
  

 

Renungan oleh Sr. Hermin Bu’ulölö 

Briefing  ini terutama mengenai ICC yang baru-baru ini diselenggarakan di Chicago.  
Suster-suster dari empat bagian Kongregasi dari Amerika , Brazil, Filipina dan Timor Leste.  
Berkumpul bersama untuk membahas anjuran yang diberikan oleh Kapitel Umum untuk 
bersama-sama meneliti anjuran  kongregasi untuk melihat apa ada peluang bagi keempat 
bagian ini untuk bekerja sama. 
Dalam masa persiapan menjelang pertemuan ini, saya teringat akan kisah nabi Nehemia. 
Setelah orang Israel selama tujuh puluh tahun tinggal di negara asing, ada sekelompok orang 
yang pulang kembali dan mulai membangun ulang Yerusalem. Beginilah dikisahkan dalam 
Nehemia 3: 1, 7 dan 8: 
“Maka bersiaplah imam besar Elyasib

 
 dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun

 

kembali pintu gerbang Domba.
 
Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon,

 
 dan 

Mizpa. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, 

mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-

rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok Lebar”. 

 
“Pemimpin kelompok ini bernama Nehemia. Oleh Tuhan ia diberi rencana pembangunan 
ulang puing-puing Yerusalem. Proyek akbar ini ia atur sesuai langkah-langkah berikut ini.  
Pertama-tama ia menyelidiki situasi. Karena kita tidak bisa membuat rencana kalau belum 
diketahui apa yang harus kita lakukan. Setelah itu ia menyampaikan visinya kepada mereka 
yang membantunya, visi yang lahir dari panggilannya. Visi ini ia sampaikan kepada para 
pendengarnya sedemikian rupa sehingga mereka pun ingin membangun kembali tembok-
tembok dan pintu-pintu gerbang tersebut. Dan ia berhasil, karena rakyat menjawab dengan 
kata-kata: “Kalau begitu, marilah kita langsung mulai membangun”. Kemudian masing-masing 
orang ia beri tempat di sekeliling kota, sehingga mereka bisa bekerja secara bersamaan.  
Lalu mereka mulai membangun, bahu membahu”.  
 
Seperti terbukti dari contoh Nehemia, orang dari berbagai macam latar belakang bisa bekerja 
sama. Perbedaan yang ada tidak penting lagi. Masing-masing mempunyai tujuan yang sama.  
 
Mereka mengabaikan perbedaan yang ada dan bekerja bahu membahu, hingga tujuan 
tercapai. Dan itu akan menjadi sesuatu yang dimiliki bersama, yang ke depan pun bisa mereka 
kelola secara bahu membahu.  
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Kerja sama antar budaya tidak mudah. Kalau kita 
mengejar tujuan yang sama, perbedaan antara 
berbagai kelompok bisa memberi peluang. 
Pemakaian aneka bahasa misalnya, bisa diatasi. 
Tetapi kita akan terbentur pada topik-topik yang 
akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama 
sebelum bisa tercapai kesepakatan.  
 
 

Kita sadar betul bahwa dalam kongregasi terdapat dua bagian. 
Bagian yang menua terdiri dari negara-negara yang menyusut. 
Negara di mana tidak ada tambahan suster muda. Bagian yang lain 
terdiri dari negara-negara yang masih mempunyai suster muda, 
dan dengan demikian ada, masa depan.  
 
Yang satu tidak bisa hidup tanpa yang lain; kita membutuhkan 
pengalaman untuk membangun masa depan.  
 
Pertemuan ini suatu pertemuan yang menghasilkan yang bisa 
memperindah masa depan kita bersama! 
     
Renungan ini ingin saya akhiri dengan petikan dari Roma 12: 4-5. 
“Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua 
anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu 
tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang 
lain”.  
 

ICC Chicago 

Dengan sangat antusias para suster dari Amerika, Brasil dan Filipina saling menyambut pada 
hari Minggu tanggal 28 Juni. Para suster dari Timor Leste mengirim berita bahwa mereka 
mengalami keterlambatan.  Sehingga pimpinan organisasi memutuskan untuk menunda 
pembukaan program dengan satu hari, agar supaya para suster ini pun bisa menghadiri 
lokakarya dua hari tentang ‘antarbudaya’. Tetapi itu berarti bahwa hari rekreasi diajukan 
sehingga para suster yang datang terlambat, tidak bisa ikut jalan-jalan ke ‘Navy Pier’ dan 
‘Millenium Park’.  

 
 

Sr. Graça. 
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Menyenangkan untuk masuk kota dengan kendaraan umum bersama seluruh kelompok, 
menyaksikan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi dan ikut mengalami kehidupan para 
penduduk Chicago pada hari yang matahari sangat cerah. Perjalanan melalui air dari Navy Pier 
ke ‘Millenium Park’ membuat hari ini sungguh istimewa.  
 

Kupu-kupu 
Setelah perayaan pembukaan, renungan yang diberikan oleh Sr. Hermin dan penjelasan 
program oleh Sr. Elisângela,  Sr. Pauline LaMothe memimpin acara selanjutnya.  
Ucapan selamat dari berbagai penjuru, yang dikirim oleh suster 
perorangan, dibacakan. Yang langsung menjadi bukti dari 
keterlibatan dan perhatian dari mereka yang tidak hadir. Dengan 
berbagai cara para peserta kemudian diberi kesempatan untuk 
lebih saling mengenal.  
Tujuan rapat ini adalah untuk bersama-sama merundingkan 
peluang-peluang untuk kerja sama yang lebih erat antara empat 
bagian kongregasi ini, yang menurut harapan akan menghasilkan 
suatu peleburan menjadi satu bagian.  
 
Sr. Pauline membandingkan proses perkembangan ini dengan siklus kehidupan seekor  
kupu-kupu. Hidupnya dimulai sebagai telur kecil. Kupu-kupu wanita bertelur di atas bunga/
dedaunan. Telur-telur itu menetas menjadi ulat yang kegiatannya hanya makan. Tetapi ulat 
tersebut juga terancam berbagai bahaya. Misalnya, burung suka sekali makan ulat gemuk.  
 

Ulat itu harus makan dan makan terus agar 
kemudian bisa mengubah diri menjadi 
kepompong. Dan akhirnya tibalah tahap 
transformasi yang terakhir: ulat tersebut keluar 
dari kepompongnya berupa kupu-kupu yang 
indah. Dengan masukan ini kepada para hadirin 
ditawarkan suasana berbasis iman, pengharapan 
dan kepercayaan, yang terasa selama seluruh 
masa rapat.  

 

Antarbudaya 

ICC ini terdiri dari dua seminar: yang pertama 
tentang antarbudaya dan yang kedua tentang 
kepemimpinan. Sr. Mary Tiernan yang mendapat 
giliran pertama.  Bersama para peserta rapat 
beliau mencoba mencari jawaban atas pertanyaan 
kendala apa yang kita temui kalau hidup dalam 
kelompok internasional.  

Sr. Pauline LaMothe 

Di foto dari kiri ke kanan: 

Sr. Alice, Sr. Joanita, Sr. Julia dan Sr. Amy. 
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Beberapa unsur dalam budaya jelas berbeda, misalnya bahasa, cara bersantap dan cara 
berbusana. Tetapi masih ada lagi perbedaan-perbedaan yang tidak begitu tampak:  
norma dan nilai. Tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang 
nyata, yang jauh lebih sulit adalah mencari jalan keluar untuk perbedaan-perbedaan dalam 
norma dan nilai.  
 
Contoh yang langsung jelas adalah  perbedaan antara cara berbicara yang langsung di  
negara-negara yang berorientasi pada budaya Barat dan penggunaan bahasa yang tidak 
langsung yang sering tampak di negara-negara Asia. Dan 
para pemuda sering menggunakan bahasa yang berbeda 
dari orang yang lebih tua. Coba saja menjembatani 
perbedaan ini! 
 
Apakah kau bersedia untuk keluar dari zona nyamanmu 
untuk menjumpai budaya-budaya lain? Dan apakah itu, 
kebudayaan hidup bakti? Bagaimana kita mengalami 
kaul-kaul kita? Apa yang menjadi kharismamu? Apa yang 
mengilhami kita sebagai kongregasi? Menarik kiranya untuk merenungi pertanyaan-
pertanyaan ini kalau ingin menjadi satu kesatuan antarbudaya.  
 
Konflik merupakan bagian lain dari kehidupan kita. Kalau rasa percaya kita dilukai, sulit untuk 
meneruskan relasi itu. Konflik juga sering terjadi kalau kita tidak bisa mengerti apa yang 
dimaksud oleh lawan pihak. Kalau kita mengenal si lawan pihak itu dengan lebih baik, maka 
akan bertumbuh relasi yang berbeda. Kita bisa lebih terbuka dan lebih bisa menghargai cara 
hidup yang lain itu. Dan menyadari bahwa perbedaan memperkaya. 
Bahasa menjadi aspek penting dalam lingkungan antarbudaya. Ia bisa mempersatu, tetapi 
mungkin juga memecah belah. Keterbukaan dan respek untuk perbedaan pun dibutuhkan 
agar semua yang bersangkutan bisa merasa betah/at home. 
 

Kepemimpinan 

Sebelum rapat dimulai semua peserta merenungkan pendirian 
mereka tentang antarbudaya dan kepemimpinan. Pemikiran-
pemikiran ini saling dibagi, dan ternyata ada banyak 
persamaan.  
Sr. Helen Cahill dalam seminarnya berhasil menjelaskan daya 
kekuatan kepemimpinan. Kekuatan dalam arti kata enerji dan 
tanggung jawab, yang berkaitan dengan cinta kasih dan kebebasan. Yang penting bukan untuk 
menang melainkan pengharapan dan saling kerja sama yang menyenangkan, hubungan baik 
dengan keadaan sekitar dan bumi pada umumnya. Untuk menjelaskan daya kekuatan 
digunakan dua pola. Pola yang satu menggambarkan bahwa kita mempunyai kuasa atas 
sesuatu atau seseorang. Kuasa dalam arti kata bisa mengontrol/mengendalikan yang 
sebenarnya berarti bahwa kita tidak punya respek untuk orang lain itu. Pola yang lain 
didasarkan pada kekuatan cinta kasih, dan dengan pola ini, kuasa itu dibagi.  

Sr. Helen Cahill 
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Kita terbuka untuk perubahan, terbuka 
untuk dipengaruhi dan kemudian 
mengambil tindakan yang sesuai 
dengannya. 
Kalau kuasa itu cinta, maka semua orang/
pelaku akan bisa dilibatkan, akan ada kerja 
sama dan dialog.  
Bersama-sama mencari solusi, semua 
suara didengar dan prosesnya berupa ‘give and take’. Dengan demikian langkah menuju 
kepemimpinan yang melayani tidak terlalu sulit. Melayani yang lain sebagai teman! Injil 
memberi contoh yang indah untuk sikap ini: pencucian kaki! 

 
Menerapkan ‘kuasa cinta kasih’ tidak berarti bahwa kita 
harus selalu menurut apa yang diminta orang lain itu. 
Kalau memang jalan terbaik untuk orang tersebut 
adalah menolak permintaannya, boleh saja permintaan 
itu ditolak. Jadi  yang penting  kita terus bertanya 
kepada diri sendiri mana yang terbaik untuk orang itu 
maupun kita sendiri.  
 
 

Sebuah relasi mengandung kekayaan. Tetapi tidak semua aspek yang terkandung dalam suatu 
kebudayaan, baik untuk semua orang. Kalau ada rasa kesal, maka kita harus berani 
mendiskusikannya, untuk meningkatkan pengertian. Carilah aspek-aspek yang bisa 
menghubungi, agar bisa saling mengerti. 
 
 

Barbecue 

Sr. Mel Ryley mengundang semua peserta untuk  
barbecue di rumahnya. Para suster peserta membantu  
membuat masakan yang menjadi bagian dari budaya mereka.  
Jadi kami makan hot dog dari Chicago, ikan yang dimasak 
menurut cara Timor Leste dan daging  cacah berisi lombok 
dari Filipina.  
Para suster Brasil menghidangkan roti keju yang masih hangat 
dan caipirinha, minuman keras yang dibuat dari tebu.  
Jadi berbagai macam rasa dan aroma yang membuktikan 
keragaman budaya. Malam yang menyenangkan, juga karena 
musik antarbudaya yang diputar.  
 

 

Sr. Kardene, Sr. Dalva, Sr. Paula, Sr. Ângela dan Sr Joanita. 
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Bahasa 

Semua pengalaman selama pertemuan dikumpulkan pada hari terakhir agar bisa dituang 
dalam aksi konkret. Keempat bagian ingin mencoba melanjutkan kerja sama ini. Unsur 
pertama yang penting adalah bahasa. Kongregasi sudah beberapa tahun yang lalu 
memutuskan untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kongregasi. Keputusan ini ingin 
diefektifkan mulai sekarang.  

 
Para suster Timor Leste terlebih dahulu 
akan mempelajari bahasa Portugis 
sebelum mulai belajar bahasa Inggris. 
Kecuali para suster yang sudah pandai 
berbahasa Portugis, mereka akan 
langsung mulai belajar bahasa Inggris. 
 
 
 
 
 
 

Para pemimpin dari empat kelompok ini saling berjanji untuk kontak setiap bulan agar semua 
perkembangan dalam keempat bagian ini bisa diketahui secara kolektif. 
 
Dan masih ada beberapa pokok lain yang dirumuskan yang 
patut mendapat perhatian. Ada beberapa saran yang akan 
dibahas pada rapat ICB di bulan November nanti.  
 
Sebagai penutupan bisa dikatakan bahwa pertemuan ini 
terasa menyenangkan dan menghasilkan banyak informasi 
yang bisa berguna untuk masa depan. Awalnya sudah jelas: 
kupu-kupu telah bertelur dan sedang menantikan langkah berikut dalam proses.  
 

 

Komunitas baru di Brasil 
Komunitas di Ibó dibubarkan. Mulai tanggal 10 Agustus ada suster yang aktif di Ibimirim:  
Rua José Vieira S/N.  
Bairro Boa Vista. 
CEP.  56.580-000 
Ibimirim-PE 
Telepon: +55 83-98630-8087 
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Setelah kapitel provinsi ada beberapa suster yang pindah rumah. Sr. Paula,  Sr. Ângela  
dan Sr. Kardene tinggal di Bayeux. Di Cabedelo Sr. Joanita mendapat teman rumah yang  
baru: Sr. Graça.   
Sr. Dalva dan Sr. Lusinete mulai tinggal di Ibimirim dan Sr. Maria dan Sr. Joérica di Heitel 
Santiago. 
 

Postulan baru di Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada tanggal 15 Agustus ada 16 orang wanita muda yang memasuki masa postulat. Kepada 
mereka kami ucapkan semoga sukses dan semoga bisa tumbuh kembang menjadi manusia 
yang percaya diri. 
 
 

Berita gembira dan dukacita  

Telah meninggal dunia: 

11-07-2019  Sr. Augustinis Kuijlen Tilburg (Belanda) 
03-08-2019  Sr. Maris Stella Smeele Tilburg (Belanda) 
17-08-2019  Sr. Michaël de Bruin  Tilburg (Belanda) 
17-08-2019  Sr. Tharcitio Falke  Raalte (Belanda) 
28-08-2019 Sr. Wilma Verbeek  Tilburg (Belanda) 
 
 

Agenda 

Kunjungan kerja berikutnya akan berlangsung  
dari 17 September sampai dengan 2 Oktober.  
Sr. Hermin dan Sr. Elisângela antara lain akan menghadiri 
ucapan kaul kekal dua suster Timor Leste, pada  
tanggal 24 September. 
 
 
 

Tiga postulan dari Nias. Enam postulan dari Sibolga. Tujuh postulan dari NTT. 


