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Pilgrim Kongregasi dari India dan Indonesia Berbagi Pengalamans 

 

Pada tgl. 18 September, 2018, enam suster pilgrim dari provinsi Patna, India, dan tiga suster dari provinsi 

Jakarta, Indonesia, disambut hangat oleh komunitas Rumah Induk. Para pilgrim India ialah: Sr. Mary Taruna, Sr. 

Prasanna, Sr. Mamta, Sr. Prabha Toppo, Sr. Kalpana, dan Sr. Prasan tiba di Roma setelah menyelesaikan 

pilgrim mereka di Jerman; sedangkan para suster Indonesia memulai ziarah mereka di Roma. Suster Mary 

Supriya dari Rumah Induk bergabung dengan tiga suster Indonesia, Maria Marieta, Yusta, dan Marlina untuk 

mengunjungi tempat-tempat Kongregasi di Jerman. 

Para suster peziarah membagikan tanggapan mereka: “Oh! Betapa baiknya Tuhan yang mahabaik!” Semboyan 

Santa Yulia ini telah menjadi kenyataan hidup ketika kami melakukan ziarah kongregasi kita ke Roma, Kota 

Abadi, dan asal-usul kongregasi kita. Perjalanan kami di sekitar Kota Suci telah memperbarui dan 

memperdalam iman kami. Menapaki jalan-jalan yang dilalui oleh para kudus, para rasul dan martir telah 

menantang dan mengilhami kami untuk menjadi misionaris yang bersemangat. 

Mengunjungi asal-usul kongregasi kita, rumah-rumah cabang, dan menyaksikan kehidupan suci para suster  

kita di Jerman, Belanda, dan di Namur, Belgia, adalah pengalaman mendalam internasionalitas kita dan 

motivasi yang kuat untuk pembaruan rohani kami. Dengan rasa hormat yang dalam dan cinta, kami ingat para 

suster kami yang suci dan telah menjalani hidup mereka menyebarkan kebaikan Tuhan dan yang telah 

memberi kami kesucian sebagai seorang Notre Dame sejati. Ziarah ini memang memperluas perspektif kami 

terhadap panggilan kami sebagai religious yang disucikan di gereja dan di dalam kongregasi kita yang 

internasional ini.  

Kami, para peziarah, tergerak oleh pengalaman kami dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, Sr. Mary 

Kristin, Suster Mary Sreeja, dan Dewan Umum untuk kesempatan luar biasa ini yang diberikan kepada kami. 

Kami berterima kasih kepada provinsial kami masing-masing dan setiap suster yang mendampingi kami dalam 

ziarah kami. Sungguh hal luar biasa bahwa kami adalah milik Notre Dame dan Gereja universal! 


