Noua Superioară Generală
Calgary, Canada
marţi, 19-nov.-19

Pe data de 22 octombrie 2019, delegatele pentru Capitulul General din congregaţia Surorilor Însoţitoarele Credincioase ale lui
Isus au ales să le e superioară generală pe sr. Bonnie Moser pentru următorii şase ani. Asistat de Consiliul său, rolul său este de
a guverna Societatea FCJ în conformitate cu Constituțiile.
Sr. Bonnie a fost formată în una din şcolile FCJ din Edmonton, Canada şi a intrat în congregaţie în 1968. A susţinut un doctorat în
administraţia educaţională, a lucrat ca profesor în Calgary şi a fost director de liceu pentru mai mulţi ani în Toronto. După cinci
ani ca lider al Centrului de Viată Creştină FCJ din Calgary, a lucrat timp de zece ani ca membră a Consiliului General în Anglia. Sr.
Bonnie este cunoscută ca ind o persoană cu o credinţă adâncă şi purtătoare de speranţă. Are capacitatea de a evidenţia talentele
celorlalţi, dar este o femeie cu o viziune largă şi care are umor.
Două zile mai tarziu, surorile de la Capitul le-au ales pe Patricia Binchy, Ruth Casey şi Judith Routier să e membre ale Consiliului
General. Sr. Patricia este din Irlanda, sr. Ruth este din Ţara Galilor şi sr. Judith este din insula Jersey. Sr. Bonnie şi cele trei
asistente generale vor debuta în activitatea lor în următoarele luni. Suntem alături de ele cu ruga noastră şi le urăm mult curaj în
noua misiune!

Surori Ruth Casey, Bonnie Moser, Patricia Binchy şi Judith Routier

Accesați pagina de știri a Capitolului General sau media socială #FCJChapter2019.

 Fii demnă de frumuseţea numelui tău prin iubirea pe care o ai

pentru Isus - o iubire care se manifestă nu prin cuvinte goale sau prin
dorinţe sterpe dar prin curaj în slujirea lui Dumnezeu. 
Marie Madeleine d’Houët
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