
  

 

Renungan oleh Sr Hermin Bu’ulölö 
Pada bulan Mei yang lalu saya mengikuti pertemuan di Roma. Pertemuan ini menunjukkan 
peran penting yang diperankan oleh UISG (International Union Superiors General) dalam 
memperdalam hidup dan pelayanan kita sebagai religious. 
 
Proses globalisasi yang sangat cepat telah mempengaruhi dan mengubah perilaku, pola pikir, 
sikap, gaya hidup, dan kebebasan manusia, serta mempunyai beberapa dampak, baik dampak 
positif, yaitu mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, maupun 
dampak negatif, yaitu munculnya krisis iman dan krisis moral, perubahan nilai dan budaya 
setempat, dan menguatnya budaya-budaya baru yang kurang baik, seperti: hedonisme, 
konsumerisme, materialisme, individualisme, dan budaya instan.  
Di tengah-tengah segala perubahan yang kita saksikan, kita temukan ada yang tetap sama, 
tidak berubah, yaitu Yesus Kristus. “Yesus 
Kristus tetap sama, baik kemarin maupun 
hari ini dan sampai selama-
lamanya” (Ibrani 13:8). Pada-Nya kita 
belajar berdoa kepada Bapa, “Datanglah 
Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi 
seperti di surga” (Mat. 6:10). Kita berdoa, 
agar Kerajaan Allah datang, dan kehendak-
Nya terjadi di bumi seperti di surga.  
Dalam kitab Kejadian 12: 1-5 di dalam 
“kamu semua orang di bumi akan diberkati, 
Aku akan menjadikan namamu hebat.” 
Kata-kata Tuhan kepada Abraham terdengar lebih seperti perintah yang mengundang. 
Abraham diminta untuk meninggalkan semua sumber identitas dan keamanannya, negaranya, 
keluarga, dan rumahnya untuk tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. apa yang 
mendorong Abraham untuk merespons dengan iman? apa yang ada dalam janji Allah yang 
membuat Abraham meninggalkan semua dan mengikuti kehidupan yang sangat tidak aman?  
Dalam membedakan panggilan kita sebagai religius, Alkitab memberi kita gambaran dan 
karakteristik Allah yang terus-menerus hadir dalam panggilan Ilahi. Kita dipanggil untuk 
bersaksi tentang kerajaan Allah; apa yang saya lakukan secara nyata?  
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Baik secara pribadi maupun kelompok? Persekutuan dengan Allah mendorong Gereja untuk 
keluar dari dirinya sendiri, melewati lorong-lorong kehidupan untuk merangkul semua orang, 
dan menjumpai mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan yang terabaikan. Kepada 
siapa pun yang dijumpai, Gereja diutus untuk membawa cintakasih dan kegembiraan, 
perdamaian dan keadilan, persatuan dan persaudaraan sejati. Pintu Gereja terbuka untuk 
siapa saja, Gereja adalah rumah bagi semua orang. Di dalam Gereja Kristus tidak ada orang 
asing, karena semua orang adalah saudara. 
 
Beranikah kita keluar dari zona nyaman kita? Siapkah kita dengan perubahan? Siapakah kita? 
Kemana kita akan pergi? Semoga kita terus menjadi “Seorang Nabi Penabur Harapan” 
dimanapun kita berada dan melalui semua yang kita lakukan. 
 
 
Kunjungan kerja ke Filipina  
Sr Dorine dan Sr Josephine sudah kembali setelah melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Di 
sana, mereka menghadiri antara lain upacara pengikraran kaul kekal oleh Sr Catherine Ba-a 
dan Sr Jessica Magno. Acara ini berlangsung sangat indah, dengan diorganisir rapi dan 
program acara yang santai.  
 

 
 

 
Selain itu mereka berdiskusi dengan para komunitas dan suster-suster secara individu.  
Sr Dorine mengadakan acara pagi dengan renungan bersama seluruh suster. Kegiatan di pusat 
pelayanan penyandang cacat berjalan baik dengan suasana hangat dan hasil penjualan 
karangan bunga buatan tangan yang hampir dua kali lipat.  
 
 
 

Berdiri sebelah kiri Uskup, Sr Catherina,  
dan Di sebelah kanan, Sr Jessica  

Sr Dorine menerima pengikraran kaul kekal  
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Para suster sedang melakukan persiapan menghadiri ICC di Chicago. Di sana, akan diwakili 
oleh lima suster dalam pertemuan untuk merenungkan masa depan pra-provinsi pada 
khususnya dan masa depan kongregasi pada umumnya. 
 
 
Pengikraran Kaul Kekal di Indonesia dan Timor Leste  
Tanggal 24 September nanti menjadi hari perayaan baik di Indonesia maupun Timor Leste. 
Ada empat suster yang akan mengikrarkan kaul kekal, yaitu Sr Averlin Lahagu dan Sr Anselma 
Tafonao di Indonesia serta Sr Natalia de Deus Maia dan Sr Esmenia da Silva di Timor Leste. 
Keempat suster tersebut sedang di Indonesia dalam rangka persiapan kaul kekal tersebut. 
Nanti pada bulan September, Sr Hermin dan Sr Elisângela mengadakan kunjungan kerja ke 
Timor Leste. Dengan demikian Sr Hermin dapat menerima pengikraran kaul kekal mereka.  
 
 
Pembaruan Kaul di Timor Leste dan Indonesia 
Dua belas suster di Timor Leste telah memperbaharui kaul pada 31 Mei lalu. Upacara ini 
berlangsung di rumah formasi Dom Joao Zwijsen di kota Dili. 

Dua suster Timor Leste yang sedang mempersiapkan 
kaul kekal di Indonesia, dan satu suster satu yang kuliah di Yogyakarta. Pembaharuan kaul 
tersebut mereka ikrarkan bersama 58 suster dari Indonesia. 
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Enam suster Indonesia mengikrarkan kaul perdana pada 31 Mei lalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel Provinsi di Brasil (30 Juni hingga 4 Juli) 
Provinsi Brasil sedang mempersiapkan kapitel baru yang akan membahas tema berikut ini: 
Melangkah lebih jauh dari yang adanya pada kita - dalam iman dan kasih melalui belas kasih.  
Semboyan: “Menyangkal diri dan mengikut Aku” Lukas 9:23.  
Sudah waktunya untuk melakukan penilaian, pertimbangan dan evaluasi; waktu untuk 
menyegarkan iman dan pengharapan. Sudah waktunya untuk bersama-sama menyadari 
pentingnya misi kita sebagai Suster-Suster Cintakasih Bunda 
Maria Belas Kasih, dan khususnya menyadari begitu besar 
diperlukan Kehadiran Tuhan penuh kasih di lingkungan 
masyarakat sekitar tempat kediaman kita. Kasih yang 
dimaksud ini juga merupakan keadilan dan perjuangan serta 
upaya mencari harkat dan martabat serta hak asasi. Kami 
pada Kapitel ini mengharapkan dapat memperbaharui 
keinginan hadir sebagai wujud kasih Tuhan yang berbelas 
kasih di tengah-tengah perjuangan harian oleh mereka yang 
paling menderita, yang tersisihkan dan terabaikan, yaitu 
anggota masyarakat yang terpinggir.  
 
Kepada seluruh suster, sahabat dan anggota asosiasi, kami 
minta didoakan supaya lebih bisa menerima apa yang Tuhan 
minta pada kami dan dibekali keberanian melakukan apa yang diminta dari kami. 
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Hari Provinsi di Pantasaph 
Sr Dorine dan Sr Josephine akan hadir pada pertemuan para suster Inggris dan Irlandia di 
Pantasaph mulai tanggal 15 hingga 19 Juli. Provinsi Inggris-Irlandia selama beberapa tahun 
untuk berupaya keras untuk mempersiapkan penutupan provinsi ini. Sesuai ketentuan 
konstitusi, suster-suster ini tidak lagi dapat mengadakan kapitel karena jumlah anggota yang 
tidak lagi memenuhi syarat. Dewan Pimpinan Umum pada hari-hari provinsi ini akan 
mengangkat seorang koordinator untuk mengurus ‘komunitas di bawah tanggung jawab 
Dewan Pimpinan Umum’ di masa mendatang.  
Acara penting lainnya pada hari-hari provinsi ini adalah ulang tahun ke-100 Sr Catherine 
Shakespeare yang akan dirayakan oleh semua yang hadir, yaitu pada tanggal 17 Juli.  
 
 

ICC di Chicago 
Suster-suster dari Brasil, Filipina, Timor Leste dan Amerika akan bertemu hari Minggu tanggal 
28 Juli guna membicarakan peluang kerjasama lebih erat antara empat bagian kongregasi 
tersebut. Sehubungan dengan kerjasama yang dicitakan ini, ada berbagai unsur yang harus 
diperhitungkan. Pembahasan akan mencakup dua di antara unsur tersebut, yaitu interaksi 
antarbudaya dan kepemimpinan. Kedua tema ini akan diperkenalkan dan difasilitasi oleh 
suster-suster Amerika yang berpengalaman di bidang tersebut.  
Sementara peserta pertemuan ini telah menerima berbagai dokumen untuk mempersiapkan 
terlebih dahulu. Kami berharap selama bertemu 10 hari untuk saling berbagi inspirasi dan 
memperoleh pandangan lebih jelas mengenai tantangan ke depan. 
Semua peserta akan pulang tanggal 7 Agustus, tentu dengan terlebih dahulu sedikit banyak 
mendalami budaya Amerika yang ada di Chicago.  
 
 

Bunda Maria 
Dalam Briefing yang lalu, Anda telah diminta agar dapat mengirim gambar Bunda Maria yang 
menjadi inspirasi bagi Anda. Sr Elizia Engelen yang belum lama ini meninggal, banyak 
mengagumi Bunda Maria. Beliau mewariskan koleksi gambar dalam jumlah besar, di 
antaranya ada sebagian kecil yang dimuat di sini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

Berita gembira dan dukacita  
Meninggal: 
27-05-2019 Sr Angela Tesselaar, Raalte (Belanda) 
28-06-2019 Sr Paulino van der Krogt, Tilburg (Belanda) 
 
Yubileum: 
Di berbagai belahan kongregasi ada suster yang akan merayakan yubileum perak masuk biara. 
Brasil, 8 Juli 
Sr Joanita Maria Freitas Cabedelo  
Filipina, 8 Juli  
Sr Beatrix Ela Lupao 
Yubileum ini akan dirayakan pada 6 Juli di daerah kota New Manila. 
Indonesia 
Sr Sofia Owa Teluk Dalam 
Sr Anita Sutarni Sibolga 
Sr Faustina Fau Gunung Sitoli 
Sr Erminolda Situmeang Sarudik 
Sr Frederika Sijabat Medan 
Sr Netty Turnip Sibolga 
 

Perayaan di Indonesia dijadwalkan tanggal 24 September di Provinsialat, dengan juga dihadiri 
oleh suster-suster yang sudah 50 tahun di kongregasi pada 8 Desember nanti, yaitu  
Sr Kristina Medröfa Pematang Siantar 
Sr Yustina Hondrö Teluk Dalam 
Sr Marietta Sinaga Medan 
Sr Roberta Simarmata Sarudik 
Sr Margaretha Gultom Medan 
Sr Rosalina Kusnoharjono Padang 
Sedangkan pada kesempatan acara ini, Sr Mariana Situngkir (Tilburg) tidak akan berada di 
Indonesia. 
 
 
Perkembangan situs web 
Pada pertemuan ICB bulan November 2018, dikemukakan 
bahwa informasi pada situs web Dewan Pimpinan Umum 
sejak lama hanya itu-itu saja. Provinsi Brasil menanggapi 
komentar ini dengan serius dan telah menyampaikan 
berbagai informasi mutakhir. Pengunjung situs web 
sekarang bisa mendapatkan gambaran yang hidup 
mengenai bagian kongregasi ini. Berbagai kegiatan 
provinsi Brasil dapat dilihat di  
http://sistersofcharity.nl/en/brazil.  
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Agenda Kegiatan Dewan Pimpinan Umum 
 Sr Hermin dan Sr Elisângela akan menghadiri kapital 

provinsi di Brasil. Mereka pergi mulai 28 Juni hingga 
6 Juli.  

 Sr Dorine dan Sr Josephine akan menghadiri Hari-
Hari Provinsi di Pantasaph dalam rangka pertemuan 
suster-suster Irlandia dan Inggris pada 15-19 Juli 
mendatang.  

 Pertemuan ICC diadakan mulai 28 Juli hingga 6 
Agustus mendatang. ICC ini menindak lanjuti 
rekomendasi Kapitel Umum agar menelusuri 
kelayakan usulan mengadakan kerjasama lebih erat 
antara empat bagian kongregasi, yang dapat 
menjadi cikal bakal penggabungan empat bagian 
tersebut. ICC ini akan dihadiri oleh seluruh anggota DPU.  

 Sr Dorine akan berlibur mulai 12 hingga 26 Agustus mendatang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kami berharap semua orang menikmati liburan! 
 


