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Pelajar Bahasa Inggris 2018, Rumah Induk, Roma 
 

 
 

Kami adalah kelompok pelajar bahasa Inggris kelima di Roma. Kami memulai kursus bahasa Inggris kami pada tanggal 

5 Februari dan selesai pada 30 November 2018. Masing-masing dari kami berasal dari negara yang berbeda. 

Kursus bahasa Inggris kami meliputi tiga bagian: dari jam 9:30 sampai jam 12:00tengah hari, belajar bersama dengan 

Sr.M.Josefa. Sore hari, kami harus belajar SRA dan Rosetta Stone. Ini membantu kami untuk belajar berbicara dan 

membaca. Pada bulan Juli, kami harus memberikan presentasi tentang negara kami dan di akhir kursus, kami harus 

menyajikan tempat favorit kami di Roma. Sr.M. Josefa mendampingi dan mengajar kami dengan sangat sabar. Di 

kelas, kami tidak pernah merasa bosan karena guru kami sangat kreatif. Setiap hari kami diberi pekerjaan rumah dan 

di akhir setiap unit kami tes kosakata.  

Terima kasih, Sr. M.Josefa, atas dukungan dan pendampingan Suster untuk kami selama sepuluh bulan. Kami sangat 

berterima kasih dapat mengenal suster sebagai seorang guru yang baik, ramah dan sabar. 

Sahabat kami, Sr. Mary Ann, yang membantu kami dalam berlatih SRA dan Rosetta Stone setiap hari Jumat. Terima 

kasih, Sr. Mary Ann; kami selalu menunggu anda hari Jumat.   

Akhir pekan sangat menyenangkan karena kami dapat keluar dan mengunjungi semua gereja dan tempat-tempat 

bersejarah di Roma. Itu telah membantu kita bertumbuh dalam iman dan dalam kasih kita kepada Allah dan menjadi 

Suster Notre Dame yang bahagia. Kami bersyukur atas kesempatan untuk tinggal bersama para Suster dari berbagai 

negara. Komunitas Casa Madre sangat membantu bagi kami untuk tumbuh dalam semangat SND. Terima kasih, para 

suster komunitas Casa Madre atas bantuan Anda. 

Terima kasih banyak, Sr.Mary Kristin dan para asisten umum untuk kesempatan berpartisipasi dalam kursus bahasa 

Inggris ini dan tinggal di Roma. Kami senang karena sekarang kami dapat berbicara dan mengerti bahasa Inggris.  
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