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Konferensi Pembinaan SND dilaksanakan di Roma, Italia 

Dua puluh enam pemimpin pembinaan Suster-suster Notre Dame bertemu di rumah induk dan 
generalat di Roma, Italia, dari 28 April hingga 25 Mei 2019, selama sebulan untuk saling 
memberi masukan dan berbagi. 

 

Para pemimpin postulan, novis,  dan suster profesi sementara yang berkarya di 13 negara diundnag 
bersama oleh kepemimpinan umum. Sepanjang sebulan pertemuan mereka, para suster diberikan 
presentasi-presentasi oleh anggota dewan kepemimpinan umum dan dri nara sumber lain serta 
kesempatan-kesempatan untk berbagi pengalaman dan keahlian mereka satu sama lain.  

Dalam sambutan pembukaannya, Suster Mary Kristin Battles, Pemimpin Umum, mengingatkan para 
pemimpin dalam pembinaan bahwa “peran mereka di dalam Kongregasi adalah salah satu yang 
paling penting.” Beliau mengatakan bahwa “Masa depan kongregasi ada di tangan anda… 
Merupakan suatu keistimewaan dan tanggung jawab besar untuk menjadi seorang formator dan 
Kongregasi telah menaruh kepercayaan besar kepada anda.” Berbicara mengenai wanita dalam 
pembinaan beliau dengan jelas mengatakan: “Kita ingin para calon kita memiliki pengalaman terbaik 
dan kita ingin membimbing mereka di jalan menuju kekudusan, menjadi saksi Injil yang baik dan 
menghayati karisma dan melanjutkan misi Kongregasi.” 

Berikut ini adalah judul dari topik-topik yang diangkat selama konferensi untuk membantu para 
Pembina dengan tugas mereka yang penting: Tujuan dari Pembinaan; Spiritualitas Ignasian; Sejarah 
dan Kharisma SND; Budaya ND, Menghayati perutusan kita; Hidup antar budaya; Pendampingan;  
Berbagai gaya doa; Bagaimana bekerja Tim dalam Pembinaan; Falsafah Sumber-sumber kita, Bagian-
bagian penting dari Hukum Kanon; JPIC; Penggunaan Teknologi; Mendesain Perencanaan 
Pembelajaran. Sebagai tambahan, ada kesaksian misi dari para suster, ziarah ke Assisi, Ikut serta 
dalam Audiensi umum bersama Bapa Suci, kunjungan ke ruang St. Ignasius termasuk merayakan 
Misa bersama dalam kelompok yang saling memperkaya pengalaman ini. 

Kemungkinan untuk membagikan pengalaman-pengalaman mereka dengan  para suster yang lain 
dalam karya pelayanan yang sama menjadi nilai yang luar biasa, sehingga ada kontak-kontak baru 
dan berpartner dalam program pendampingan yang dibentuk antar para suster  yang 
berpengalaman  dan mereka yang telah dipercayakan dengan karya pembinaan sekarang ini.  Para 
pemimpin pembinaan kembali ke provinsi masing-masing dengan lebih bersemangat dan 
antusiasme. 


