmãs coreanas, taiwaneses, cineses; semblantes marcados pela completa doação de irmãs japonesas e 
filipinas; semblantes laboriosos das irmãs singapurianas, amáveis das irmãs indianas, e aqueles que 
escondem alguns cabelos brancos, como as irmãs italianas e a irmã brasileira. 
Estão todas unidas com o desejo missionário de chegar à China em nome de todas as irmãs do mundo!... 
Acompanhamo-as nestes dias de reflexão, condivisão e decisões. 
Verdadeiramente daqui constatamos que os nossos confins são os confins do mundo.  

______________________________________________________________________________________ 
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.: AGENDA DO GOVERNO GERAL:. 

 

 
 

07-10 settembre  Varsavia Sr Gabriella Santon 

Sr Francesca Matsuoka 

Visita finalizzata 

11-15 settembre Macao  Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

16-18 settembre Hong Kong Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

12-16 settembre  Singapore Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

19-30 settembre Taiwan Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

17-20 settembre  Papua N. G. Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

01-04 ottobre Taiwan Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Incontro comunità Taiwan 
Hong Kong Macao, Vietnam 

24-28 settembre Bucarest Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 

17-21 settembre Madrid  Sr Francesca Matsuoka  Incontro vocazioniste Europa 

21 settembre-04 ottobre Australia Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

 

05 ottobre - 04 novembre 

 

24 ottobre- 04 novembre  

 

Corea 

Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Sr Anna Caiazza 

Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Innocencia Tormon 

Sr Gabriella Santon 

 

Visita fraterna 

05-11 ottobre Portorico Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 

12-18 ottobre Lima Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 
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Figlie di San Paolo 

Sr. Pierpaola M. Mariotto, di anni 74 - 19.07.2010 Albano, Italia 
Sr. Paola Maria Setsu Uchino, di anni 78 - 20.07.2010 Tokyo, Giappone 
Sr. M. Eugenia Assunta Cecchinato, di anni 89 - 22-07-2010 Roma AP, Italia 
Sr. M. Candida Rosalia Pirrone, di anni 86 - 26.07.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Mary James Theresa Manthra, di anni 74 - 30.07.2010 Mumbai, India 
Sr. M. Claudia Lolita Parco, di anni 78 - 14.08.2010 Pasay City, Filippine 
Sr. M. Giuseppina Calogera (Lina) Di Miceli, di anni 69 - 16.08.2010 Albano, Italia 
Sr. M. Liliana Elda Ventresca, di anni 89 -19.08.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Renata Innocenza Teresa Bertolusso, di anni 92 - 22.08.2010 Alba, Italia 
Sr. Maria Rosa Ballini, di anni 75 - 24.08.2010 Albano GA, Italia 
Sr. M. Alba Motoko Matagawa, di anni 83 - 27.08.2010 Hiratsuka, Giappone 
Sr. Agostinha Tereza Boff, di anni 85 - 01.09.2010 São Paulo, Brasile 

Genitori di Sorelle 

Sr. Giovanna Bonazzi (Mamma Anita) della comunità di Ferrara 
Sr. Luzia Goulart (Mamma Stefana) della comunità di Curitiba, Brasile 
Sr. M. Claudia Carrano (Papà Miguel) - in famiglia - Argentina 
Sr. Perla Mariano (Mamma Alipia) della comunità di Pasay D.A., Filippine 
Sr. M. Patricia Pottananiyil (Mamma Mary) della comunità di Roma CG, Italia 
Sr. Ancy John e Regi John Vallayil (Mamma Theresia) delle comunità di Mumbai, India 
e Mosca, Russia 
Sr. Nerina Zanardo (Mamma Agnese) della comunità di Sydney, Australia 
Sr. Priti Gloria Lakra (Papà Albinus) della comunità di Madrid, Spagna 
Sr. Dolly Ravelomanana (Papà François Xavier) della comunità di Antananarivo, Madagascar 

Famiglia Paolina 

Fr. Antonio Gabriele Donato ssp, di anni 65 - 21.07.2010 Torino, Italia 
Sr. M. James Tharappel pddm, di anni 59 - 02.08.2010 Bangalore, India 
Sr. Marta Gabrielli sgbp, di anni 62 - 09.08.2010 Saliceto Panaro, Italia 
Fr. Paul Gerard James Mann ssp, di anni 61 -17.08.2010 Youngstown, Ohio, USA 
Don Luigi Gabriele Todaro ssp, di anni 77 - 18.08.2010 Alba, Italia 
Don Carmelo Venanzio Panebianco ssp, di anni 84 - 21.08.2010 Roma, Italia 
Sr. Maria Stella Lipparoni sgbp, di anni 81 - 27.08.2010 Albano, Italia 
Don Emilio Ilario Cordero ssp, di anni 93 - 28.08.2010 Ariccia, Italia 
Don Matteo Antonio Mighita Takuma ssp, di anni 71 - 10.09.2010 Tokyo, Giappone 
Fr. Riccardo Pierino Panno ssp, di anni 83 - 11.09.2010 Roma, Italia 
Fr. Angelo Lorenzo Bolzon ssp, di anni 85 -18.09.2010 Genzano RM, Italia 
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