
  

 

Renungan oleh Sr Hermin Bu’ulölö  
 

Kelahiran Yesus  
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan 
semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang, masing-masing di kotanya 
sendiri.  Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Betlehem, bersama-sama 
dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah 
waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya 
yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, 
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.  
 

Kisah ini kita semua tau. Selama masa Natal kita juga menceritakan ulang kisah ini 
kepada sesama suster. Mengapa kita melakukan demikian? Dalam kisah ini, apa yang 
begitu mengharukan hati kita?  
Inilah cerita universal dengan tingkatan banyak makna. Ketika saya menulis renungan 
ini, di luar masih dingin, gelap dan hujan gerimis. Kebetulan saya juga merasa bahagia, 
dapat menikmati tempat tinggal dan tungku perapian yang sedang menyala. Yesus 
datang di dunia ini dalam keadaan yang sangat berbeda. Dia mendapatkan kehangatan 
dari seekor sapi dan keledai. Setelah kelahiran-Nya, terlihat ada bintang besar yang 

bersinar di langit, di atas kandang 
ternak. Terdapat banyak orang 
yang mengikuti bintang tersebut 
dan datang kepada sang Anak 
yang baru lahir ini. Tersedia 
tempat bagi semua yang datang! 
Selain orang-orang majus yang 
kaya, gembala-gembala yang 
bersahaja pun mendapatkan 
tempat. Kandang ternak yang di 
sana itu, menyambut kehadiran 
semua dan menjadi tempat 
bertemu.  
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Kandang ternak itu dapat kita perumpamakan dengan batin kita. Saat 
menjelang Natal setiap tahun, kita kembali menaruh perhatian pada batin. Kita 
berusaha menemukan wujud hidup Tuhan di dalam diri kita, setelah Ia lahir di 
dalam jiwa kita. Kita mencari kedamaian, merenungkan hidup dan 
menanyakan diri, apakah telah merangkul semua dalam kandang ternak kita 
sendiri. Kita mengatur supaya ada perspektif dan menyusun niat baik bagi 
periode baru, supaya kita menyediakan tempat bagi hal-hal yang belum kita 
perhatikan. Tuhan lahir kembali di dalam diri kita.  
 

 

Perayaan hari ulang tahun ke-189 Kongregasi  
Pada hari Selasa 23 November lalu, perayaan tahun ke-189 
pendirian Kongregasi kita berlangsung di berbagai tempat 
hadirnya Kongregasi. Kami di Generalat pun mengadakan 
perayaan doa singkat dan menikmati kue-kue enak sambil 
minum kopi.  
Sr Josephine membawa doa penyampaian rasa berterima 
kasih kepada pendiri Kongregasi Msgr Zwijsen yang 
mendirikan Kongregasi dan Muder Michael Leysen yang 
menjadi pimpinan kongregasi perdana. Mereka ini 
mendapatkan inspirasi dari  Bunda Maria yang 
berbelaskasih dan Santo Vinsensius de Paul.  
“Sebagai Suster-Suster Cintakasih, sejak tahun 1832 telah 
mengamalkan karya cintakasih dan terus melakukannya 
sampai sekarang.  
Terdapat banyak wanita yang mendahului kita. Yaitu wanita dengan iman kuat, 
yang melihat jauh ke depan dan berani dalam kegiatan mereka.” 
 

Sr Josephine menghimbau seluruh anggota keluarga besar kita, termasuk 
sahabat dan anggota asosiasi serta anggota staf, agar tetap mengemban misi 
Kristus dan terus melangkah maju. Perayaan ini berakhir dengan nyanyian 
Salve Regina. 
 

Suster-suster di Filipina juga 
menambah suasana meriah 
yubileum ini dengan 
mengadakan ekaristi 
bersama.  
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Para suster Indonesia juga memberi perhatian khusus pada hari ulang tahun ke-

189 Kongregasi kita. Suster-suster di Waipadi, pulau Sumba, mengundang anak 

yatim dan anak-anak dari lingkungan setempat untuk mengikuti perayaan ini. 

Lebih dari 100 anak dapat menikmati makan sehat yang bergizi. Hari esoknya 

menjadi acara paling meriah pada perayaan ekaristi, dan para suster juga 

mendoakan masyarakat waipadi agar mereka memperoleh berkat.  

 

Suka dan duka  
Dua suster akhir ini sempat merayakan ulang tahun ke-100.  
 

Sr Teresa Gray ... 
Tepat pada 22 November lalu, Sr Teresa Gray mencapai usia 100 tahun. Sr Teresa 
tinggal di komunitas Pantasaph di Inggris, di situ dirayakan ulang tahunnya. Dewan 
Pimpinan Umum lewat Zoom mengucapkan selamat kepada Sr Teresa, dan 
pertemuan ini ternyata memperoleh makna sangat khusus yang tak terbayang 
sebelumnya, baik bagi Dewan maupun Sr Teresa. 

 

 
 
 
 
 
 

... dan Sr Marianne Hoefnagels 
Adapun dalam Kongregasi satu suster lainnya yang memasuki 
usia 100 tahun. Pada 11 Desember, Sr Marianne Hoefnagels 
mencapai usia terhormat 100 tahun. Pesta ulang tahunnya 
berlangsung meriah dengan minum kopi bersama, dan disusul 
dengan perayaan ekaristi.  
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Kaul kekal Sr Lusinete 
Suster-suster di Brasil juga tidak kekurangan alasan merayakannya. Sr Lusinete 
pada hari minggu 12 Desember mengikrarkan kaul kekal. Acara ini menjadi 
perjumpaan dengan suasana indah gembira. Meskipun diberlakukan pembatasan 

sosial karena virus corona, Sr 
Lusinete, para suster dan 
anggota asosiasi di sana, 
serta keluarga dan tamu 
undangan dapat menikmati 
suasana pesta bersama.   
 

Dari kiri ke kanan: Sr Gracça, 

Sr Kardene, Sr Elisângela, 

Sr Lusinete, Sr Paula, 

Sr Dalva dan Sr Joérica 

 

 

 

 

Empat suster telah meninggal dunia: 
18-11-2021  Sr Roberta Simarmata Sarudik, Indonesia 
24-11-2021 Sr Grada Passier Tilburg, Belanda 
03-12-2021 Sr Lidewijde van Doorn Tilburg, Belanda 
07-12-2021 Sr Alphonsa Spieker Tilburg, Belanda 
 

Hening 
Natal  

membuat kita sungguh  
mensyukuri tahun yang telah berlalu.  

Hal-hal yang belum diketahui 
pada Tahun Baru ini, menimbulkan harapan  

dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. 
Selamat Natal dan sehat selalu selama tahun 2022. 

!!! 


