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Congregação da Nossa Senhora      o 1 de março 2013 

 

Hungaria 

Caros Associados, cara irmãs, 
 
Até agora, 40 pessoas se inscreveram do Vietnã, Brasil, Cabo Verde, Grã-Bretanha, Irlanda, Bélgica, 
França, Hungria, duas irmãs do Generalato estarão presentes, bem como duas irmãs da Federação. 
 
Com os associados hungaros estamos trabalhando na programação. 
 
Durante a reunião, várias intervenções estão previstas para alimentar nossas discussões em torno do 
tema: 

"Ter o cuidado da relação" 
Como podemos implementar essa orientação pelos nossos vários compromissos 

 em nosso país? 
 
Momentos de oração pontuar nossos dias, e uma Eucaristia com o Bispo de Szombathely: Bispo Andras 
VERES. 
Vocês podem trazer tudo o que você acha útil para animar um desses momentos de oração? 
(Fotocópias estará disponível no site). 
 
Nós não nos esquecemos da cultura e do turismo. Já que vocês podem esperar para colocar um fato de 
bagno na mala. 
 
O programa completo será anunciado em julho. 
 
No entanto, para conhecer, oferecemos para país para prepa uma apresentação de slides (15 minutos 
no máximo) para apresentar: 
- O seu grupo de associados; 
- A sua ligação à Congregação; 
- O seu país. 
Não se esqueça de trazer uma especialidade para compartilhar. 
 
O dia da chegada, 7 de julho as pessoas da França chegadando a Viena às 12h05 devem planejar para 
ter a refeição no aeroporto. Eles visitaram a capital austríaca, enquanto aguarda a chegada dos 
participantes a partir de Bruxelas. 
No dia da partida, 13 de julho, as pessoas que tomam o avião para Bruxelas h 21:25, deveriam vir a seu 
jantar de dependentes no aeroporto depois de uma visita à capital austríaca. 
Viki, conhece muito bem Viena, ele será o vosso guia. 
Enquanto espera para o nosso encontro "Que possamos incentivá-los a permanecer alerta para tudo o 
que promove a vida e torná-lo ainda mais visível o amor de Deus em nós e à nossa volta. "Irmã Marie 
Alexia (CND 127 2013) 
 
Irmã Françoise DEBEAUPTE      Viktoria SIMON 
Representante da Congregação na Hungria   Responsável dos Associados na Hongaria 
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A fim de organizar melhor o nosso encontro, obrigado por completar o questionário abaixo e devolvê-lo 

pelo correio para:: fdebeaupte@orange.fr   

ou no seguinte endereço: Françoise DEBEAUPTE 

8900 Zalaegerszeg 

Kölcsey Ferenc utca 21 

Hungria  

Nome…………………………………Apelido………………………………….. 

 

- Se você não tiver feito isso obrigado a indicar: 

- - O valor que você pode pagar 

- Preço do jogo: 250 €, posso levar até € ............ 

- - Seus tempos de voo ou de chegada, se você sabe 

- Vou chegar de avião para Viena:  sim    não  

Horário de chegada 07 julho…………………………………………………………… 

Horário de partida 13 jul ho………………………………………………………… 

- Eu chagarei em  Zalaegerszeg :    sim      não  

 

- Você tem uma dieta?? sim     não  

caso afirmativo, qual?......................................................... 

 

- Você tem dificuldades para se deslocar?  sim      não  

(Na escola, um elevador para todos os níveis) 

- você precisa dum visto? sim     não  

 

- Se assim você precisa de uma carta?d’accueil ? sim      não  

 
As intervenções serão feitas em francês ou húngaro (tradução será fornecida em francês) 

1. Qual s=ao as linguas que você domina? 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Você poderia fornecer um serviço de tradução a partir de francês na ...... 
______________________________________________ ? 
 
- Durante o trabalho em grupo?   sim      não  

 
- Nas conferências?  ? sim      não  
 
2. Você precisa de um "intérprete"» ? sim      não  

Sugestões e perguntas: 

 

 

NB No site você pode ter uma conexão sem fio 

mailto:fdebeaupte@orange.fr

