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2019 preenchido com  vibrante atividade  

A França teve uma primavera estranha. Estava quente em fevereiro, ventoso em março e frio em abril. Maio 
viu uma onda de calor de um mês de duração (temperaturas chegando a 40°C ou 100-F), enquanto junho 
proporcionou temperaturas mais favoráveis ao Verão. No entanto, o Centro acolheu muitos peregrinos e  

visitantes - e o clima parecia cooperar para eles. Você pode ler tudo sobre eles nas páginas seguintes. 

A primavera foi incomum de outra forma: nossos programas estavam todos preprarados para o outono, em 
vez de ficarem espaçados durante a temporada. Isso nos deu tempo para fazer outras coisas. Por exemplo, 
as cerejeiras ao redor da casa produziram uma boa safra este ano, e Eluiza fez vários potes de “compotas” 
esperando por todos os nossos convidados que irão gostar especialmente com pão, torradas e queijo  

fresco. Olga estudou para sua carteira de motorista francesa. 

Para nossa alegria, um pastor local manteve suas duas ovelhas e três cordeiros em nosso jardim. Eles 

"cantaram" o dia todo enquanto mastigavam a grama. 

Talvez uma das maiores histórias da primeira metade da temporada tenha sido a abertura do local de  
nascimento da Madre São João Fontbonne. A Universidade de Mount Saint Mary (Los Angeles, Califórnia) 
comprou a casa no ano passado para fornecer um espaço acolhedor para os peregrinos e um local de 
pesquisa para os estudantes e professores da universidade. Oferecemos várias vistas do interior da casa e 
da bela cerimônia de bênção que aconteceu no dia em que a casa foi inaugurada. Este outono promete ser 
emocionante para aqueles que participam dos programas do Centro. Nosso novo programa Arquivos é 
muito popular e será apresentado pelas Irmãs Catherine Louis e Nadia Boudon-Lashermes, ambas do  
Instituto das Irmãs de São José, na França. As inscrições para os outros programas estão indo bem, mas 
ainda há tempo para se inscrever para eles. Confira na página 16. Enquanto isso, esperamos que a  

segunda metade do seu ano lhe traga esperança, alegria, paz e amor. 

Eluiza e Olga (Membros da Equipe do Centro) 

Abraçando nosso passado …  

          Nutrindo o presente … 

                     Abraçando o futuro ... 
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Casa Aberta da Universidade de Mount St. Mary 

em Bas-en-Basset - 23 a 26 de junho 

 

"Esta casa está de volta à família", declarou Ann McElaney-Johnson, 
presidente da Universidade Mount St. Mary's (MSMU), em Los Angeles, 
em 26 de junho, na cerimônia de bênção do local de nascimento de  

Madre São João Fontbonne em Bas-en-Basset, França. 

A casa tem sido uma parada regular na peregrinação a pequenas 
cidades pertinentes à vida de Madre São João Fontbonne, primeira  
superiora da Congregação de Lyon. A MSMU comprou a casa no ano 
passado, quando McElaney-Johnson e Grace Kadner Wickersham,  
presidente do Comitê de Finanças do MSMU, notaram um sinal de venda 
na janela da casa. A casa tinha sido recentemente renovada, então tudo 

o que precisava era de alguma pintura e mobília. 

Localizada na pequena cidade francesa de Bas-en-Basset, no rio Loire, a 
casa servirá como um espaço acolhedor para os peregrinos, um local de estudo e pesquisa para  
professores e alunos, de acordo com funcionários da universidade. A Universidade também espera 
oferecer oportunidades de estudo no exterior para os estudantes visitarem a casa e mergulharem na  
experiência do espírito dos fundadores. “Madre São João Fontbonne é uma pedra fundamental da  
fundação de nossa história", disse McElaney-Johnson. "Conhecendo-a, entendemos melhor a vida e o 

amor das irmãs que a seguiram". 

Como parte da peregrinação deste ano, a Presidente McElaney-Johnson liderou o grupo para uma 
bênção de um dia na casa em 26 de junho. Ela começou com um breve resumo da vida de Madre São 
João Fontbonne e ressaltou que vidas foram salvas, a fé católica foi mantida, a família foi valorizada e 
numerosos casamentos, batismos e celebrações ocorreram nesta casa. "Foi aqui que houve risos, 
orações, encorajamento, correção, amor e alegria", disse McElaney-Johnson. 

 

 

A Presidente Ann McElaney-Johnson e o Presidente do Conselho, Thomas Blumenthal,  
lideram o grupo para abençoar a casa. 
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Depois da bênção, o grupo foi até a prefeitura para se encontrar com o prefeito Gilles David, que disse 
estar feliz por a universidade estar se instalando na cidade. O prefeito deu presentes de boas-vindas ao 
presidente - livros sobre a área. O presidente deu ao prefeito uma fotografia do MSMU e uma mensagem 

de amizade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Fargier (à esquerda) trabalhou com 
Ann McElaney-Johnson, Stephanie Cubba (à 
direita), Debra Martin (não na foto) e Thomas 
Blumenthal (não na foto) para fazer a com-
pra da casa.  Giles Fargier (segundo da 
direita) gerenciou as reformas e móveis e 
construiu o jardim.  

O prefeito Gilles David 
apresenta Ann McElaney
-Johnson com presentes 
de inauguração.  

Um retrato de 
grupo dos novos 
"vizinhos" em 
Bas-en-Basset. 
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O dia terminou com um almoço de sanduíches,  
batatas fritas, condimentos e biscoitos franceses 
no jardim recém-decorado. 

Sala de jantar do primeiro andar. 

Sala de estar no segundo andar 
com lareira e cadeiras  
confortáveis.  
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Dez estudantes da Universidade de St. Catherine viajaram de Minneapolis / St. Paul a Le Puy para uma  
peregrinação à Cozinha e ao Centro de História Viva e outros locais sagrados das Irmãs de São José. Eles 
aprenderam sobre a história e a espiritualidade da Congregação das ISJ e como ela continua hoje na 
missão e no ministério de instituições como a de St. Kate. Eles também escalaram St. Michel, foram até o 

topo da estátua da Virgem Maria  perto da Catedral, e compraram rendas na Loja de Rendas de Martine.  

Ir. Joan Lescinski e Ir. Kitty Hanley, ambas da CSJs de Albany, serviram como coordenadoras para a  
peregrinação. A presidente da St. Kate, ReBecca Koenig Roloff, e seu marido, Mark, também passaram a 

semana com o grupo.  

 

St. Kate's faz a primeira peregrinação anual ao Le Puy - de 25 a 30 de março 

Ir. Kitty Hanley  
 Ir. Joan Lescinski St. Kate’s staff members 
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Ir. Kitty Hanley e Ir. Joan Lescinski, os estudantes e a equipe 
foram à missa das 7 da manhã, normalmente acompanhados 
pelos peregrinos do Caminho. O bispo Luc Crepy celebrou a 
missa, abençoou os peregrinos para sua jornada e deu-lhes 
medalhas e rosários da Notre Dame de Le Puy. Pediu aos 
peregrinos que rezassem pelas intenções dos outros  
peregrinos e escrevessem as suas próprias intenções para 
que outros peregrinos rezassem por eles. O grupo então 

rezou uma "Ave Maria" e cantou "Salve Regina". 

Os alunos de St. Kate visitaram os estudantes no programa 
internacional da Escola São José. O programa incluiu 

canções de canto de coro infantil em inglês e francês, seguidas de discussões em grupo conduzidas em 
inglês, comparando as vidas dos estudantes na França e nos Estados Unidos. Depois de um bom almoço na 
escola, os alunos da Escola São José acompanharam os alunos e funcionários da St. Kate para uma  
caminhada de duas horas no Caminho de São Tiago de Compostela. Le Puy foi uma das primeiras rotas de 

peregrinações do Camino, e os peregrinos seguiram a rota de 500 milhas nos últimos 800 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos em  
peregrinação 
com uma 
estátua de  
madeira de São 
Tiago acima. 

Grupos de discussão de estudantes. 

O grupo passou um dia em Lyon 
aprendendo sobre Madre SãoJoão 
Fontbonne, que reuniu algumas das Irmãs 
na comunidade em 1808, após a  
Revolução Francesa. Eles visitaram o  
Centro de História Viva das Irmãs de São 
José de Lyon, viram uma réplica do quarto 
de Madre São João e visitaram o túmulo 
de Madre São João. Ir. Rita Bujold serviu  
como guia. 
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Ir. Marirosa Orlando, professora de latim, e Elena Mattiazzi, professora de francês, acompanharam vários 
alunos do Instituto Maria Immaculata, patrocinado pelas Irmãs de São José de Pinerolo, na Itália, para  
participar de um programa de intercâmbio na Escola São José em Le Puy. Blandine Piquet é o coordenadora 
de italiano da escola. Ir. Marirosa e Elena ficaram no Centro durante a semana enquanto os estudantes  
ficavam com as famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudantes italianos vêm para o programa de intercâmbio - 7 a 13 de março 

Ir. Marirosa Orlando, Elena Mattiazzi, 

e Blandine Piquet. 
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Elas vieram com lancheiras em suas bolsas e recipientes de comida em grandes sacos. Dezoito Irmãs de 
São José de Chambéry viajaram por quatro horas para chegar a Le Puy para uma peregrinação de um dia 

inteiro em suas fundações. Algumas delas viajaram muito mais longe: Brasil, Índia e Moçambique. 

Depois do almoço, as Irmãs foram à Cozinha, onde aprenderam um pouco mais sobre as vidas das irmãs 

fundadoras e levaram algum tempo para orar com elas. Elas também visitaram o Centro de História Viva. 

 

 

Irmãs de Chambéry fazem uma peregrinação de um dia - 17 de abril 

As Irmãs atravessaram o coração da cidade de Le Puy e 
pararam na Árvore dos Mártires, onde três Irmãs de São 
José perderam suas vidas na guilhotina durante a  
Revolução Francesa. Elas também visitaram a Igreja do 
Colégio, onde o Padre Medaille pregou. As Irmãs rezaram 

e depois encheram a igreja de música. 
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Antes de chegarem a Le Puy, o 
grupo visitou Lourdes e participou da procissão noturna, que consideraram particularmente emocionante  
como prestadores de serviços de saúde. Eles também foram a Carcasonne, a cidade natal do Padre 

Medaille, e Lyon para ver o Centro de História Viva da Congregação de Lyon. 

O grupo foi liderado pela Irmã Jayne Helmlinger, superiora geral da Congregação de Orange, e sua colega, 

Ir. Marian Schubert. 

 

 

 

 

Quarenta e cinco membros do 
Sistema de Saúde de São José 
da Congregação de Orange, CA, 
fizeram uma peregrinação à  
França para aprender mais sobre 
a história e a espiritualidade das 
Irmãs de São José. Eles visitaram 
a Cozinha, o Centro de História 
Viva, a Árvore dos Mártires e a 
Igreja do Colégio, em Le Puy, e 
foram recebidos em uma festa de 
queijos e vinhos no Centro 

Internacional em 28 de abril. 

Sistema de Saúde São José faz peregrinação anual - 28-30 de abril 
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O Sr. e a Sra. Arpen tornaram-se apoiadores entusiasmados das Irmãs de São José de Santo Agostinho 

através de sua pesquisa histórica e atuação em Mandarim, Flórida, perto de Jacksonville. 

Sandy, enfermeira aposentada, e seu marido, Tracey, advogado aposentado, visitaram o Centro 
Internacional enquanto viajavam pela França. Eles falaram sobre seu trabalho em Mandarim, FL, e sua 

conexão com as Irmãs de São José. 

Sandy é presidente do Museu e Sociedade Histórica do Mandarim (MMHS), fundado em 1989 por um grupo 
de cidadãos interessados em preservar e celebrar o rico patrimônio e a história da região. O grupo criou o 
Walter Jones Historical Park, que é composto por prédios antigos que serviam a região nordeste da Flórida. 
Sandy havia descoberto recentemente uma escola que foi construída para as crianças afro-americanas 
pelas Irmãs de Santo Agostinho de São José, em 1898. Ela mudou a escola para o parque histórico Walter 

Jones em 2015 e a abriu um ano depois. 

Os Arpens visitaram a Cozinha e o Centro de História Viva. De particular interesse para eles foi a tela das 
Irmãs de São José de Santo Agostinho que é a única congregação americana que veio diretamente de Le 

Puy. 

 

 

 

 

 

Preservando a história da ISJ em Mandarim, Flórida - 12 de maio 
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Irmãs italianas de Cuneo fazem a peregrinação à França - 19 a 20 de maio 

Irmã Gemma Dalmasso (à direita), das Irmãs de São José 
de Cuneo, Itália, trouxe três jovens congolesas de sua  
comunidade e duas irmãs italianas de Pinerolo, Itália, para 
uma peregrinação a Le Puy de 19 a 20 de maio. Elas 
ficaram no Centro por uma noite e visitaram a Cozinha e o 
Centro de História Viva. As Irmãs também seguiram os 

passos do Padre Medaille em Carcasonne e St. Flour. 

Ir. Jean Wincek e Joel Rainville - 23 de maio 

Ir. Jean Wincek, CSJ de Carondelet em St. Paul e seu sobrinho, Joel 
Rainville, Obl.S.B., fizeram uma viagem à França que incluiu Le Puy como 
parte de seu itinerário. Eles visitaram todos os lugares sagrados das 
Irmãs de São José e gostaram muit. Ir. Jean trabalhou  em educação  
tanto como professora quanto diretora. Ela também fez desenvolvimento 
de pessoal e planejamento estratégico para escolas e empresas. Ela 
serviu como membro da Equipe de Liderança da Província em St. Paul de 
2009 a 2017 e agora está trabalhando com grupos de religiosas. Ela é 
membro do Conselho da Universidade St. Catherine e da Fundação dos 
Ministérios das Irmãs de São José e delegada do Capítulo. Joel, que é um 
oblato dos beneditinos na Abadia de St. John em Collegeville, Minesotta, 
também é comerciante de artes. Atualmente, ele é o diretor de vendas e 
marketing do Chanhassen Dinner Theatre em Chanhassen, MN, o maior 
salão de jantar profissional do país que entretém e recebe mais de 

250.000 pessoas anualmente. 

Visita no Dia das Irmãs de Chambéry - 12 de março 

Ir. Annie Palimattam, Mestra das Noviças de Chambéry, e Ir. Jean 
Sauntry, de Newington, CT (Estados Unidos), pararam no Centro 
por um dia. Elas visitaram a Cozinha e o Centro de História Viva. 
Jean estava em Chambéry para dar um retiro para as irmãs e 

noviças. 



12 

Dez rostos sorridentes da conregação 
da Filadélfia chegaram ao Centro  
Internacional na quarta-feira, 22 de 
maio. Lideradas por Dolores Clerico e 
Regina (Jean) Laurich, as Irmãs  
fizeram uma peregrinação de uma 
semana para ver e vivenciar locais 
sagrados relacionados às fundações 

das Irmãs. de São José. 

As irmãs tinham orações e palestras 
matutinas e vespertinas. Elas 
conheceram mais sobre a França do 
século XVII, o que lhes deu um  
contexto histórico para o que as Irmãs 
fundadoras enfrentaram em Le Puy 

em 1650. 

Elas visitaram a Cozinha e ficaram bastante 
comovidas quando imaginaram as Irmãs fundadoras 
vivendo em um espaço tão pequeno. As Irmãs tam-
bém visitaram o Centro de História Viva, a Igreja do 
Colégio, onde o Padre Medaille pregou, e a Árvore 
dos Mártires, onde três irmãs foram guilhotinadas 
durante a Revolução Francesa. Em seu último dia 
em Le Puy, as iImãs tiveram um dia tranquilo de  

reflexão.  

A peregrinação foi a última de Irmã Dolores. Ir. Jean 
(à direita), coordenadora da Integração da Missão 
das Irmãs da Filadélfia, liderará a peregrinação do 

próximo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmãs da Filadélfia fazem peregrinação anual - 22 a 28 de maio 

Ir. Regina (Jean) Laurich (à direita) 

Ir. Dolores descreveu a vida do século XVII em Le Puy. 
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Ocasionalmente as pessoas passam pelo Centro ou nos procuram 

deliberadamente ou por acaso. Thomas Donlan tinha ido a Le Puy para fazer uma 

peregrinação de cinco dias no Caminho. Ele tinha ouvido falar que as Irmãs de 

São José tinham conexões com São Francisco de Sales e ele queria saber como.  

Eluiza e Olga conversaram com ele por duas horas de enriquecimento mútuo 
sobre a influência salesiana da "gentileza, paz e alegria", que, segundo ele, 
contrastava totalmente com a França do século 17, quando a Igreja 

desempenhou um papel militante em suas políticas 

Thomas completou recentemente estudos de doutorado em história na 
Universidade do Arizona e escreveu sua tese sobre Francisco de Sales, que foi 

um dos líderes da Igreja que pedia uma abordagem diferente para essa militância. Posteriormente, publicou 
um livro intitulado: Reforma do Zelo: Francisco de Sales e o Catolicismo Militante, publicado pela St. 

Andrews University Press (Reino Unido) como um e-book. 

A Reforma do Zelo explora as origens, natureza e impacto da visão de François de Sales do douceur 
católico na era das guerras francesas de religião e documenta a evolução da espiritualidade e sua defesa 

das culturas religiosas de não-violência dentro Catolicismo francês. 

 

 

 

Pesquisador de São Francisco de Sales visita o Centro - 2 de junho 

Au Revoir, Padre Chamaly!  

Padre Paul Chamaly deixará a Igreja, dos  
Carmelitas em Puy en Velay no final de Agosto 
depois de dedicar 25 anos de ministério e serviço lá. 
Agradecemos de todo o coração ao Padre Chamaly 
por acolher alegremente nossas iImãs, Associadas e 
amigos de todo o mundo para visitar e orar nos 

locais de nossa fundação e espiritualidade. 
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Amigos e Associados de Santo Agostinho fazem uma  

peregrinação - 19-22 de junho 

Quinze peregrinos da Congregação Santo Agostinho chegaram a Le Puy na segunda-feira, 17 de junho. 
Eles visitaram todos os lugares sagrados das Irmãs de São José e aprenderam mais sobre a  
espiritualidade das Irmãs. Eles também visitaram Lourdes, Toulouse, Lyon e Annecy. 

As Irmãs Kathleen Power (esquerda) e Rita Baum (direita) lideraram o 
grupo. Irmã Rita serviu como membro da equipe do Centro Internacional 

por três anos (2009-12). Vários membros do grupo eram Associados. 

As ovelhas no "quintal" do Centro eram uma das 
atividades favoritas de vários membros do grupo 
que as viam fielmente todos os dias. Enquanto isso, 
as ovelhas descobriram um par de "sussurrantes de 

ovelhas". 
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A Diretoria do Centro Internacional se reuniu de 3 a 6 de abril para tratar de várias questões, incluindo  
programas, orçamento, estratégias, reparos domésticos, comunicações e contratação de pessoal. O  
Conselho representa as Federações do Canadá, Itália e Estados Unidos, bem como as congregações 

francesas de Annecy, Chambéry, Instituto e Lyon. 

O Conselho também homenageou, em sua reunião semestral, Ir. Maria Goretti com aperitivos e um brinde à 
Moscador-Cassis. Ir. Maria Goretti, que está deixando a liderança da Congregação de Annecy, aposentou-se 
do Conselho depois de servi-lo nos últimos seis anos. Ela retornará à Província Inglesa em algum momento 

deste verão. 

 

 Conselho do Centro Internacional agradece a Ir. Maria Goretti 

por seus serviços 

(da esquerda para a direita) Odile Gaillard, tesoureira (Instituto); Loretta Manzara, vice-presidente 
(Canadá); Claudia Frencia (Itália); Maria Goretti O'Connor (Annecy); Catherine Barange, secretária 
(Lyon); Ieda Tomazini, presidente (Chambéry); Patty Johnson (Estados Unidos); Barbara Bozak, 
facilitadora (Chambéry) e Simone Saugues, intérprete (Instituto). 

Loretta gifts Goretti 
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Peregrinação às nossas origens da CSJ 

Peregrinação às nossas origens da CSJ 

 

A Renda ainda não terminou - Um Workshop da Federação CISJ  

Segunda-feira, 9 de setembro a domingo, 15 de setembro 

 

Eficácia da Missão: O Carisma Vivo nos Ministérios CISJ  

Sábado, 21 de setembro a sábado, 28 de setembro 

 

A postura profética do relacionamento: as duas trindades como  

modelo de amor dinâmico  

Sábado, 19 de outubro a sexta-feira, 25 de outubro 

 

 

Vá para www.centreinternationalssj.org para mais informações e para 

 REGISTRAR-SE em qualquer uma das Peregrinações e Programas acima. 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  Programas 

Oferecemos-lhe muitas oportunidades no cCntro ao longo 

do ano, incluindo: 

 
 Peregrinações guiadas 

 Visitas de grupo 

 Visitas individuais 

 Retiros privados 

 Dias reflexivos personalizados 

Para mais informações ou para agendar algum tempo no Centro, 
envie um e-mail para: centre.international@wanadoo.fr 

 


