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Salib Coesfeld di Kloster Annenthal, Coesfeld 

 

Secara tradisional, setiap tahun pada hari Minggu setelah pesta Salib Suci, Salib Coesfeld dilakukan dalam 

prosesi di sepanjang stasiun di luar kota Coesfeld. Tahun ini, prosesi tidak memungkinkan karena wabah 

Corona. 

Sebaliknya, Misa Kudus dirayakan di taman Kloster Annenthal. Untuk menyenangkan para suster, umat 

yang bertanggung jawab di paroki membuat keputusan ini, mengingat pada tanggal 1 Oktober 2020, 

Kongregasi Suster-suster Notre Dame akan merayakan ulang tahun ke-170 pendiriannya. Dengan cara ini, 

Salib Coesfeld datang kepada para Suster Notre Dame untuk pertama kalinya dalam sejarah.  

Karena tidak ada prosesi yang diizinkan, sekelompok kecil orang membawa Salib melalui kota dari Gereja 

St. Lamberti, dan sepuluh Suster Notre Dame dalam dua kelompok mendapat kehormatan diizinkan untuk 

membawanya untuk bagian terakhir dari perjalanan ke Gereja. taman Kloster Annenthal. Di sana itu 

didirikan di tempat yang menonjol untuk perayaan Misa Kudus di mana lebih dari 300 umat paroki dan 

suster berpartisipasi.   

Pada perayaan Misa, salib dihiasi dengan kertas tangan dimana anak-anak Taman Kanak-kanak dari Paroki 

St. Lamberti telah menuliskan nama-nama orang yang ingin mereka doakan. Para suster Notre Dame yang 

hadir tentunya menambahkan semua suster di seluruh dunia dan semua orang yang telah meminta mereka 

untuk mengingat doa mereka.  

Karena pembatasan sosial  akibat pandemi, Prof.Dr.Daniel Bogner, profesor teologi dan etika moral di 

Fribourg, Swiss, yang akan memberikan renungan tentang topik program tahun ini "You for me," tidak 

dapat hadir. tetapi telah mencatat pemikirannya, dan mereka yang hadir dapat menyaksikan kontribusinya 

yang bermakna dan menarik di layar lebar yang telah disiapkan.  

Di akhir Misa, pemberkatan diberikan dengan salib kecil yang berisi apa yang dikatakan sebagai 

peninggalan salib sejati yang dulunya tertutup dalam kompartemen khusus di Salib Coesfeld. Semua 

sepakat bahwa acara ini adalah hadiah yang indah dari Tuhan untuk para suster menjelang peringatan 170 

tahun berdirinya Kongregasi. 


