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Steyl – Juni 2013                                                                                          SSpS / SVD / SSpSAP 

Para Sahabat dalam Keluarga Arnoldus!

Salam hangat dari Tim Pusat Spritualitas Arnoldus  Janssen di Steyl:
Celestina Tangan dan Aneta Kołodziejczyk, Renato Gnatta dan Peter Dusicka.

 Pada tanggal 1 Mei 2013 ada perayaan besar di St. Mikael Steyl. Tim Pimpinan Provinsi 
SVD Jerman baru dilantik secara resmi dalam upacara liturgis yang  khidmat. Semua  sesama 
imam dan tamu yang ikut perayaan mendapat bros dengan tulisan “Dipanggil untuk Kesucian” 
Mengapa  kata-kata  persis  seperti  ini?   Provinsial  baru  P.  Ralf  Huning  menerangkan  dalam 
khotbanya bahwa dalam tahun 2013 kita merayakan kanonisasi kesepuluh tahun Santo Arnoldus 
Janssen dan Santo Joseph Freinademetz. Kedua santo kita ini adalah contoh kesucian. Namun, 
apa itu kesucian? Bagaimana kita melihatnya?   

Satu jalan untuk melihat kesucian bagi kita sebagai msionaris adalah  partisipasi kita yang 
penuh dedikasi pada misi Allah. Aspek ini ditekankan juga oleh Kapitel Umum SVD ke-17 tahun 
2012: Allah membawa semua ciptaan pada rekonsiliasi dengan-Nya dalam Kristus, sebagaimana 
terlihat dalam gambar eskatologis kumpulan besar banyak orang yang tidak dapat  terhitung  
banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di  
hadapan Anak Domba. Kita merasakan terpanggil secara khusus  pada aspek misi Allah di dunia  
masa  kini  karena  interkulturalitas  yang  merupakan  warisan  kita,  komitmen  dan  misi  dari  
pendirian Serikat kita oleh Santo Arnoldus Janssen, sebuah karunia khusus dari Allah bagi kita.”  
(No. 3) 

Kita  dipanggil  untuk  kesucian  melalui  kehidupan  kita  dalam  komunitas-komunitas 
interkultural. Dengan demikian, tantangan interkulturalitas menjadi tantangan menjadi suci. Suatu 
sikap mendasar  di  mana kita  terpanggil  untuk kembangkan dan hayati  dalam perjalanan  ini 
sebagaimana   terungkap  secara  indah  dalam sebuah  cerita  Hasidis”  “Akhir  Malam”:  Suatu 
ketika, seorang rahib tua bertanya kepada murid-muridnya bagaimana mereka dapat mengatakan 
bahwa malam telah berakhir dan pagi telah mulai.  

‘Apakah kemungkinan’ tanya seorang murid, ‘bila kita dapat melihat seekor hewan dari 
kejauhan dan mengetahui bahwa itu adalah domba atau anjing’?  ‘Tidak’ jawab rahib tua. Ada 
lain bertanya: ‘Apakah bila kita melihat pohon dari kejauhan dan dapat mengatakan bahwa itu 
adalah pohon ara atau pir’? ;Tidak’ jawab rahib. ‘Jadi kapan’? bertanya murid-murid

'Bila  Anda  dapat  melihat  wajah  siapa  pun  dan  mengenal  bahwa  dia  saudari  atau  
sadaramu. Karena bila Anda tidak dapat melihat seperti itu, berarti masih malam’! 

Pelajaran dari cerita ini berlaku juga bagi kita. Berapa lama saudara-saudari kita yang 
datang dari pelbagai bangsa, ras dan budaya perlu menunggu sampai kita menemukan  wajah-
wajah saudara perempuan dan saudara laki-laki kita?  
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1.  Convivencia Musim Panas

Covivensia  diseleggarakan  dari  tanggal  20  s/d  29  Mei.  Dalam 
terang fokus pada Interkulturalitas oleh SVD yang lalu, tema rekoleksi 
yang dipilih adalah: Berbagi Hidup Interkultural.   
Salah satu bahan dekor yang membawa  tema ini adalah gambar besar 
wajah  Yesus,  yang  memuat  banyak  wajah  kecil  berwarna  warni  dari 
aneka  ragam  orang.  Gambar  dimaksudkan  untuk  mengundang 
memeditasikan Gal. 3:28 “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau  
orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki  
atau  perempuan,  karena  kamu  semua  adalah  satu  di  dalam  Kristus  
Yesus.”  Mengambil  waktu  dan  membiarkan  gambar  berbicara  kepada 
kami adalah pengawalan baik untuk memulai hari rekoleksi. 

Sr.  Celestina  memimpin  tim  untuk  berrefleksi  mengenai  beberapa  teks  kitab  suci  dan 
tema:”Jalan   menghayati  Komunitas  Interkultural  adalah  panggilan  terus-menerus  untuk 
pertobatan.”    Hal itu  adalah penyangkalan diri untuk menyambut pandangan-pandangan  lain yang 
berbeda dari pada yang kita punyai.  Bila ada kesulitan dalam pemahaman, kita diundang untuk 
memberi ruang pada  yang di luar jangkauan  pandangan kita dan mengambil langkah lebih lagi. 
Hal ini adalah  lintasan paska  yang tidak boleh diabaykan. 

Hidup Komunitas  yang dihayati  dalam situasi  interkultural  dan  internasional  adalah ciri 
yang khas dan bagian penting identitas kita. Hal ini menyentuh inti hati spiritualitas dan karisma 
kita. Dokuman Kapitel Umum SVD menyatakan “Serikat kita dikenal dalam spiritualitas Triniter 
dan inkarnatoris dan dengan mengambil bagian dari spiritualitas ini di atas perbedaan-perbedaan 
budaya telah membantu  kita untuk mengembangkan persatuan dalam komunitas-komunitas kita. 
Interkulturalitas kita mencerminkan persatuan dan kebhinnekaan dari Trinitas, dan dengan berbagi 
misi bersama dan hidup komunitas kita mencerminkan Sabda yang menjadi Daging...” (No. 27) 

Dalam hidup interkultural kita diundang untuk mengikuti ajaran Santo Paulus untuk hidup 
layak panggilan kita: Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah 
kasihmu dalam hal  saling membantu. Dan berusahalah  memelihara  kesatuan  Roh oleh  ikatan  
damai  sejahtera: satu  tubuh,  dan  satu  Roh,  sebagaimana  kamu  telah  dipanggil  kepada  satu 
pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. (Ef.4:2-4)

 Dalam  hari-hari  berikutnya  banyak  hal  yang  dikerjakan,  antara  lain,  laporan-laporan, 
peninjauan kembali, evaluasi dan pembaharuan rencana pengembangan berjangka tiga tahun, dan 
program kegiatan untuk tahun 2013 dan 2014.   Salah satu unsur penting yang dibahas adalah 
“Pelaksanaan  Resolusi  no.  29  Kapitel  Umum  SVD  ke-17”  yang  menugaskan  tim  dengan 
menguraikan  pelbagai  program  mengenai  dimensi  spiritual  interkulturalitas  untuk  Keluarga 
Arnoldus.

Bagian  kedua  convivensia  diperuntukan  untuk  pembinaan  berkelanjutan  tim.  Tahun  ini, 
Pater  Robert  Kisala  SVD,  Wakil  Pemimpin  Umum membantu  kami  untuk  merefleksikan tema 
interkulturalitas.   Sebagai  misionaris  yang  lama  tinggal  di  Jepang  dia  berbagi  bukan  hanya 
pengetahuan melainkan pengalamannya juga.   

Kami ingin membagikan kepada Anda sekalian, sekurang-kurangnya satu dari pemikirannya 
mengenai  dasar  teologis   interkulturalitas.  “Manusia  diciptakan  menurut  gambar  Allah, 
mencerminkan persatuan dan kebhinnekaan dari Tritinitas. Kebhinnekaan ini diungkapkan dalam 
arti baik sebagai individu  maupun dalam arti kebudayaan. Doktrin Trinitas mendorong kita untuk 
menanyakan pandangan bahwa kebhinnekaan budaya dan bangsa yang ditemukan pada manusia 
berasal  dari  kutukan terhadap arogansi  dan penentangan  manusia  terhadap Allah  sebagaimana 
dinyatakan secara tidak langsung kisah Menara Babel (Kej. 1:1-10), dan melihatnya sebagai bagian 
dari rencana Allah dari keabadian, ‘menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita’ (Kej. 1:26) 
termasuk  kebhinnekaan  ketiganya.  Sebaliknya,  manusia  dipanggil  untuk  mendapat  bagian  dari 
komunio Bapa, Putera dan Roh Kudus dalam satu Allah, komunio individu-individu dan budaya-
budaya.”
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2.  Aktivitas AJSC 

        a) Retret di Polandia: 28 Desember  2012 – 5 Januari  2013

Dari tanggal 28 Desember 2012 sampai 5 Jauniari 2013 Aneta  mendampingi 9 peserta retret 
semi-terpimpin  menurut  dinamika  Latihan Rohani  Santo  Ignatius  dari  Loyola  di  Rumah Retret 
Salvatoriana di Krakow.   Semuanya perempuan, dan kebanyakan  religius dari pelbagai kongregasi 
dan orang awam yang berstatus bujangan dan menikah. Ada 9 pembimbing rohani untuk seluruh 
kelompok yang berjumlah 80 peserta.  Saat  itu  adalah kesempatan besar  untuk bertemu dengan 
pembimbing-pembimbing rohani lain, bertukar menukar gagasan-gagasan dan membantu satu sama 
lain dalam supervisi. 

b)  Tiga  puluh  Hari  Loka  karya  Retret  Internasional  ke-II   SVD/SSpS  Spanyol-
Portugis di Steyl  4 Februari – 22Maret 2013. 

Loka Karya Retret Internasional ke-dua untuk para pembimbing retret SVD/SSpS berbahasa 
Spanyol dan Portugis diselenggarakan di Steyl pada tanggal 4 Pebruari sampai 22 Maret 2013.

Para  peserta  program ini  terdiri  dari  tujuh SVD dan tujuh SSpS dari  pelbagai  provinsi, 
bersama dengan Sr. Maria Virginia, SSpS dari Argentina, P. Tony Bon Pates, SVD dari  Centro Ad 
Gentes, Nemi,  dan dari Tim  AJSC  P. Renato, Sr. Celestina,  Sr. Aneta  dan  P.  Peter D.   Ke-14 
peserta  berasal  dari  tujuh kebangsaan yang bermisi  di  11 provinsi  dan satu regio.  Tim   AJSC 
menangani  pengaturan  praktis  dan  logistik,  termasuk  ziarah  ke  tempat-tempat  bersejarah  St. 
Arnoldus, Beata Josepha Stenmanns dan Beata Helena,  serta pelayanan lainnya. 

Tujuan utama loka karya adalah mempersiapkan para anggota sendiri sebagai pembimbing 
rohani retret yang dapat merancang retret seraya  mendampingi yang lain. Program memunyai tiga 
bagian: bagian pertama meliputi  persiapan baik pribadi maupun kelompok untuk perjalanan retret 
dan mengetahui tempat-tempat peringatan akar-akar kita bersama. Bagian kedua adalah satu bulan 
retret terpimpin berdasarkan unsur-unsur pokok Spiritualitas Triniter Misi.  Bagian ketiga adalah 
refleksi sistematis dan pendalaman mengenai pengalaman dan ketrampilan untuk merancang dan 
mendampingi retret. 

 Para peserta merasa berterima kasih dalam mengetahui bahwa pengalaman mengadakan 
retret  di  dalam konteks  akar  bersama  di  Steyl  sungguh  penuh  rahmat  dan  suatu   kesempatan 
istimewa. Segala sesuatu boleh menjadi nyata. Terima kasih atas kesiap-sediaan Centrum Sankt 
Michael (CSM) di Steyl dan dukungan penuh dari komunitas  SVD. 

 c) Rekoleksi  3 hari di Bonn: 3 – 15 April 2013 

Tanggal 3 – 15 April Sr. Celestina pergi ke Bonn untuk berlibur.  Selama dia ada di situ dia 
diminta  untuk  memandu  tiga  hari  rekoleksi  untuk  kelompok  perempuan  dari  Filippin  yang 
kebanyakan pemimpin kelompok, dan satu hari lagi untuk salah satu komunitas karismatis yang 
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tinggal di Bonn dan Cologne. Rekoleksi berpusat pada doa dan pendalaman relasi pribadi dengan 
Allah.  

d) Retret dan seminar untuk Suster-Suster SSpS di Rumania: 3 – 19 April 
Menanggapi undangan   Sr. Anna Trojer, Pemimpin Regio SSpS di Rumania, Sr. Aneta dan P. Peter 
mengadakan dua retret terpimpin dan seminar mengenai spiritualitas di Regio Rumania. Sembilan 
Suster dari enam kebangsaan ikut: 2 dari Italia, 2 dari Rumania, 2 dari India, dan 1 dari masing-
masing negara Austria, Jerman dan Indonesia.  

Tim menyajikan dua jadual retret terpimpin agar semua suster dapat ikut serta. Karena tidak 
semua bisa berbahasa Ingris, maka bahasa Jerman digunakan waktu  pendampingan pribadi. Retret 
pertama diadakan pada tanggal  4 – 10 April,  sedangkan yang kedua pada tanggal  12  -  18. April. 
Tempatnya di biara Suster-suster St. Klara di Rumania, yang didirikan tahun 2006, tidak jauh dari 
biara SSpS.  

Demi praktisnya. seminar dua hari itu yang dihadiri semua suster diselipkan di antara kedua 
retret  terpimpin.  Harapan-harapan dari  kelompok berbeda-beda. Para Suster  merasa disemangati 
untuk bertumbuh dalam kebebasan batin dan menguatkan komitmen misioner dan rohani.   

Sr. Aneta dan P. Peter menghargai keramahan para suster menyambut para tamu. Walaupun 
cuaca waktu itu dingin dan berkabut, di dalam suatu ruang hati, mereka merasakan rahmat Roh 
berkarya.     

e) Ziarah Paguyuban Misionaris Roh Kudus dari Slovakya ke Steyl  

Tiga puluh lima anggota Paguyuban Misionaris Roh Kudus dari Slovakya datang sebagai 
peziarah ke Steyl dari tanggal 31 Mei sampai 4 Juni.  Dua anggota dari tim, P. Peter dan Sr. Aneta 
bertugas mendampingi kelompok.  Perziarahan ke tiga biara di Steyl, Issum, Kevelaer, dan Goch, 
presentasi  mengenai Generasi Pendiri, dan satu hari rekoleksi meninggalkan kesan yang dalam 
pada para peserta. Sambutan hangat dari tuan rumah, bukan hanya suster-suster di Biara Hati Kudus 
di mana kelompok menginap melainkan  tempat-tempat yang mereka kunjungi juga menyentu hati 
mereka.

Namun, kepercayaan lama bahwa peziarah perlu menghadapi kesulitan-kesulitan  supaya 
dapat  membuat  perziarahan  yang  baik  menjadi  kenyataan  bagi  mereka.  Walaupun  semuanya 
berjalan lancar selama mereka tinggal di  Steyl, dalam perjalanan mereka kembali mereka harus 
mengalami  tambahan 8  jam berputar  jalan.  Karena banjir  besar  di  Jerman  Selatan dan Austria 
mereka terpaksa menggantikan rute mereka, dan daripada biasanya 15 jam perjalanan, menjadi 23 
jam sampai  akhirnya dapat pulang ke rumah mereka.  

3.  Kesankesan  dari  para  peserta   30  hari  Loka  Karya  Retret  SSpS 
SpanyolPortugis  

“Kami mengelilingi sakropagus P. Arnoldus  dan memulai dengan Misa Pembukaan dan  
pengantar umum  singkat.  Ikon yang menyertai kami adalah   “sang jalan”  dan teks kitab suci:  
"Siapkan  jalan Tuhan...." Selama tiga hari kami “Membangun Komunitas kami” dalam konteks  
ini, seraya memperkenalkan diri kepada kelompok, menyebutkan siapakah diri kami, berasal dari  
mana  dan pekerjaan yang kami jalankan. Masing-masing berbicara mengenai riwayat pribadi.  
Dalam keheningan, kami semua mendengarkan setiap teman seperjalanan dengan sikap sebagai  
seorang  di depan semak yang bernyala. Kami bertelanjang kaki dan bersikap menerima setiap 
sesama  sebagai  saudara  dan   mendoakannya  .  Setelah  syering  purna   selesai  kami  dapat  
merasakan bahwa kami telah mencapai  empati taraf tinggi. 

Kami berziarah pada tempat-tempat  suci  SSpS dan SVD termasuk  kapel Suster-Suster  
Adorasi Abadi. Kami berjumpa dengan riwayat penuh makna dari kesucian kebanyakan saudara-
saudari kita yang mendahului kita! Generasi Pendiri, akar keluarga kita harus menjadi kebanggan  
setiap SSpS dan SVD. Begitu banyak yang harus kita syukuri dari Tuhan dan dari mereka itu! 
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Pada tanggal  8 kami memulai  retret selama 39 hari. Retret dibagi empat tahap. Setelah  
setiap tahap ada  satu hari untuk beristirahat yang kami gunakan untuk santai  sedikit dan untuk  
berziarah  ke  tempat-tempat   seperti  :  Issum,  Kevelaer,  Goch,  Wahlwiller,  Rollesbroich dan 
Monchengladbach. Pada tanggal 13 Maret Loka karya mulai. Sore, kami berkunjung ke Susteran  
Pink dan Rumah Induk, Biara Hati Kudus. Di situ kami merayakan juga hasil konklaf Vatikan dan  
Paus baru, Paus Fransiskus.

Pada  hari-hari  berikutnya  topik  yang  kami  bahas  adalah  pengampunan,  penyembuhan 
luka-luk, karakteristik  pendamping, dan cara menyiapkan retret. Kami memunyai kelas tentang  
teori dan praktis.  Pada suatu hari kami ada latihan saling mendukung,  satu  SSpS dengan satu  
SVD.  Kami  menyelesaikan  loka  karya  dengan  menghasilkan  modul-modul  mengenai  
mengembangkan retret untuk awam, pembelajaran seumur hidup, panggilan dan latihan  tahap  
awal. Kami membuatnya per kelompok.  

Kami menghayati pengalaman ini secara mendalam di mana kami menemukan ‘jati diri’  
dan di mana Allah Tritunggal berdiam. Setiap proses memunyai bagian  ada yang terasa sakit;  
bermanfaat dilaksanakan. Ada pengetahuan umum bahwa di mana tidak ada kematian, tidak ada  
kebangkitan, sebaliknya, bila ada, jadi kebahagiaan yang  tidak dapat terlukiskan.  

 (Sr. Monica Darrichon, SSpS, USA Province)

4. Tetap berhubungan.

Artikel-artikel dan materi lain AJSC dapat diunduh  dari Folder AJSC yang terletak di Area 
Umum situs web SVD:  http://www.svdcuria.org. Klik pada  Situs Map/Mapa del sitio,  dan klik 
pada  AJSC–CEAJ.  Para Suster dapat mengunduhkan bahan-bahan yang sama juga dari situs web 
 www.worldssps.org. Klik  Other Links  dan kemudian, AJSC.

Kami sangat menghargai bila Anda dapat mengirimi kami materi-materi (artikel atau modul) 
yang dapat bermanfaat pada karya animasi rohani. Kami dapat memasukannnya di situs web agar 
boleh dibuka oleh sesama lain.  Lagi pula, berita dan aktifitas di provinsi Anda di bidang animasi 
rohani sangat kami hargai.  Mohon mengirim via alamat: ajscteam@gmail.com. Bagi mereka yang 
telah  setia  berbagi materi dengan kami, kami mengucapkan, terima kasih. 

Newsletter AJSC diedarkan dalam lima versi bahasa: Ingris, Jerman, Spanyol, Portugis dan 
Indonesia.  Kami  mengambil  kesempatan  ini  untuk  berterima  kasih  atas  pekerjaan  keras  para 
penerjemah.  Kami  menantikan   tanggapan  Anda.  Banyak  terima  kasih  dan  semoga  Allah 
memberkati Anda sekalian.

         Teriring doa dan salam, 
        Celestina, Aneta, Renato, Peter
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