
  

 

Renungan oleh Sr Hermin Bu’ulölö 

Sebenarnya terjadi apa di dunia sekarang? Pertanyaan tersebut belakangan ini lebih sering 

saya pikirkan dibandingkan dulu. Kami di Eropa berhadapan dengan masuknya coronavirus 

beberapa bulan lalu. Pihak berwenang mengambil tindakan tegas yang banyak berdampak 

pada kehidupan sosial. Patut disyukuri, penyebaran virus di Eropa sudah berkurang, namun 

kami melihat terdapat dampak ekonomi yang semakin besar. Di Indonesia virus terlihat 

merebak kembali, sedangkan penyebaran virus di Brasil dan Amerika terus berlanjut. 

Dampak besar terjadi di mana-mana, baik sosial maupun ekonomi. Virus ini tidak peduli 

agama. Yang bisa kena adalah siapa saja. Dalam hal ini, kita semua sama saja. Namun 

agama dalam segala bentuknya berperan penting apabila membantu ketahanan manusia 

agar hubungan sosial dapat terus berjalan, juga Ketika memberi inspirasi.   

 

Masalah kedua yang masih menjadi sorotan dunia adalah rasisme. Hal ini juga tidak terikat 

pada keyakinan agama. Mengapa ada satu orang yang dipandang lebih baik atau lebih 

buruk dibandingkan yang lain?  

Mereka yang memiliki keyakinan, latar belakang etnis atau seksualitas berbeda tetap 

menjadi makhluk manusia sama seperti semua orang lain. Mereka merasa dipandang dan 

dihakimi berdasarkan penampilan lahiriah, sedangkan keberadaan sebagai manusia terkait 

dengan batin. Orang yang tertindas sering mendapatkan penghiburan dari keyakinan 

agama dalam menghadapi situasinya. Dan kadangkala dari agama itu timbul inspirasi 

melakukan pemberontakan.  

 

Kita sepatutnya lebih memperhatikan harkat dan 

martabat serta kesetaraan manusia. Baik dalam 

penghiburan maupun pemberontakan, dapat dikatakan 

bahwa inspirasi agama sendiri dapat memberikan 

kontribusi positif bagi topik ini.  

 

Tentunya Anda kenal baik perkataan Injil sesuai Matius 

22: 37- 40:  

Jawab Yesus kepadanya: “‘Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 

dan dengan segenap akal budimu.’
 
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: ‘Kasihilah sesamamu manusia  

seperti dirimu sendiri.’”   
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Inilah jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang Farisi, yang menanyakan 

perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat.   

Yesus secara tidak langsung mengajarkan dua aturan hidup yang perlu orang 

taati, yaitu Tuhan menghendaki agar kita mengasihi-Nya dengan segenap hati 

dan jiwa, dan agar kita sebagai manusia mengasihi sesama manusia.   

 

Laporan semua bagian kongregasi  

 

Dua belas novis tahun pertama di Indonesia. 

Pada 22 Juli 2020, Sr Blandina Zagötö menyambut dua belas postulan yang 

telah menyelesaikan masa postulannya. Sekarang mereka menjadi novis dan 

akan menerima jubah pada perayaan Ekaristi di kapela novisiat di Karangsari—

Pematang Siantar.  

Novis-novis baru tersebut adalah:    

 

Sr Klaudia Novia Adi Naori, Sr Veronika Sinaga, Sr Evi Simarmata, Sr Moina 

Manalu, Sr Amelia Sinurat, Sr Flora Indah Nini Kandi, Sr Florentina Anna 

Marleli Waruwu, Sr Maria Oktaviana Witu Diwa, Sr Anggela Tawa Diwa, 

Sr Defilia Bu’ulolo, Sr Letsia Sebhi dan Sr Maria Bernadette Baok.  

 

Persiapan kaul kekal  

Ada 9 (Sembilan) orang suster junior calon kaul kekal yang sebeblumnya 

direncanakan mengikuti peziarahan Vinsensius dalam rangka persiapan kaul 

kekal. Karena rencana ini tidak dapat dilanjutkan sehubungan dengan Covid-

19. Maka Provinsial/DPP SCMM Indonesia sebagai penanggungjawab program, 

menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara internal di tempat dan nara 

sumber yang berbeda-beda antara lain: Sukadono, Jaranguda- Berastagi dan 
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Pematangsiantar.  

Persiapan para suster calon kaul kekal di 

Indonesia melibatkan beberapa suster 

dan pastor. 

1. Provinsial/DPP; 2. TPP: Sr. Bernadet 

Chandra, Sr. Flora Sihotang, Sr. Angelina 

Dakhi; 3. Sr. Margaretha Gultom; 4. Tim 

Konsultasi Biro Psikolog: Sr. Florentina 

Siregar & Sr. Francis Dakhi; 5. P. Florentius 

Sipayung, OFM.Cap.; 6. P. Frans Zai, 

OFM.Cap.; 7. P. Agustinus Yuw, OFM.Cap. 

di Jaranguda.  

Para suster calon kaul kekal ini akan mengikrarkan Kaul kekal pada tanggal  

24 September 2020 di gereja Katederal Santa Theresia Sibolga. 

 

Pengikraran kaul kekal ditunda di Timor Leste  

Sesuai rencana, ada dua suster yang bermaksud mengikrarkan kaul kekal pada 

bulan September tahun ini. Namun disebabkan Covid-19, pengikraran tersebut 

ditunda satu tahun hingga 24 September 2021. Kedua suster tersebut saat ini 

tinggal di komunitas St. Lukas di Ossu, dan di sana mereka tetap melanjutkan 

persiapan kaul kekal.   

Dengan demikian, mereka tinggal di komunitas Luca di Viqueque mulai 12 Juni 

hingga 12 Agustus.  

Tidak ada komunitas SCMM di sana, 

tetapi ada rumah yang disediakan oleh 

anggota masyarakat setempat sebagai 

tempat tinggal bagi suster-suster yang 

membantu mereka di paroki.  
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Suster kita mengadakan pelayanan doa setiap hari minggu sebagai persiapan 

Komuni Pertama. Mereka juga mengantar Komuni  untuk orang-orang sakit 

dan mengunjungi keluarga-keluarga setempat.  Anak-anak sekarang 

mendapatkan pendidikan agama. Sebelumnya hal ini tidak memungkinkan. 

Para suster merasa senang mendapatkan tugas yang begitu inspiratif di tempat 

ini. Romo juga senang mendapatkan bantuan pelayanannya dan masyarakat 

menyambut gembira kehadiran suster tersebut. Suster-suster muda 

didampingi secara giliran oleh Sr Joanita dan Sr Angelita.  

 

Semua suster di Timor Leste dalam keadaan sehat. Sampai sekarang, Timor 

Leste menjadi zona hijau terkait dengan coronavirus. 

 

Suster-suster Filipina membantu keluarga yang membutuhkan  

Kami pada masa pandemi ini sempat mengalami suasana ketidakpastian dan 

kami tidak dapat memprediksikan masa yang akan datang. Banyak di antara 

kami yang terkena dampak dan sebagaimana halnya kongregasi lain, kami juga 

tidak terkecualikan dari krisis pandemi. Meskipun menghadapi masa sulit ini, 

kami masih berharapan dan akan melanjutkan misi yang dipercayakan kepada 

kami, sesuai yang diteladani oleh pendiri kongregasi kita Msgr Johannes 

Zwijsen.  

Pusat Pengembangan Mata Pencaharian 

dan Pusat Pembelajaran telah ditutup 

sementara dan kegiatannya akan 

dilanjutkan setelah terdapat izin 

pemerintah untuk melakukan 

pembelajaran tatap muka dan tersedia 

vaksin yang dapat mencegah penyebaran 

virus ini.  Tetap diperlukan agar dapat 

menanggapi seruan bantuan dan 

membantu keluarga dan anak miskin 

dalam rangka karya kerasulan kami. Kami 

perlu mencari cara lain untuk membantu 

mereka yang paling memerlukan, juga 

keluarga yang terpaksa pindah karena 

kehilangan mata pencaharian. Untuk itu 

kami menanggapi melalui bantuan bahan pokok, bersama kongregasi dan 

paroki lain di sekitar lokasi kami.  

Untuk memelihara kehidupan rohani, kami mengikuti misa liturgi dengan 

siaran langsung (live stream) melalui akun FB atau ketika disiarkan melalui 

televisi. Kami mengucapkan doa komunitas dengan mematuhi penjarakan 

sosial dan memakai masker demi keselamatan kami semua. Karya misi tetap 

jalan meskipun terdapat krisis ini. 
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Sr Catherine pada bulan Juni 

2020 memulai tugas baru di 

panti asuhan “tahanan ng Banal 

na Awa” yang dijalankan oleh 

Keuskupan San Jose Nueva 

Ecija. Beliau melakukan 

kegiatan penelitian agar 

memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan izin Departemen 

Kesejahteraan dan 

Pengembangan Sosial (DSWD) 

dan pendaftaran pada Komisi 

Sekuritas dan Bursa Filipina 

(SEC) agar memenuhi persyaratan hukum. Anak-anak mendapatkan pelajaran 

sekolah di rumah, karena ketentuan karantina ketat yang diterapkan 

pemerintah.  

Sr Catherine  mengajar tentang menulis, membaca dan melakukan tugas 

rumah tangga. 

 

Brasil beralih ke digital 

Pada masa pandemi Covid-19 ini, para suster komunitas Ibimirim di daerah 

pedalaman Pernambuco bergabung dengan komunitas Bayeux karena tidak 

lagi memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan misi di tempat mereka.  

Di komunitas Bayeux, Sr Dalva juga membantu karya disekolah dan Yayasan 

yang masih melanjutkan kegiatan intern yang tetap harus berjalan, meskipun 

sudah tutup terhadap dunia luar. 

Selain melakukan tugas sehari-hari (doa, membersihkan, memasak), kami 

sibuk membaca, menonton video dan film yang informatif dan mendidik serta 

bergiat belajar bahasa Inggris.  
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Kami mendapatkan pelajaran bahasa Inggris seminggu sekali dari Sr Janice 

(Amerika) dan Sr Elisângela (DPU) melalui Skype.  

Selama hari biasa, kami juga belajar dan mengikuti kegiatan dari buku, 

YouTube, percakapan dan musik. Kami memanfaatkan waktu yang ada 

sekarang untuk belajar bahasa Inggris, karena tidak dapat melakukan karya-

karya di luar. 

 

Kami mengikuti pertemuan pelatihan, 

tukar pengalaman dan pertemuan paroki 

serta sekolah dengan menggunakan 

sarana digital. Kami juga mengadakan 

pertemuan dengan  kaum muda, 

karyawan kami dan anggota asosiasi. 

Kami juga hadir melalui pesan WhatsApp 

dan melalui doa harian. Karena kami 

tidak dapat hadir di gereja hari minggu, 

maka kami mengadakan ibadah Firman 

dan Komuni Suci di rumah.  

Terdapat perayaan seminggu dua kali yang disertai Komuni, yaitu pada hari 

Selasa dengan pembacaan dan pendalaman Alkitab dan pada hari minggu 

dengan ibadah sabda  dan Komuni. 

 

Rakyat Brasil mengalami masa sangat sulit akibat pandemi, karena selain harus 

menghadapi virus fatal yang sebelumnya belum pernah diketahui, juga 

menghadapi kekacauan pemerintahan bergenosida yang tidak mempunyai 

tenggang rasa atau sikap menghargai kaum miskin di negara kami. Dalam 

kenyataan kami tidak hanya harus menghadapi pandemi, namun juga kondisi 

keterlantaran karena presiden yang tidak waras. Walaupun demikian, kami 

tetap teguh dan kuat di dalam mempertahankan hidup! 

 

Pelonggaran pembatasan sosial di Belanda  

Sr Marie-Thérèse terpaksa menghentikan kegiatan untuk sementara waktu 

karena alasan kesehatan. Beliau sekarang sehat kembali dan melanjutkan 

tugasnya. 

Akhir ini terjadi pelonggaran langkah-langkah pencegahan corona di provisi 

Belanda, sehingga keluarga dan teman sudah dapat diterima lagi sejak 

beberapa waktu lalu. Dengan demikian suster-suster sedikit mendapatkan 

tambahan kebebasan dan juga pergi untuk saling bertemu. Kami sudah 

memulai kembali perayaan dalam kapel. Suster-suster Belanda dalam keadaan 

baik lagi!  
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Menurut rencana semula, provinsi Belanda mengadakan kapital provinsi pada 

bulan November tahun ini. Telah direncanakan memulai persiapan kapitel di 

tengah-tengah masa corona ini. Namun hal itu tidak memungkinkan. Oleh 

karena itu, kapitel provinsi Belanda telah ditunda sampai 1-5 Maret 2021.  

 

Kebakaran gedung apartemen yang dihuni Sr Rosa  

Pemerintah Belgia pun memberlakukan larangan ketat guna mencegah 

penyebaran Covid-19. Di sana, virus lambat laun semakin ditekan. Dengan 

pelonggaran langkah-langkah pembatasan, bagi kami tetap penting agar 

berhati-hati. Para suster diizinkan menerima tamu dan dimungkinkan 

mengadakan pertemuan. Mari kita mengharapkan akan ditemukan vaksin yang 

efektif sehingga masa corona ini dapat berlalu.   

 

Menjelang malam pada hari Kamis 18 Juni lalu, Sr Rosa Olaerts sempat kaget 

melihat kebakaran dengan nyala api besar di sebuah apartemen lantai satu di 

gedung apartemen yang dihuninya. Kebakaran tersebut disebabkan pengisian 

aki sepeda listrik dan berlangsung sangat parah. Sr Rosa dibawa ke rumah sakit 

untuk diperiksa sebagai langkah menjaga-jaga dan karena penghirupan asap 

ringan. Kemudian dia tinggal sementara pada suster-suster di Maaseik. 

Sedangkan apartemennya telah dibersihkan secara menyeluruh oleh 

perusahaan jasa pembersihan. Sekarang Sr Rosa kembali tinggal di Zonhoven.   

 

Pada tanggal 22 Juni lalu, Sr Louise Bielen merayakan ulang tahun ke-102. 

Pesta untuk memperingati ulang tahunnya akan diadakan nanti pada tahun ini.  

 

Para suster Inggris Irlandia dalam keadaan baik   

Suster-suster di Inggris/Irlandia dihadapkan dengan meninggalnya Sr Rosaleen 

Mooney. Karena pandemi Covid-19, maka terdapat kesulitan mengunjungi  

Sr Rosaleen saat dirawat di rumah sakit, dan kemudian di rumah hospis. Di 

pemakamannya pun, tetap harus mematuhi berbagai langkah pencegahan 

termasuk penjagaan jarak. Namun syukur upacara pemakamannya dapat 

dihadiri oleh Sr Nora Hayes dan Sr Mary O’Rourke serta beberapa anggota 

keluarga.  

Sampai sekarang, para suster belum terkena dampak virus, berkat jerih paya 

staf perawatan.  

Sr Marie Thérèse Croke dalam kunjungan ke tiga suster Bryn Mair, di ruang 

tamu. Dua suster di tempat tidur terus-menerus, dan karena ketentuan 

penjagaan jarak maka kunjungan kepada mereka tidak memungkinkan. Ketiga 

suster tersebut merasa senang masih dapat menggunakan kapel dan masih 

bisa keluar rumah untuk berolah raga sedikit dan menikmati udara segar. 

amun tidak ada Ekaristi yang dirayakan setiap hari, sehingga terasa berat bagi 

mereka. Tetapi mereka bersyukur diberikan Komuni Suci setiap hari.  
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Para suster memang merasa rindu mendapatkan kontak sehari-hari dengan 

anggota paroki dan kenalan di masyarakat serta kunjungan keluarga dan 

teman. 

Ulang tahun Sr Catherina Shakespeare 

telah dirayakan pada 17 Juli dalam 

kelompok kecil dengan sukses.  

Sr Catherine telah memasuki usia  

101 tahun.   

 

Yubileum ke-70 Sr Teresa Dougan 

masuk biara telah ditunda sampai 

waktu yang belum ditentukan, 

sebagaimana halnya perayaan ulang 

tahun Sr Catherine Flynn ke-90. Mereka 

sedang mempertimbangkan apakah 

ulang tahun dan yubelium tersebut 

dapat dirayakan pada saat bersamaan.  

Kami juga berharap dapat mengadakan 

perayaan Ekaristi sebagai kenangan  

Sr Rosaleen. 

 

Foto Sr Catherine yang merayakan pesta ulang tahunnya, ditemani Sr Teresa 

Dougan, Sr Theresa Gray dan Sr Catherine Flynn. 

 

SCMM di Amerika dan COVID-19 

Berdasarkan laporan statistik (hingga 5 Agustus), diketahui persentase besar 

penduduk Amerika Serikat terkena virus ini. 

 

Lima di antara kami tinggal di negara bagian Connecticut.  

Di sana, kami merasa syukur karena selama ini tercatat angka kasus stabil 

tanpa kenaikan berarti. Sedangkan suster kami satu lagi tinggal di Chicago. 

Kasus Covid-19 di kota yang berpenduduk padat tersebut terlihat semakin 

meningkat namun suster kami yang di sana tetap sehat dan selamat, serta 

masih mampu menjalankan pelayanan Bimbingan Rohani melalui sarana 

teknologi yang tersedia.  

 

Bagi kami, sebagaimana halnya di mana-mana, zaman sekarang terasa agak 

aneh, dengan segala sesuatu tiba-tiba diperlambat, berada sendirian di rumah 

(karantina), menghindar kumpulan lebih dari 4 atau 5 orang (penjarakan 

sosial) dan pemakaian masker guna melindungi orang lain serta diri sendiri 

terhadap virus yang terbawa udara.  
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Mengingat kami semua karena faktor usia 

termasuk golongan rawan menyebarkan 

infeksi atau terinfeksi oleh orang lain, 

maka kami dengan cermat mematuhi 

protokol yang ditetapkan ahli-ahli 

kedokteran dan pemerintah.  

 

Kami merasa syukur ada teman dan 

layanan jasa yang mengurus kami 

sehingga segala kebutuhan terpenuhi 

dengan baik. 

 

Berkat teknologi kami – baik Suster maupun Sahabat – mampu bertemu 

melalui Zoom, email dan percakapan telepon. Sekali-kali juga kami dapat 

melakukan kunjungan tatap muka, atau lebih tepatnya, dengan cara tatap 

muka bermasker.  

 

Kami sangat perhatikan satu dengan yang lain dan berupaya khusus 

menunjukkan saling perhatian serta mendukung upaya masing-masing 

menghadapi masa yang terasa berat ini.  

 

Dengan diperlambatnya kegiatan sehari-hari, maka tersedia lebih banyak 

waktu untuk renungan dan mengenangi dalam doa semua yang sedang dalam 

penderitaan.  

 

Kita diingatkan dalam Mazmur 97 bahwa dalam segala sesuatu Tuhan berada 

di tengah-tengahnya.  

 

Suka dan duka  

Sr Lucine Masselink telah meninggal pada 28 Juni 2020 di Tilburg, Belanda. 

Sr Gerda Kramer telah meninggal pada 24 Augustus 2020 di 

Tilburg, Belanda. 

 

Sr  Maria Pilar Unggay akan merayakan yubelium ke-25 pada 

24 September di Filipina.  

Sedangkan Sr Alberta Telaumbanua akan merayakan 

yubelium ke-65 di Indonesia pada 3 Oktober nanti.  

 

Selamat menikmati suasana indah musim panas ini, dan kami 

berharap agar coronavirus dapat dikendalikan pada pekan-

pekan yang datang supaya tahun depan kita dapat berjumpa 

tatap muka lagi. 


