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Perayaan Syukur untuk Pastor Giuseppe Cinà, MI 

 

Pada hari Minggu, 12 Juli 2020, para suster di rumah induk di Roma berkumpul untuk merayakan Misa Kudus khusus 

sebagai rasa terima kasih kepada Pastor Giuseppe Cinà, MI, yang telah melayani komunitas rumah induk sebagai 

kapelan sejak tahun 2001 dan sekarang pensiun dari pelayanan harian ini untuk kami.  

Ketika rumah induk dan generalat dipindahkan ke Via della Camilluccia, Ibu Maria Vera, ibu jenderal pada saat itu, 

membuat perjanjian dengan Kongregasi yang Mengurus Orang Sakit (Para Imam St. Kamilus), yang memiliki rumah 

provinsi mereka tidak jauh dari kami di atas bukit, untuk merayakan Misa di kapel rumah induk kami setiap hari, dan 

mereka telah memenuhi tugas ini dengan sangat setia sejak 1948. Pada hari Minggu Pastor Antonio Marzano, MI, 

pemimpin provinsi, menyebutkan bahwa pada zaman dulu sebuah bus kecil akan meninggalkan properti mereka 

setiap pagi untuk membawa para imam ke komunitas-komunitas religious di mana mereka merayakan Ekaristi, dan 

sekarang kita adalah satu-satunya yang tersisa di mana para Imam Camillus setiap hari datang.  

Pastor Cinà adalah kapelan rumah induk yang sudah melayani kami selamabertahun-tahun sejak ia imam muda dan  

kemudian dipanggil untuk tugas-tugas lain, dan berbagai imam mengambil tanggung jawab ini sepanjang tahun. 

Kemudian dia kembali kepada kami 19 tahun yang lalu dan telah menjadi saudara dan sahabat yang terkasih dari 

komunitas kami sambil setiap hari membagikan Firman Tuhan dan Roti Hidup bersama kami. Ratusan suster, para 

pengunjung, dan teman-teman datang untuk menghargai cara-caranya yang lembut, mendalam, bijak, dan 

cerdasnya membuka Firman Tuhan selama homilinya, dan selera humornya yang sering membuat kami tertawa. 

Pastor Cinà sangat memperhatikan pesta-pesta yang kami rayakan di komunitas kami, tidak peduli apakah itu adalah 

acara-acara kongregasi besar atau hari ulang tahun dan hari raya masing-masing suster.  
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Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadanya, kami mengundang Pastor Cinà untuk datang dan 

merayakan Ekaristi bersama Pastor Antonio Marzano dan bergabung dengan komunitas kami untuk sarapan pada 

hari Minggu. Kami merayakan Ekaristi yang meriah di mana Pastor Cinà memimpin dan menawarkan salah satu 

homilinya yang menginspirasi, dan ada kontribusi dari berbagai negara (sesuatu yang selalu ia nikmati). Saat sarapan 

Suster Mary Kristin menyatakan penghargaan kami kepadanya dan dia menerima kartu tulisan tangan yang indah 

(oleh Suster kami Mary Marcelle dari Covington – yang telah meninggal pada tahun 2001) dan beberapa hadiah. 

Pastor Cinà juga berterima kasih kepada kami, berbagi beberapa kenangan lucu, dan pada akhirnya kami saling 

menyapa dengan “Arrivederci!” - "Sampai jumpa lagi!". Kami memang akan senang melihatnya lagi kalua ia sesekali 

datang untuk menggantikan salah satu konfraternya.  


