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Selamat datang di Gerbang Institut Kepausan Santo Petrus  

 

Kami Suster-suster Notre Dame tiba di pintu gerbang Seminari Santo Petrus pada tanggal 28 Juli 2021. Ketika 

kami tiba dimalam hari, pihak kampus menyambut kami: Sr. Mary Priti, Sr. Crecencia, Sr. Monika Soren, Sr. 

Magdeleena, dan Sr. Monica Rose dari Patna, dan Sr. Mary Divya Ranjani dari Bangalore.  

Kami memulai karantina dan kelas online secara bersamaan. Kami tinggal di St. Teresa Niwas (asrama) 

bersama dengan tujuh belas suster dari tujuh kongregasi yang sedang menempuh studi gerejawi mereka di 

St. Petrus. Kami memulai kelas offline kami pada tanggal 5 Agustus dengan Misa pembukaan, dan kami 

diteguhkan dengan bantuan spiritual dan akademis dari para imam di sana. Kelas kami berjalan lancar 

dengan banyak presentasi, kuis Alkitab, tugas, kursus blok, dan ujian.  

Kami diberkati dengan banyak profesor yang berpengalaman, mahir, dan kreatif. Seperti yang kami harapkan 

untuk menyelesaikan tiga tahun teologi kami dalam enam bulan, kami terlibat dalam ketiga bidang teologi 

dan berpartisipasi dalam presentasi kelas, drama, dan presentasi video. Selain studi, kami juga mengadakan 

dua seminar tentang aspek alkitabiah dari St. Yosef dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan Ceramah 

dari Pastor Penven tentang “Jatuhnya Nilai-Nilai Sosial dan Konsekuensinya” oleh Justice Santosh Egdhe.  

Kami banyak menimba ilmu dari semua seminar ini dan kelas reguler kami, yang membantu kami untuk 

mengenal dan mencintai Tuhan kami dengan cara yang lebih dalam. Kami juga memiliki kesempatan yang 

indah untuk mengunjungi Museum Alkitab dan selalu disambut di gudang pengetahuan yang luas ini, yakni 

perpustakaan seminari.  

Semua kebutuhan rohani kami terpenuhi dalam komunitas, berinteraksi dengan para suster dan 

menghadiri Misa Kudus, pujian, doa malam, rosario, rekoleksi, dan pengakuan dosa. Kami diberkati untuk 

menjadi bagian dari perayaan komunitas St. Petrus seperti Onam dan Monte Fest. Kegiatan kami di 

komunitas meliputi berkebun, tugas dapur, pekerjaan rumah tangga di berbagai unit, permainan, dan 

rekreasi. Untuk menjaga semangat Notre Dame dan kekuatan kelompok, kami berkumpul seminggu sekali 

untuk berbagi pengalaman iman kami akan Tuhan dalam minggu ini.  

Kami sangat berterima kasih kepada Sr. Mary Tessy, Sr. Chetana, Sr. Udaya, Sr. Sujita, Sr. Tripti, Sr. Prasanna, 

dan para suster yang terkasih atas kesempatan ini. Kami masih mengharapkan doa-doa dari para suster.  


