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Salam Natal dari Steyl 
 
Pesan perayaan Natal kami kali ini adalah Allah yang lemah lembut yang berkobar 
dalam kasih. Allah tidak pernah meninggalkan  kita  dalam kegelapan politik, sosial 
atau kelaliman individu/pribadi. Hal ini menjadi komitmen-Nya.   
Pesan Natal dirangkum dalam  perkataan malaikat “Engkau akan memanggil Dia 
Yesus, Imanuel, Allah beserta kita”.  Inilah yang menjadi hasrat terdalam Allah untuk 
selalu beserta kita, baik dalam kerugian, resesi, kekecewaan, kesulitan-kesulitaan dan 
penderitaan, sehingga semuanya sepertinya telah terjungkir balik, bahkan di dalam 
relasi kita yang telah retak; kematian yang kita alami di tahun-tahun yang lalu. Dalam 
segala kondisi manusiawi kita, Allah ingin menggapai kita dan menyertai kita.  Allah, 
Pencinta  menggelora  menjadi Imanuel.   
 
Kami menyampaikan kepada Anda sekalian, saudara-saudari dalam Keluarga 
Arnoldus - Selamat Hari Natal dan Tahun Baru penuh Rahmat!. 
 
Alamat email baru kami: ajscteam@gmail.com 
 
Isi buletin: 

1. Convivencia Musim Dingin 
2. Emmie Menyampaikan Selamat Tinggal  
3. Aktivitas	  AJSC  
4. Berita dari Provinsi-Provinsi  
5. Tetap berhubungan 

 
 

 
1. Convivencia Musim Dingin  
	  	  	  	  	  	  	  	  “Lihat,	  Aku	  hendak	  membuat	  sesuatu	  yang	  baru...”	  	  (Yes.	  43:19)	  -‐	  	  tema	  dari	  	  Convivencia       

yang diselenggarakan  pada tanggal 1 – 16 Desember .  Tujuan adalah sebagai 
berikut:   
1) Untuk memperdalam pengenalan akan diri  dan satu sama lain demi 

peningkatan relasi yang menghidupkan  
2) Untuk menguatkan  semangat  kerja sama dalam  Tim AJSC supaya dapat 

menyaksikan tanda kolaborasi  yang nyata di antara mereka.  
3) Untuk menjernihkan, mengartikulasikan dan mencapai pemahaman yang sama 

mengenai Visi, Misi, sifat dan fungsi Tim AJSC  
4) Untuk  membuat  rencana  untuk tiga tahun dan  rencana formasi berkelanjutan  

untuk Tim.  



5) Untuk membahas  hal-hal penting lain dengan  orang-orang yang dapat 
dihubungi dan siap membantu.  

 
Pada hari pertama  Tim  berdoa bersama dan membuat refleksi mengenai tema.  Setelah 
itu, mereka sharing pada sore hari dan menutup hari dengan perayaan Ekaristi.  Hari-
hari berikutnya digunakan untuk  membahas dan merumuskan rencana berjangka tiga 
tahun.  
Tim mendapat berkat dengan kehadiran Sr. Maria Cristina Avalos SSpS dan Pater  
Gregory Pinto SVD  dari  kedua  Jendralat  yang memandu  pertemuan mengenai 
pembangunan tim,  berlangsung selama lima hari.  Di antara hal-hal pokok Convivencia  
termasuk pembangunan tim, membawa para anggota tim pada  relasi yang  lebih dalam 
dan pembuatan rencana berjangka tiga tahun.  
 
 

2. Emmie Menyampaikan Selamat Tinggal 
 

Setelah bergabung dengan  Tim  AJSC sekitar lima tahun  di Steyl, sudah 
saatnya bagi Emmie untuk mengucapkan selamat tinggal.  Bagi dia, pengalaman  berada 
pada  yang  ‘asli’  dan berjumpa dengan banyak anggota  dari ketiga Kongregasi yang 
datang dari pelbagai budaya, bahasa dan tradisi  sangat  memperkaya. 

Selama dia tinggal di St. Mikael dia memperoleh  penghormatan dan 
penghargaan bukan hanya dari Tim,  melainkan juga dari Komunitas rumah.  Dia akan 
berpindah ke  Rumah Induk, Biara Hati Kudus dan akan memulai pelayanan sebagai 
koordinator  program formator   SSpS internasional. 

 Dari lubuk hati yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih kepada  Emmie  
atas semua  kontribusi berharga yang telah diberikan  selama tahun-tahun  ini  kepada 
ketiga Kongregasi dan secara khusus kepada Tim. Kami menghargai secara khusus 
kerelaan Suster tinggal  selama  satu tahun lagi guna membantu kami dalam  proses 
peralihan  pada  pelayanan baru,  Kami berterima kasih juga untuk kepercayaan dan 
persahabatan yang telah Suster bagikan kepada kami.  Kami berharap dan berdoa 
semoga  segala pengalaman Suster bersama Tim menjadi bekal  dalam  pelayanan 
Suster selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan berkat-Nya  kepada Suster  dalam 
pelayanan baru. Kami tetap ada sebagai tetangga. 

3. Aktifitas Lain  AJSC  
 

Tanggal 3-13 Augustus   Aneta  dan Peter Dusicka membantu dalam SSpS Tersiat 
Indonesia  di bagian Spiritualitas. Pengalaman tersebut menjadi begitu unik karena 
semua bahan harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.  

Pada bulan Agustus-Oktober, Renato mengambil kursus Bahasa Jerman di Steink 
Institut, Bonn. Dia tinggal di Komunitas St. Augustine.    

Celestina, setelah selesai mengikuti kursus  dasar  Bahasa Jerman  di  
AkademieKlausenhofin Dingden  dia  menghendaki  pindah ke   Mainz  dan tinggal di 



rumah  Komunitas Provinsialat. Dia melanjutkan studi bahasa di sekolah yang dekat di 
mana dia  bersekolah pagi dan mempraktekannya di sore, dibantu salah seorang  suster 
dalam komunitas. 

Sepanjang bulan Oktober Peter D dan Emmie berada di Ghana untuk bersama 
para Suster SSpS peserta Kursus Formator Internasional.  Mereka memandu Seminar 
dan Loka Karya  Spiritualitas Arnold Janssen serta membantu dalam  retret terbimbing 
selama delapan hari.   

Tanggal 6-12 November; Aneta, Celestina dan Renato berada di Nemi untuk 
mendampingi  retret terbimbing  kelompok Dei Verbum.  

Bulan November Peter D. pergi ke paroki SVD di Goch. Beliau membantu 
dalam pelayanan seraya memperlancar ketrampilannya dalam berbahasa Jerman.  

  

4.  Berita dari Provinsi-Provinsi  
 

Dari India 
 

Pater Gregory Arockiam, SVD, Koordinator Nasional AJSC melalui laporan 
tahunannya memberi  gambaran menyeluruh mengenai aktifitas yang telah dilaksanakan 
selama tahun  2011. Dia menulis:    
 
 “Dengan perpindahan saya dari DWS, Pune ke AtmaDarsha Andheri. Kantor Nasional 
meneruskan membagikan dan menyebarkan sumber-sumber materi seperti CD baru, 
buku, artikel dan penyekat buku untuk mempromosikan spiritualitas Generasi Pendiri 
kita. Tahun lalu, saya diundang untuk memimpin retret untuk 60 mahasiswa SVD di  
VidyaNiketan, Mysore. Retret berdasarkan Spiritualitas Misioner Triniter dan Generasi 
Pendiri kita. Bagi mereka hal itu adalah pengalaman yang luar biasa karena dapat 
mengenal dan menghargai generasi pendiri kita melalui liturgi  yang kreatif,  
pembicaraan dan audio visual.” 
 
Bulan Oktober, Tim menyelenggarakan retret 30 hari untuk 8 Suster Abdi Roh Kudus 
(peserta Tersiat) yang mempersiapkan diri untuk kaul kekal pada bulan Pebruari 2011.  

Tim AJS terdiri dari Sr. Vimla, SSpS (Indore), P. John Serrao dan saya. Kami 
menggunakan modul baru yang baru saja diperkenalkan di Steyl.  Mendalami karisma 
dan spiritualitas kita menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, 

Kolokium  Nasional Arnoldus diselenggarakan pada tanggal 17 – 20 November dengan 
tema “Lorong-lorong  Ziarah Spiritual  dan Misioner  Masa Kini”. Kegiatan ini 
terselenggara atas kerja sama SSpS dan SVD.   

Dari Timur Jauh 

Pada tanggal 16 Januari, walaupun cuaca sangat dingin dan membeku,  
Perkumpulan  Roh Kudus dari Suster-Suster Misi (SSpSA) diresmikan dengan penuh 



kegembiraan. Tiga puluh orang dewasa, termasuk laki  dan perempuan mengisi 
kelompok pertama dari SSpSA, satu komunitas Misionaris Awam. Mereka membuat 
komitmen waktu  perayaan khidmat Ekaristi. Yang membuat peristiwa ini penting 
adalah kenyataan bahwa komunitas SSpSA  yang baru dibentuk ini  pertama kali terjadi 
di seluruh negeri. 

 
Dari Brazil 
 
Suster  Agada  memeperkenalkan  para anggota  tim baru dan  berbagi mengenai 
aktifitas mereka. Beliau menulis:    
 Pada umumnya, kami menyelenggarakan tiga pertemuan setiap tahunnya,  
berlangsung sekitar sepanjang hari selalu – untuk sharing, refleksi dan studi bersama, 
untuk mengevaluasi dan membuat rencana. Rapat terakhir tahun ini diselenggarakan 
pada hari ketiga bulan November, dihadiri Pater Thomas Hughes dan Pater Mario 
Steffen dan Suster-Suster  Ilea Maria Hendges, Nilva Moro dan saya. Kami memulai 
dengan doa selama satu jam  dan Lectio Divina mengenai Injil pada hari itu – Lukas  
15:1-10.  Setelah itu kami mengadakan evaluasi guna memastikan bahwa kami 
mempunyai program untuk  kalangan dalam: untuk para  formator,  pemuda-pemudi 
yang mendisern panggilan; retret untuk SSpS,  untuk  para novis dan  mahasiswa-
mahasiswi  Falsafa;  kami memperbaiki teks-teks  situs-situs kami, dsb. Sementara itu 
program untuk kalangan luar:  kami  lebih banyak sebagai narasumber program-
program formasi dari pelbagai fase formasi Konferensi Religius, juga untuk formasi 
berkelanjutan; Retret biblis; sebagai narasumber  untuk  animasi spiritual para 
kelompok awam dari pelbagai macam kelompok pastoral dan refleksi/Kelompok Kitab 
Suci, dsb.   
 
6.	  Tetap berhubungan 
 
Sehubungan dengan kendala yang terjadi pada alamat email lama kami.  Maka anda 
dapat menghubungi kami dengan menggunakan alamat baru ini:   ajscteam@gmail.com 
 
Kami sangat menghargai, jika anda berkenan mengirimkan kepada kami materi-materi 
berupa artikel ataupun modul  yang berguna bagi karya animasi rohani. Bagi mereka 
yang setia berbagi materi kami mengucapkan terima kasih. 
 
Berita AJSC diterbitkan dalam lima bahasa: Ingris, Jerman, Spanyol, Portugis dan 
Indonesia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sebagai apresiasi 
kami terhadap kerja keras para penerjemah kami.  Allah memberkati Anda sekalian.  
 
.  
Kami menantikan  tanggapan Anda.   
 
Disertai harapan yang paling baik bagi pelayanan Anda,  
 
Aneta, Celestina, Peter dan Renato	  
	  


