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FCJ Bicentenar 1820-2020
Congregația noastră, Însoțitoarele Credincioase ale lui Isus a fost fondată în Franța în 1820.Cu bucurie și recunoștință față de
delitatea lui Dumnezeu, celebrările bicentenarului încep în data de 21 septembrie 2019 și se încheie cu Sărbătoarea lui Cristos
Rege din noiembrie 2020.

Congregația Însoțitoarele Credincioase ale lui Isus a fost fondată în Franța în 1820. Sărbătorile bicentenarului se vor desfășura
încep în data de 21 septembrie 2019, ziua de naștere a fondatoarei noastre, Marie Madeleine d’Houët, până la Sărbătoarea lui
Cristos Rege din noiembrie 2020.
Urmărește evenimentele noastre Bicentenare: pagina de Bicentenar Știri și pe social media #FCJ200.

There will be a host of events to celebrate this Bicentenary Year:
A Day of Kindness to launch the Bicentenary Year of Celebration.
Planting trees around the world. The sisters in Europe have committed to planting 10 trees for each community group in the
bicentenary year.
The staging of a theatre production based on the life of Marie Madeleine and the expansion of the Society she founded; the play
has been commissioned from Rise Theatre and will be performed in the UK, Ireland and other English-speaking locations where
FCJs and their Companions in Mission live and work.
Various internal celebrations in FCJ Schools and Spirituality Centres.
Local radio interviews and presentations in different parts of the world.
A commemorative painting is in preparation and will be published online.
A new song will be composed for use in FCJ schools and in parishes where FCJs and their Companions in Mission live and work.
Liturgical and para-liturgical celebrations in the locations where FCJ sisters live or have ministered in the past.
New materials on the Foundress and the history of the Faithful Companions of Jesus have been made available.
Unpublished material from FCJ archives will be available online.
Urmărește evenimentele noastre Bicentenare: pagina de Bicentenar Știri și pe social media #FCJ200.

 May the celebrations be a source of new life and strengthened hope. 
General Superior of the FCJ Society, Sr Mary Claire Sykes fcJ

 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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