
...SÓ SEI...

Queridas mães, estou a escrever neste espaço, pela última vez como chefe da
Liga das Mães.

Não sei bem por onde começar nem o que devo dizer.
Só sei que passaram 3 anos num abrir e fechar de olhos. Sei que me senti bem,
confortável no papel e que me deu muita alegria e, claro, algumas horas de
trabalho e atenção. Mas gostei, valeu a pena, foi um enriquecimento
extraordinário e fiz muitas amigas para o resto da vida.

Também sei que sozinha não tinha passado da primeira semana. Sem os pés,
as mãos, a inteligência, a amizade, a disponibilidade, a oração e os
computadores das minhas companheiras de missão não teria sido capaz. A
quatro ficou tudo mais suavizado para mim.

Só sei que sem outras ajudas indispensáveis: assessores, equipe de formação,
chefes e dirigentes, e "chefe" de contas, não teria dado conta do recado.
Sei que a próxima direção pode sempre contar comigo.

Sei, com muita convicção, que sem a presença confortante e terna de Maria
poderia ter entrado em "stress" em tantas ocasiões e nem tal me passou pela
cabeça. Fui sempre muito amparada.

Também sei que por vezes fui mandona e chata. Desculpem, ainda estou
muito longe de me saber controlar.
Obrigada mães pelo apoio, incentivo e carinho que sempre me deram.
Obrigada mães por me terem eleito.
E agora? A nossa MÃE RAINHA E VENCEDORA DE SCHOENSTATT é que sabe.
Boas férias!

Leonor
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Congresso de Pentecostes
Foi um Pentecostes muito especial em Schoenstatt!
A aliança de amor com Nossa Senhora, a partir do
santuário original e em rede com todos os santuários
é a nossa alegria, é o carisma que assumimos com
renovado entusiasmo, assim como o nosso Pai e
Fundador o fez.

A mensagem e o desafio é para cada um de nós, para todos os que estamos
ligados ao Santuário, para todos os que abraçamos o carisma do P. Kentenich e
para todos os que selamos a Aliança de Amor com Maria. Qual é o meu próximo
passo missionário?

P. José Melo

PARABENS QUERIDA CHEFE ANA...

Ficamos felizes com esta nova direção!
Rezamos por ti!

Conta conosco!
Contamos também contigo!

8 JULHO
FESTA DO FINAL DO ANO

Encerramento das actividades
Depois da missa das 19.45h, iremos acolher a nova direção e dizer adeus à

querida Leonor e CIA!

Boas e santas férias!

Agora e sempre, confio em Teu poder , em Tua
bondade!
Em Ti confio com filialidade!
Confio cegamente em toda a situação,
Mãe no Teu Filho e na Tua protecção...Amén!

ANA


