
  

 

Renungan oleh Sr. Hermin 
Malaikat sebagai mahkluk rohani mereka mempunyai akal budi dan kehendak; 
mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui segala 
makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. siapa yang percaya pada 
malaikat, Setiap orang dapat mendengar suara hati masing-masing tentang itu. 
Tetapi, yang benar ialah para Malaikat itu ada dan mengambil peran dalam 
perjalanan hidup kita. Para Malaikat itu ada dan selalu bersama kita. Karena 
“mereka selalu memandang wajah BapaKu yang ada disurga”(Mat 18: 10), 
mereka melaksanakan firmanNya dengan mendengarkan suara firmanNya 
(Mzm 103: 20) Pernahkah anda memiliki pengalaman serta berpikir tentang 
siapa malaikat itu, bahwa, saya melakukannya dengan baik berkat Malaikat 
pelindung saya yang baik. Banyak umat katolik percaya bahwa setiap orang 
memiliki malaikat pelindung yang mengelilingi, melindungi dan membantu kita 
sejak lahir hingga mati. Ini memberikan bentuk pemeliharaan Tuhan bagi 
manusia. Namun ada juga malaikat lain, seperti Malaikat Gabriel yang 
membawa pesan kepada Maria bahwa dia akan menjadi ibu Yesus, Kita 
membutuhkan utusan yang membawa kabar baik di kongregasi kita. Para 
utusan menerjemahkan firman Tuhan dan memberi tahu kita apa yang 
dibutuhkan. Mereka membawa optimisme dan pandangan positif tentang 
berbagai hal.  
 
Di Nemi-Roma kita berkumpul dengan melibatkan beberapa awam untuk 
bersama-sama memikirkan masa depan kongregasi kita, banyak bertukar 
pengalaman dan berbagi pemikiran. Saran-saran ini akan dibawa kembali ke 
provinsi, pra-provinsi dan komunitas, melalui para suster dan kaum awam yang 
berpartisipasi. Memikirkan bersama tentang hari ini dan hari esok menunjukkan 
kekuatan kita sebagai kongregasi. optismisme dan pandangan postif ke depan.  
Saya berharap Dewan Pimpinan Provinsi yang baru di Indonesia, semoga 
keempat suster ini menjadi utusan dan bertindak dalam Roh Tuhan untuk 
kepentingan kongregasi pada umumnya dan secara khusus misi kita di 
Indonesia.  
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Kunjungan kerja ke Belgia 
Bagi Dewan Pimpinan Umum sangatlah mudah mengunjungi 
para suster di provinsi Belgia. Pada 31 Maret, seluruh 
anggota DPU naik mobil berangkat ke Zonhoven dan 
disambut hangat oleh Sr. Marie-Louise. Sr. Annie juga hadir. 
Mereka berdiskusi tentang perkembangan terkait 
rekonstruksi gedung St. Catherine’s yang menjadi kediaman 
suster dalam rumah jompo. Selain itu mereka membicarakan 
keadaan provinsi yang 
semakin mengecil dan 

transisinya menjadi pasca-provinsi. 
Disediakan makan siang enak, dan 
selanjutnya para-suster tiba di 
provinsialat dan menikmati kopi 
bersama kue lezat. Dewan Pimpinan 
Umum telah mempersiapkan brosur 
berisi foto-foto yang menampilkan 
masing-masing pra-provinsi dan provinsi serta pasca-provinsi. Dengan 

menggunakan foto-foto tersebut, mereka berbicara tentang seluruh bagian Kongregasi. 
Seluruh suster di situ sangat tertarik mengetahui perkembangan di berbagai negara. 
Karena libur Paskah, maka Dewan Pimpinan Umum memberikan bingkisan telur coklat 
kepada suster masing-masing.  
Setelah makan malam bersama, para anggota dewan kembali ke ‘s-Hertogenbosch. 
 

Kunjungan kerja ke provinsi Belanda  
Dibekali pengalaman penggunaan brosur foto-foto di Belgia, Dewan Pimpinan Umum 

menggunakannya lagi pada kunjungan ke suster-suster 
Belanda. Pertemuan-pertemuan di seluruh komunitas di 
Tilburg berlangsung selama sepekan, yaitu mulai hari Senin 4 
April hingga Kamis 7 
April. Perjumpaan 
ini berbeda-beda, 
tetapi kunjungan 
selalu diterima 
dalam suasana 
hangat. Para suster 
sangat berkeinginan 

mengetahui perkembangan di bagian-bagian lain 
dalam kongregasi. Dengan melihat foto, mereka 
berusaha mendapatkan gambaran. Semua suster 
Belanda senang mendengarkan, bahwa apa yang didirikan tahun 1832 di Tilburg telah 
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berkembang menjadi organisasi di 
berbagai belahan dunia yang 
memiliki masa depan.  
Sama seperti suster Belgia, suster 
Belanda juga diberi hadiah telur 
coklat. Dewan Pimpinan Umum 
diberikan berbagai karangan bunga 
yang indah. 

 

Kunjungan kerja ke Filipina  
Sr. Josephine dan Sr. Elisângela berangkat ke Filipina dalam rangka kunjungan kerja mulai 22 
April hingga 12 Mei. Merupakan kunjungan kerja pertama oleh dua suster Dewan Pimpinan 
Umum ini, yang sejak awal pandemi telah mereka lakukan. Tentunya, selama pandemi 
terdapat kontak antara anggota-anggota DPU dengan suster di Filipina. Namun pertemuan 
tatap muka lebih baik. Kedua suster ini melakukan kunjungan ke seluruh komunitas dan 
tentunya ada pembicaraan dengan Sr. Amy. 
Di Marikina, Sr. Elena dan Sr. Jessica serta Sr. Annie bekerja pada taman kanak-kanak. 
Sr. Annie mengurus keuangan. Ketika kunjungan berlangsung, ada 5 murid yang belajar 
online. Tahun belajar berakhir pada 8 Juli dan memulai lagi pada 22 Agustus nanti. Sampai 
sekarang terdapat sepuluh murid yang mendaftar untuk tahun ajaran baru. Terdapat sejumlah 
orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya begitu dimulai pembelajaran tatap muka 
kembali. Diharapkan lebih banyak anak akan didaftarkan untuk tahun ajaran baru. Sekolah 
dapat menampung sampai 60 anak dan mendapatkan izin pemerintah setiap tahun. Ukuran 
gedung belum sepenuhnya memenuhi persyaratan Kementerian, sehingga sekolah belum 
berhak mendapatkan izin tetap. 
Suster-suster di New Manila melakukan kegiatan 
sehari-hari di sana dengan hasil baik. Komunitas 
ketiga yang mereka kunjungi ada di Lupao. 
Sr. Catharine bekerja sebagai pekerja sosial pada 
yatim piatu keuskupan. Dia merasa senang di 
situ dan sedang menghimpun pengalaman 
berharga. Barangkali akan tersedia peluang 
melibatkannya pada pengembangan pusat 
pelayanan penyandang disabilitas.  
Terlihat jelas para suster ke depan ingin memfokus pada taman kanak-kanak dan pusat 
pelayanan penyandang disabilitas.  
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 Semua suster sangat tertarik melihat hasil proyek yang sedang 
menjajaki memungkinkan tidaknya menjalin kerjasama erat antar 
tiga negara. Kerjasama ini dapat bermuara pada pembentukan 
sebuah provinsi internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC 2022 
Sebelumnya pada April 2020, telah direncanakan ICC tentang Misi dan Spiritualitas. Tanggal 
pertemuan tersebut sudah beberapa pekan setelah diberlakukan lockdown, sehingga rencana 
harus dibatalkan seluruhnya. Tahun ini, begitu diketahui dimungkinkan lagi untuk bertemu di 
tingkat internasional, maka segera dilakukan persiapan sebuah ICC baru. Selain topik 
spiritualitas dan misi, ditambahkan topik kepemimpinan dan kerjasama. Ini merupakan empat 
tema yang berperan penting bagi masa depan Kongregasi. 
 

Kami mencari tempat bertemu yang layak, dan akhirnya 
memutuskan memakai SVD di Nemi, yang berada 30 km di 
sebelah selatan kota Roma. Frater Broer Huitema CMM 
dan ibu Anne Stael siap mengadi fasilitator pertemuan. 
Kami diterima di tempat tersebut mulai tanggal 6 hingga 
15 Juni.  
 

Pertemuan dibuka oleh 
Sr. Hermin Bu’ulölö pada hari Selasa, 7 Juni. Saat itu sehari setelah 
Pantekosta, maka pesannya berfokus pada keinginan saling 
memahami. Beliau menjelaskan, “melalui Pantekosta kita 
terinspirasi lintas batas.” “Roh berhembus sesukanya, bergerak, 
dinamis dan tidak membiarkan dirinya terkurung di dalam tembok 
biara, gereja atau budaya. Dalam beberapa hari mendatang kita 
mencari cara untuk membuat spiritualitas kita terlihat dalam misi 
kita, serta di dalam komunitas kita. Kita sebagai religius tidak dapat 
melakukannya sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk saling 
bekerja sama. Dengan demikian spiritualitas kita semakin 

membumi, secara bersama menatap masa depan penuh harapan.”  
Covid-19 telah membawa perubahan pada hidup kita. Apa yang dapat kita lakukan, agar 
mengikuti perubahan itu tanpa kehilangan pandangan tentang nilai-nilai spiritualitas kita 
seperti penyelenggaraan Ilahi, belaskasih dan kesederhanaan? Apakah kita melihat peluang 
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dan kesempatan baru? Pertemuan bertujuan agar dapat tukar pendapat tentang hal 
itu, untuk saling berbagi pengalaman dan mengembangkan ide-ide baru. 
Sr. Hermin menyatakan disayangkan tidak sempat hadir peserta-dari Indonesia yang 
telah diundang ke pertemuan, karena mereka tidak mendapatkan visa. Hal ini terasa, 
terlebih lagi karena Indonesia merupakan provisi terbesar dalam Kongregasi kita.  
 

Spiritualitas 
Setiap peserta membawa sebuah benda yang melambangkan spiritualitas pribadinya. 
Dengan beranjak dari benda-benda tersebut dan berdasarkan teks spiritualitas SCMM 
yang terkandung dalam Konstitusi, maka kami merenungkan cara agar spiritualitas kita 
dapat tetap dilestarikan. Menjadi jelas bahwa suster-suster Eropa yang paling 
semangat giat masih terlibat pada organisasi luar yang membantu orang lain, dan 
mereka telah mengalami keterikatan sebagai unsur penting menyampaikan lagi 
spiritualitas kita. Para suster di Brasil bersama anggota asosiasi hidup di tengah-tengah 
masyarakat terpinggir dan tidak takut menyuarakan tentang politik sambil berupaya 
mengembalikan harkat dan martabat anggota masyarakat agar dapat menemukan 
pengharapan lagi. Para suster di Timor Leste mengalami spiritualitas mereka melalui 
kegiatan misi, berlandaskan nilai inti yaitu kesederhanaan, belas kasih dan 
penyelenggaraan ilahi. Suster-suster Filipina juga mengatakan bahwa cinta berbelas 
kasih terungkap melalui misi dan kehidupan komunitas, baik dengan saling mendengar 
maupun dengan saling mengampuni.  
 

Audiensi 
Disediakan tamasya pada kesempatan cukup awal, yaitu pada hari 
kedua. Kami diantar ke kota Roma. Di situ mulai jam 09:00 kami 
audiensi dengan Paus Fransiskus. Terdapat suara bersorak-sorai 
ketika Kongregasi disambut secara khusus.  
Setelah audiensi selesai, semua bebas untuk mengunjungi Gereja St. 
Petrus, lihat-lihat di kota Roma, membeli oleh-oleh atau ....  
Hari itu berlangsung baik dalam suasana hangat.  

 

Misi 
Sebelumnya, seluruh peserta diminta mempersiapkan presentasi misi di negaranya 
masing-masing. Kami mendengar kisah mengesankan, 
seperti perjuangan keadilan sosial di Brasil, saling 
berbagi sukacita dan duka, bimbingan proyek bagi 
pemuda dan lansia, baik di Yayasan maupun di Centre 
Dom Hélder Câmara, pengalaman dengan harus 
bekerjasama dengan orang lain, Gerakan Belas Kasih 
yang berkembang pesat dan secara khusus bagi 
Anggota Asosiasi dalam Kongregasi. 
Provinsi Belanda memusatkan perhatian pada 
persaudarian dan pemeliharaan satu kepada yang 
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 lain. Seluruh suster sudah lansia dan peran mereka sekarang supaya memberi 
dukungan kepada yang lain. Mereka mengabdikan diri sebagai tenaga sukarela 
berbagai kegiatan. Selain itu sebagai sponsor mereka turut membiayai proyek dengan 
prospek menjanjikan bagi kelompok orang masyarakat pingiran. Karisma 
disebarluaskan melalui Gerakan Vinsensius, Gerakan Belas Kasih, Asosiasi Terilhami 
(The Inspired Association) dan Kelompok Barach.  
Situasi di Belgia kurang-lebih sama seperti Belanda. Di sini, kegiatan misi telah 
berangsur-angsur berakhir. Masih ada beberapa suster yang membantu tugas sukarela 
di paroki atau keuskupan serta di lembaga yang dulu menjadi bagian pada proyek-
proyek suster.  
Para suster di Filipina bekerja di paroki dan melakukan kunjungan pastoral. Hal ini 
mereka lakukan bekerjasama dengan orang awam. Ada beberapa suster yang bekerja 
di sebuah sekolah, sedangkan salah satu suster menjadi pekerja sosial pada panti 
asuhan keuskupan. Sebelumnya, beberapa proyek terhenti karena pandemi dan untuk 
memulainya lagi sekarang ternyata sangat sulit.  
Ke-tiga komunitas di Timor Leste bergiat di tengah-tengah masyarakat. Untuk 
mengunjungi keluarga dan orang sakit merupakan tugas penting, namun para suster 
juga menyediakan air bersih dan makanan. Di panti asuhan, mereka mengasuh 41 
anak berumur mulai 5 hingga 15 tahun. Dengan dilanda pandemi, maka semua 
kegiatan ditangguhkan dulu. Namun sekarang keadaan berangsur-angsur kembali 
normal. Misalnya, klinik telah dibuka kembali dan diadakan pertemuan yang menjadi 
kesempatan merekrut calon baru.  
Sebagai kesimpulan, kami melihat ada sekelompok wanita berjiwa kuat yang menaruh 
perhatian pada orang terpinggir dari masyarakat dan sedang mencari berbagai cara 
baru. 

 

Laudato Sì 
Sudah ada beberapa tahun yang lewat sejak penerbitan Laudato Si oleh Paus 
Fransiskus (2015). Naskah ini menyajikan ide-idenya mengenai kerentanan planet dan 
kaum miskin, juga keyakinannya bahwa segala sesuatu ada saling keterhubungannya. 
Paus menyerukan pendekatan berbeda terhadap perekonomian dan usaha meraih 
kemajuan serta menuntut ada perhatian bagi harkat martabat seluruh makhluk hidup. 
Saat ini setelah mengalami pandemi beberapa tahun, maka kita semua menyadari 
dampak yang dibawa pesan ini terhadap misi dan spiritualitas kita.  
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Di Belanda dan Belgia, suster memakai bahan ramah lingkungan pada pembangunan 
baru, sedangkan mereka membatasi penggunaan plastik dan makanan tersisa diolah 
menjadi pupuk kompos. Di tingkat individu, suster menghemat energi dan berusaha 
mengurangi konsumsi barang sampai seminimal mungkin. Mereka bangga telah dapat 
menerapkan pola hidup yang lebih menopang sustainabilitas.  
Para suster di Brasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang dapat 
dilakukan dengan cara berbeda. Di sekolah, anak-anak belajar memperlakukan alam 
dengan hati-hati. Misalnya, botol-botol PET dipotong separuh-separuh. Satu bagian 
digunakan sebagai pot bunga yang dapat menumbuhkan benih, sedangkan separuh lain 
dijadikan mainan anak-anak. Di ibadah pastoral bagi kaum muda, telah dirintis proyek 
yang mengolah ban mobil menjadi tong sampah. Kaleng dijadikan mainan anak-anak 
dan dilakukan penggunaan ulang atas produk yang dapat didaur ulang. Mereka 
menggabungkan kekuatan dan berusaha bekerja sama dengan organisasi lain agar 
dapat mengembangkan proyek-proyek baru. Misalnya, mereka mengadakan perjanjian 
dengan berbagai toko roti. Siapa yang datang membawa kantong belanja dibuat dari 
kain untuk membeli roti gulung, akan diberi tambahan roti tersebut. 
Memang sudah ada banyak yang dapat dilakukan sendiri. Hal ini juga merupakan 
pengalaman para suster di Filipina. Di komunitas, dilakukan pemisahan sampah dan 
diupayakan agar bahan dapat digunakan kembali. Dengan langkah-langkah ini 
diterapkan secara cermat dan diskusikan dengan orang di sekitar, maka ditingkatkan 
kesadaran mereka tentang pentingnya sustainabilitas.  
Ditambah Sr. Sofiani, bahwa sustainabilitas juga menjadi 
prioritas penting bagi para suster di Indonesia. Mereka 
berusaha menggunakan kertas seminim mungkin, 
memakai energi dengan berhati-hati, memisah-misahkan 
sampai dan menghindari penggunaan plastik. Anak-anak di 
sekolah dan asrama diberi penyuluhan supaya sadar akan 
usaha memelihara planet kita secara berkelanjutan.  
Setiap negara dengan caranya sendiri berkontribusi 
mewujudkan dunia lebih diwarnai sustainabilitas.  
 

Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan tema penting dengan berbagai 
aspeknya yang dapat dibahas. Selama ICC ini ada perhatian 
khusus pada kepemimpinan melayani baik terhadap diri Anda pribadi maupun 
komunitas atau negara. Frater Broer menyampaikan pendahuluannya yang 
menampilkan citra ideal tentang kepemimpinan melayani, sebagai panutan. Yang lebih 
menjadi masalah adalah pelaksanaannya. Padahal unsur seperti otentisitas dan 
akuntabilitas memegang peran yang penting. Setiap insan manusia bertanggung jawab 
atas dirinya sendiri. Ada tanggung jawab bagi apa yang Anda lakukan, tetapi juga apa 
yang Anda tidak lakukan. Sebagai pemimpin melayani, Anda berusaha memberdayakan 
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 orang lain supaya semakin kuat. Banyak suster bekerja di bidang pendidikan dan tugas 
mereka paling penting agar dapat mendukung generasi muda menempuh jalan mereka 
dalam hidup. Hal ini sulit. Bagaimana bisa mengetahui, tugas dilakukan dengan baik? 
Kadang-kadang, perlu bersikap baik hati, namun menjadi baik hati pada waktu-waktu 
lain bukan hal yang tepat. Kadang-kadang Anda harus bertindak segera, dan kadang-
kadang Anda harus menunggu agak lebih lama sebelum bertindak. Tidak ada jawaban 
sederhana begitu saja. Termasuk bagian pada kepemimpinan adalah upaya mendengar 
dan dengan cermat membedakan mana yang penting.  
Misi juga memerlukan kepemimpinan. Anggota dari negara-negara yang hadir 
melakukan diskusi bersama mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Hal ini 
akan menentukan fokus perhatian pada tahun-tahun mendatang. Atau barangkali 
seharusnya kita mengatakan, terlihat ada cita-cita besar. Cita-cita tersebut mulai dari 
upaya meningkatkan jumlah suster agar dapat memperluas misi dan upaya belajar 
bahasa Inggris yang baik dan benar sampai pengembangan kerjasama dengan orang 
awam serta profesionalisasi para suster.  
 

Keterikatan  
Kita telah berulang kali mendengar tentang pentingnya keterlibatan orang awam bagi 
masa depan Kongregasi. Selama waktu bertahun-tahun di Amerika, para suster bekerja 
sama dengan sekelompok Sahabat yang terlibat. Sr. Mel Ryley dan Dana Sullivan telah 
merekam pesannya masing-masing tentang pengalaman sebagai suster dengan Sahabat 
dan sebagai Sahabat dengan para suster. Dari Indonesia, kami menerima pesan video 
dari Elisabeth Ghozali sebagai Sahabat Misi. Pertemuan dihadiri oleh Belanda dan Brasil 
dengan membawa utusan terlibat, yaitu: Henny Spooren dan Silvania Tereza Batista da 
Silva. Mereka menceritakan pengalaman di tempatnya sendiri, sebagaimana juga 
dilakukan suster yang hadir. Sr. Marie Thérèse Croke juga mengirim sebuah surat 
tentang pengalamannya bekerja sama dengan orang awam.  
Seluruh kisah yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa jenis keterikatan berbeda 
satu tempat dengan tempat yang lain. Keanggotaan asosiasi yang ada di Brasil 
merupakan jenis keterikatan yang paling kuat. Statuta telah disusun dan setiap tahun 

anggota asosiasi mengikrarkan janji 
keterikatan pada provinsi Brasil selama 
suatu periode. Di lain pihak, ada juga 
negara yang sama sekali tidak ada 
struktur bentuk keterikatan.  
Di masa mendatang diperkirakan 
bahwa jumlah awam yang memiliki 
keterikatan dengan Kongregasi semakin 
meningkat, sehingga akan terjadi 
penyebarluasan karisma dengan cara 
berbeda. Hal ini berarti nanti perlu 
ditetapkan pedoman.  
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 Kerjasama internasional  
Kita telah melakukan perayaan bersama. Berbagai topik telah dibahas dan ada tukar 
kisah pengalaman. Kita mendengar berbagai gagasan sangat menarik. Apakah 
kerjasama kita ini dapat dilengkapi kerangka terstruktur? Kerjasama antara sesama 
suster dan juga antara suster dan awam serta pendalaman spiritualitas. 
Suster-suster di Timor Leste ingin belajar bahasa Inggris di Filipina. Mereka juga 
ingin memanfaatkan pengetahuan Provinsi Indonesia di berbagai bidang. Di Brasil, 
juga ada keinginan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kita bersama. Mereka 
sudah sangat giat belajar, dengan dibantu suster-suster dari Filipina dan Amerika.  
Para suster Belgia juga ingin melanjutkan pertemuan dengan suster Belanda. Tentu 
saja bahasa tidak menjadi kendala bagi mereka, sehingga diskusi topik bersama 
menjadi lebih muda. Terdapat beberapa negara yang merasa perlu menata 
keterikatan sama awam.  
Berbagai gagasan ini menunjukkan bagaimana pun juga, ada hubungan saling 
membutuhkan antara suster dengan awam. 
 

Masa depan  
Kehidupan religius sedang dalam pengembangan. Jumlah panggilan secara global 
semakin menurun. Kaum muda tidak lagi memilih hidup sebagai religius. Mereka 
tidak lagi ingin menjalani hidup mengikuti gaya hidup kita. Meskipun demikian, 
suster-suster di Brasil telah menemukan keinginan orang awam menjadi lebih dekat 
pada Kongregasi, supaya ada hubungan dengan spiritualitas kita. Orang awam ini 
sudah menikah dan memiliki keluarga masing-masing. Hal ini menjadi bentuk hidup 
religius baru sekaligus model yang berpotensial di Brasil. Selain itu ada 
perkembangan di Belanda. Di bidang kesejahteraan sosial di lingkungan gereja, 
terlihat ada kerjasama lintas agama. Ada banyak orang yang berminat pada gereja 
baru dan bergabung dengan kelompok seperti San Egidio, Focolare atau Chemin 
Neuf. Hal ini berarti panggilan tetap ada, namun dalam cara yang berbeda 
dibandingkan masa lalu.  
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Menurut suster-suster di Indonesia dan Timor Leste, jumlah panggilan diperkirakan 
semakin meningkat selama sepuluh tahun ke depan. Suster di Filipina berharap 
akan terjadi peningkatan jumlah mereka, sekaligus ingin menaruh fokus pada 
kerjasama awam lebih erat. Setelah taman kanak-kanak mulai berkembang lagi dan 
pusat kegiatan penyandang disabilitas menjadi lebih profesional, maka orang-
orang yang tertarik pada SCMM akan mulai datang lagi. Dalam waktu sepuluh 
tahun ke depan, tidak akan lagi ada banyak suster di Belanda dan Belgia. Apakah 
berbagai kelompok awam ini bertahan untuk seterusnya tanpa kehadiran suster?  
Sehubungan dengan keterlibatan awam dan panggilan baru, situasi masing-masing 
negara cukup bervariasi. Namun berbagai bentuk baru ini membuka pintu bagi 
penyebarluasan spiritualitas kita. Orang awam dan para suster saling 
menginspirasikan dalam kekompakan bersamanya.  
 

 

Kapitel Provinsi di Indonesia 
Belum lama anggota Dewan Pimpinan Umum pulang dari pertemuan, berangkat 
lagi Sr. Hermin dan Sr. Sofiani ke Indonesia untuk menghadiri kapitel provinsi di 
Medan mulai 1 Juli hingga 6 Juli. Sebagaimana biasa, mereka melakukan kilas balik 
empat tahun terakhir, mengesahkan pembukuan periode keuangan dan 
memandang masa mendatang. Dewan provinsi dipilih pada hari terakhir kapitel 
tersebut. Sr. Donata Manalu menjadi Pimpinan Provinsi baru. Dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya, akan dibantu oleh Sr. Blandina Zagötö sebagai vikares. 
Sedangkan sebagai anggota dewan ada Sr. Teresa Seingo dan Sr. Alfonsia Saing. 
Kami ucapkan selamat sukses pada tugas jabatan selama periode ke depan.  
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Prayaan 60 tahun kehadiran kongregasi kita di Brasil 
Pada tanggal 11 Mei 2022, kami merayakan ulang tahun ke-60 kehadiran 

Kongregasi kita di Brasil. Kami merayakannya 

bersama dengan rekan-rekan kami, semua 

anggota Gerakan Belas Kasihan, orang dewasa 

dan kaum muda, teman-teman yang bekerja 

sama dengan kami dan orang-orang dari 

komunitas kami. Perayaan ekaristi dipimpin 

oleh teman kami “Pastor Jean”. Dalam 

perayaan ekaristi ini sebagai ucapan syukur, 

kita mengingat semua suster yang telah 

berjasa di sini, kisah-kisah diceritakan, 

bagaimana realita hidup dijalani dan 

menekankan kontribusi masing-masing suster 

kita dalam pembangunan Kerajaan Allah, dalam memperjuangkan keadilan dan 

martabat bagi semua. Kami mengakhiri dengan cara yang sangat Brasil dan timur 

laut, dengan forró, ciranda dan quadrilha, merayakan kehidupan dan pemberian 

diri dari masing-masing para suster kita. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas 

semua kebaikan yang telah dicapai yang Dia berikan kepada kami. Semoga 

Bunda Maria yang berbelaskasih, kita diilhami untuk mengikuti Putranya. 
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Berita Duka  
Pada bulan-bulan akhir ini terdapat tiga suster yang meninggal dunia:  
06 Mei Sr. Ansfrida van Loon  Tilburg (Belanda) 
24 Mei Sr. Florensia Fau  Telukdalam (Indonesia) 
16 Juli Sr. Rosa Hermans   Zonhoven (Belgia) 
 

Adapun beberapa suster yang merayakan yubileum masuk biara: 
40 tahun 7 Juni  Sr. Stefani Murwani  
25 tahun 25 Juli  Sr. Rosemarie Malisngoran  

Sr. Rita Gheru Leko 
Sr. Hubertine Nino 
Sr. Yahana Sembiring 
Sr. Patrisia Sitanggang 
Sr. Damiana Marbun 
Sr. Clementine Wailaba 
Sr. Benedikta Marbun 
Sr. Fidelia Giawa 

 

Pada 14 Agustus, Sr. Constansa Lowette meraih usia 101 tahun. 
 

 


