
    

CIB News Bulletin #5 
Meeting of the Administrative Council Jan. 12-14, 2009  

Mosteiro S-Escolástica, Roriz, Portugal 

 

Irmã Judith Ann Heble, M. Theodora Ntuli, Irmã Clare Condon, M. Teresa Paula 

Simões Dias Perdigão e M. Benita Vadakkepuradal se encontraram em Roriz, 

Portugal, no convite de M. Teresa Paula, para um CIB Administrative Council encontrando 12-

14 de janeiro de 2009.  Houve três dias cheios de reuniões.  Portugal estava tendo frio 

prolongado fora do normal até que nevou para a primeira vez em 40 anos quando algumas 

estávamos chegando.  A hospitalidade da comunidade, entretanto, era muito morna e eles 

fizeram tudo que eles podiam fazer para que nós sentirmos em casa (e produtivo!). O Conselho 

trabalhava com vários artigos de programa de trabalho inclusive: 

 

1) CIB Secretária:  Irmã Mary Rardin, OSB de mosteiro de Mount St. 

Scholastica em Atchison, Kansas, EUA fui introduzido ao Conselho por S. 

Judith Ann como o novo secretária para o CIB. 

 

2) Perfil de vida beneditina no Portugal:  Irmã Maria do Carmo da 

comunidade de Roriz deu uma avaliação de PowerPoint de vida beneditina 

no Portugal.  Apesar do fato que o governo português baniu e dispersou 

todas ordens religiosas duas vezes nos últimos 2 séculos, os beneditinos, 

junto com outras ordens, continuaram a restabelecer e crescer. 

 

3) Finanças:  O conselho revisou e aceitou o relatório financeiro para 2008.  O orçamento para 

2009 era revisado e aumentado baseado em mudanças notadas no  relatório de 2008.  

Também, por favor lembre que as subscrições para 2009 são aguardados no dia 1 de julho de 

2009.  (Veja folha de CIB Informações Importantes juntado aqui para detalhes a respeito aos 

bancos financeiros e vôos.) 

 

4) Estatutos:  Irmã Judith Ann enviou uma cópia dos Estatutos revisado com sua carta em 

dezembro, 2008.  Esta cópia do Estatutos incorporou as mudanças feitas na reunião de 

setembro, 2008.  S. Judith Ann deseja repetir a 

todo mundo que tem até 15 de maio de 2009 para 

submeter quaisquer mudanças significativas a ela 

(e-mail: jheble@shmlisle.org ).  A revisão final do 

Estatutos será votada na reunião em setembro na 

Croácia.  

 
5) Conferência Croácia:  As datas da Conferência 

que se encontra em Zadar, Croácia são 2-13 de 

setembro de 2009 e concluirá por meio tarde no 

dia 13°.  M. Anastazija de Samostan Benediktinki 

Sv.Marije em Zadar estará coordenando as accomodações. Você precisa organizar voar ao 

aeroporto em Zadar.  Por favor registre seu plano de viajar ao mais logo que for possível 

porque será menos caro agora do que mais tarde.  Se você precisar de uma carta para um 

visto, por favor e-mail S. Mary Rardin, mrardin@gmail.com . Não deixe de incluir as 

seguintes informações exigidas:   

• Seu nome exatamente como escrito em seu passaporte 

• Número de passaporte 

• Seu endereço (a fim de receber a carta remetida a você) 

S.  Mary Rardin 



 

Se alguém exigir ajuda financeira do Funda de Solidariedade a fim de assistir a Conferência, 

por favor contacte o tesoureiro de CIB, Irmã Diane Cook, logo que for possível ao endereço 

dianeosb@peoplepc.com. 

 

6) Planejando para o 2010 Simpósio:  O Conselho continuou a planejar para o 6-17 de 

setembro de 2010 Sympósio em Roma ao Sant 'Anselmo.  O título do Simpósio é “Mulheres 

Beneditinas: Testemunhas de Esperança” com o tema global sendo “Esperar.”  Os convites 

para cada região serão dados na Conferência em Croácia, indicando o número de irmãs 

convidadas de cada região.  

 

Os locutores principais são Irmã Maricarmen Bracomontes, OSB do México e Mère Prieure 

Thérèse-Marie Dupagne, OSB da Bélgica.  O coordenador de Sympósio será Irmã Christine 

Vladimiroff, OSB dos EUA e os facilidores serão Irmãs Jill McCorquodale e Patty Fawkner, 

SGS de Austrália.  O coordenador, facilidores, e liturgistas estarão encontrando-se com S. 

Judith Ann e S. Mary Rardin para planejamento adicional 13-14 de fevereiro de 2009 em 

Lisle, Illinois, EUA.    

 

7) Website: O Conselho se encontrou com Irmã Bento Brown (Turvey Abbey, Inglaterra) que 

está em carga de desenvolver o novo website de CIB, Irmã Marie-Benoit (Montserrat, 

Espanha) que é secretária do CERL, e Irmã Mary Rardin que também tem experiência de 

desenvolvimento de website e habilidades com programas electrônicas.  Todo mundo revisou 

o website velho, revisou as poucas páginas no novo website, www.benedictines-cib.org , e 

discutiu planos para desenvolvimento adicional.  A esperança é para ter informações a 

respeito do Conferência em Croácia no website ao final de fevereiro, junto com mais 

informações durante os meses seguintes. 

 

Visitas:  Uma noite, o Conselho 

Administrativo era convidado para o 

mosteiro masculino que fica perto, o 

Mosteiro Singeverga, para encontrar 

Abbot Luis e Padre Lino e para fazer 

uma excursão do mosteiro e para rezar 

Vésperas com os monges.  O dia depois 

das reuniões, o Conselho e outros 

viajaram para Santiago de Compostela, 

Espanha, ao Mosteiro de San Palayo 

para encontrar Abbess Blanca Blanco 

Coiradas e sua comunidade, muito 

amável e hospitalária.  M. Blanca é o 

delegado de substituto de Região 2.  Na 

sexta-feira, 16 de janeiro, M. Teresa 

Paula tomou todo mundo para visitar o 

santuário em Fatima. 

 

 

 

 

 

 

 F. Lino, S. Judith Ann, M. Blanca, M. Theodora, and M. Teresa 
Paula at the Monasterio de San Palayo talking with the 
community there. 


