Circular 4 d’Agost

Missioneras
Immaculada
Concepció

A LA FAMÍLIA CONCEPCIONISTA

Estimades germanes, laics i joves:
Aquest any celebrem el 169 aniversari de la nostra festa fundacional amb un
color diferent. La novetat que tant somiem pren vida també en el naixement
de la Nova Configuració Congregacional.
Ens sentim felices i un cop més diem amb Maria que “El Senyor és gran amb
nosaltres!”.
Com és sabut per totes, el nostre XXIV Capítol General, va aprovar de manera conscient y unànime la Nova Configuració Congregacional. Al setembre de
l’any passat vam sol·licitar l’aprovació de les Constitucions en tot el que fa
referència a ella. El dia 5 de juliol d’enguany acabem de rebre la resposta definitiva per tal de viure-ho “ad experimentum” fins el proper Capítol General.
Avui, 4 d’agost, hem emès el Decret de supressió de províncies i delegació pel
qual donem inici a la Nova Configuració segons el mandat capitular.
La novetat de Déu l’experimentem en la nostra família en cada pas endavant
que ens apropa a l’horitzó descobert en el nostre ésser i també en els clams de
la vida i la missió. Avui ens volem fixar en M. Alfonsa, que va saber deixar
una pertinença que li donava seguretat, separant-se de la seva família religiosa, de la seva terra i de la seva gent, per fidelitat i compromís amb la missió,
amb les persones a les que servia i amb una nova terra: “dona estrangera, he

deixat gustosa el meu país, per a santificar la meva ànima, fundant aquesta
Congregació de la Puríssima Concepció”, ens llancem al canvi que ens porta
aquest nou temps congregacional com a oportunitat de dinamitzar la nostra
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missió buscant la unitat entre les nostres comunitats i les àrees de missió que
aviat començaran a caminar.
Amb la certesa que és Déu qui engendra la vida i amb la mirada en M.Alfonsa
que va saber albirar les transformacions que es necessitaven actuant amb la fortalesa i el risc que la van caracteritzar, buscant FER SEMBRE EL BÉ, nosaltres volem tenir la mirada i la visió posades més enllà del que és imaginable.
Avui renovem la nostra entrega com a deixebles de Jesús amb el compromís de
viure fent i rebent el bé, educant i guarint, felices perquè hem cregut!
Donem gràcies a la Vida que rebem del mateix Déu, a les persones que ens l’apropen i a tota la família MIC perquè seguim creient i creant aquest nou temps.
Juntes, en camí, al servei de la vida-missió, seguim avançant vers on l’Esperit
ens mogui. Maria, dona plena de l’Esperit ens acompanya.
¡FELIÇ FESTA FUNDACIONAL!
Una forta abraçada plena d’estimació, també en nom de les germanes de l’equip general.

Isabel Vázquez Rodríguez
Coordinadora General

Mataró, 4 d’agost de 2019

Vía Monte del Gallo, 38
00165-Roma
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