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Steyl – Mei 2012 SSpS / SVD / SSpSAP

Salam hangat dari Tim Pusat Spiritualitas Arnold Janssen (AJSC) di Steyl:
Aneta Kołodziejczyk dan Celestina Tangan, Renato Gnatta dan Peter Dusicka.

ALAMAT E-MAIL KAMI: ajscteam@gmail.com

Daftar Isi:

1. Convivencia Musim Panas
2. Kegiatan AJSC
3. Kesan para peserta terhdap Kursus Formator SVD KE-VI 
4. Berita dari Provinsi-Provinsi
5. Sapa - menyapa 

1. “Convivencia” Musim Panas

“Convivencia” Musim Panas Tim diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 26 Mei 
2012 di Steyl.  Dalam pertemuan ini,  program untuk 3 tahun ditinjau kembali dan 
perencanaan  awal  Loka  Karya  untuk  para  Animator  Spiritual  Lokal  yang  akan 
diselenggarakan pada tanggal 17 September s/d 17 Oktober 2012 di Steyl disusun.

Para anggota Tim AJSC memunyai  kebiasaan retret  bersama dua tahun sekali 
maka mereka retret  pada tanggal 13 s/d 19 Mei di  Wahlwiller.  Pemandangan dan 
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alam indah di tempat ini serta pendampingan penuh pengertian dan kebijaksaaan Sr. 
Martina membuahkan pengalaman yang akan tinggal lama dalam hati kami.

Tim ingin berbagi mengenai Pernyataan Visi-Misi.

Pernyataan VISI:
Kami melihat AJSC kita sebagai komunitas MARI HIDUP memberi kesaksian 

kehadiran
Trinitas yang berbelaskasih secara khusus di situasi-situasi tapal batas.

Pernyataan MISI:
Untuk mencapai Visi kami komit untuk:

1) Memperdalam relasi kami dengan Allah dan dengan satu sama lain sebagai 
Tim.

2) Menghayati  dan membagi spiritualitas Generasi Pendiri kita dalam konteks 
masa kini

3) Siap sedia demi animasi para anggota Keluarga Arnoldus termasuk mitra kerja
4) Menganimasi,  membentuk  dan  berkolaborasi  dengan  para  Animator 

Spiritualitas Lokal.

2. Kegiatan AJSC

a) Pertemuan AJSC dengan AGS di Steyl: 9-12 Januari 2012

Para peserta  AGS (Arbeitsgemeinschaft  Spiritualität):  Sr.  Helene  Berger  SSpS 
(OES), Fr. Heinz Schneider SVD (GER), Fr. Stephan Dähler SVD (SWI), Sr. Claudia 
Theinert SSpS (GER).

Gagasan untuk menyelenggarakan pertemuan semacam itu dibahas dalam rapat 
AGS di Marienburg, Swiss bulan Januari 2011. Kelompok ini terdiri dari SSpS dan 
SVD yang bertugas untuk animasi spiritual dalam provinsi mereka masing-masing.

Tim  AJSC  memperkenalkan  Dokumen   “Nature  and  Function  atau  Sifat  dan 
Fungsi  –  sekali  lagi  menjelaskan  mengenai  struktur  AJSC”  yang  dibahas  secara 
panjang lebar. Diskusi ini mencakup juga cara-cara membantu membentuk “LSA”, 
Animator Spiritual Lokal di daerah animator-animator spiritual berbahasa Jerman di 
Eropa.

Suatu  permohonan datang dari  AGS untuk  bekerja  sama secara  dekat  dengan 
AJSC di masa depan dalam arti animasi spiritual. Ungkapan konkret permohonan ini 
adalah memohon agar AJSC dan AGS akan memilih tema spesifik dari spiirtualitas 
kita,  mencari  materi-materi  mengenai  tema,  dan  mengadakan  pertemuan  bersama 
untuk  mengembangkan  tema  ini  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  berguna  untuk  
rekoleksi sehari, ceramah dan meditasi.
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o Tema spesifik:  Inkarnasi  dan kemanusiaan Yesus.  Teks-teks  Alkitab,  Prolog 
Santo Yohanes. 
o Tanggal dan tempat pertemuan: 21-24 Januari 2013 di Steyl.

Evaluasi  di  bagian  akhir  menunjukkan  bahwa  pertemuan  ini  dilihat  sebagai 
sumber  semangat.  Justru  proposal  untuk  bertemu  dan  bekerja  sama  secara  dekat 
dengan  AJSC  adalah  tanda  juga  bahwa  pertemuan  adalah  suatu  dorongan  untuk 
berkolaborasi di masa depan.

b) Program AJSC di Ukraina and Slovakia: 4 Pebruari – 4 Maret 2012

Program di Ukraina: Tanggal 7 - 8 Pebruari: Seminar - Loka Karya mengenai 
Emosi  dan  Komunikasi  Tanpa  Kekerasan  diselenggarakan  di  Werbowiec  oleh  Sr. 
Aneta and Pater Peter. Permohonan untuk tema itu datang dari Provinsi. Di sini para 
Suster mencoba untuk menghayati arah Kapital Umum SSpS ke the XIII; 15 suster 
dan 1 SVD hadir.

Salah satu bahan yang disajikan adalah refleksi tentang Yesus dan bagaimana Dia 
mengalami emosi dan mengungkapkannya. Bahan ini sangat bembantu. Selanjutnya. 
para  Suster  berreflesi  mengenai  kepribadian  Santo  Arnoldus  Janssen,  teristimewa 
bagaimana  dia  bertumbuh  dalam  menangani  emosinya  dan  mengungkapkan 
kelembutan hati. Refleksi ini sangat dihargai oleh para suster dan bagaimanapun juga 
mengubah citra steriotip Pendiri kita.

Kemudian retret semi terpimpin selama 8 hari, 9 - 16 Februari menyusul dalam 
dinamika Lectio Divina berdasarkan tema: Perempuan-perempuan dalam Alkitab; 8 
suster ikut.

Walaupun musim dingin sangat ekstrim – cuaca jatuh turun pada 30 minus, kedua 
anggota Tim AJSC disambut dengan sangat hangat. 
 

Program di Slovakia berlangsung dari 18 Februari - 3 Maret di Ivanka dan Nitra. 
Jurusan utama tema seminar  diambil dari Kapitel SSpS Umum ke XIII.

UNTUK TRANSFORMASI DAN – MENJADI SAKSI-SAKSI SEJATI

Loka  Karya  per  kelompok  diselenggarakan  untuk  pelbagai  golongan:  generasi 
medior (32 suster) Suster-Suster senior (25), dan kelompok SVD dalam tahap formasi 
awal  (25) serta loka karya untuk SSpSAP (5). Seluuh ke-3 cabang keluarga Arnoldus 
mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam program ini.

Bagian terakhir program adalah retret terpimpin pribadi untuk 10 Suster SSpS di 
rumah Misi di Nitra, kalvaria.
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c) Retret 30 hari untuk SSpSAP di Steyl: Februari – Maret 2012

Sr.  Celestina  mendampingi  kedua  Suster  SSpS  Penyembahan  Abadi 
berkebangsaan Filipina selama 30 hari retret terpimpin dari tanggal 1 Pebruari – 2 
Maret 2012 sebagai persiapan untuk perayaan Pesta Perak mereka. Satu Suster lain 
ikut dalam 8 hari retret pada bagian akhir. Lagi, ketika seorang Suster mendengar 
mengenai retret dia dating juga  jauh dari Berlin ke Steyl untuk bergabung dalam  
retret  terpimpin  30 hari  dari  tanggal  25 Februari  -  25 Maret.  Para Suster  sangat 
gembira dan bersyukur atas kesempatan mengikuti 30 hari retret yang jarang terjadi.

d) Kursus Para Formator SVD KE-VI  Steyl-Oies-Nemi, 12 Maret - 03 Mei 2012

Bagian  pertama  Kursus  Formator  SVD  yang  disebut  kelompok  Steyl 
diselenggarkan di  rumah misi  St.  Mikael  dari  tanggal  12 – 28 Maret.  Bagian ini 
dipandu oleh Tim AJSC, dipimpin Pater Renato dan Sr. Cclestina. Tiga puluh peserta  
datang  yang  berasal  dari  ke  10  pelbagai  Negara  tetapi  bermisi  di  15  Negara. 
Kelompok Steyl ini dibagi 3 bagian:

a. Permulaan  Kita  –  Generasi  Pendiri  (Kisah  Arnold  Janssen,  Beata  Maria 
Helena  dan  Beata  Josepha,  dan  Bruder-bruder  Pertama).  Ibu  Maria  Michael 
dipresentasikan  oleh  suster-suster  dari  Penyembahan  Abadi  ketika  kelompok 
mereka  datang  untuk  berkunjung.  Riwayat  hidup  Santo  Joseph  Freinademetz 
dipresentasi waktu ziarah ke Tyrol Selatan.
b. Perjalanan Kita Bersama Roh –  Perkembangan SVD sejak awal  sampai 
pada saat ini.
c. Penghayatan  Spiritualitas  Misi  Kita  Masa  Kini.  –  Kisah  berkelanjutan 
keluarga kita kini.

Hal yang penting dalam presentasi riwayat hidup generasi pendiri adalah fokus lebih 
pada pribadi sebagai formator. Pada umumnya para peserta mengalami bahwa kursus 
ini sangat membantu dan penuh makna sebagaimana dapat dilihat dari komentar dan 
evaluasi mereka.

P.  Peter McHugh menulis  sebuah artikel  mengenai  kursus  ini  berjudul:  Formasi 
Seumur Hidup. Artikel ini dapat dunduh dari situs web kami.

e) Retret di Nemi: 21 - 30 April, 2012

Pater Peter, Sr. Aneta and Sr. Celestina pergi ke Nemi untuk membantu memandu 
retret  terpimpin  para  formator.  Bersama  dengan  mereka  terbentuk  satu  tim 
pendamping retret terdiri dari Pater P. McHugh, Pater. Herbert Scholz, Pater. Lukas 
Jua
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f) Seminar dan retret di Mozambique,  19 April - 7 Mei, 2012 

Pater Renato dan Sr. Emmie Vas pergi ke Mozambique untuk memandu seminar 
dan retret  untuk para anggota kedua provinsi.  Seminar berfokus pada tema Sinod 
Afrika REKONSILIASI, KEADILAN DAN PERDAMAIAN.

Kelompok  peserta  terdiri  dari  16  SVD  dan  20  SSpS.  Seminar-loka  karya 
berlangsung selama 5 hari, disusul dengan retret semi terpimpin. Dalam proses, para 
peserta  menyadari  bahwa  mereka  lebih  membutuhkan  formasi  berkelanjutan, 
termasuk  pelajaran  antropologis  dan  sosiologis  berdasarkan  budaya  lokal  untuk 
mempermudah pemahaman lebih baik dan relasi dengan panggilan lokal.

3. Kesan para peserta terhadap Kursus Formator SVD Ke- VI  

Beberapa peserta merangkum pengalaman mereka di Steyl sebagai berikut:

“Di dalam banyak budaya ada peribahasa: “Darah lebih kental daripada air,” 
yang berarti, asal-usul orang atau keluarganya lebih penting… Sealinea dengan ini,  
sebagai  rangkuman,  Steyl  dapat  digambarkan sebagai  tempat  yang mengubah di  
mana Keluarga Arnoldus bermula dan sedang berada di tempat ini, kami merasa 
seperti di rumah sendiri di mana sahabat- kerabat saling menyapa dengan senyum,  
inilah tempat asal kita, akar dari misi kita dan spiritualitasnya. Hari demi hari akan 
berlalu, tahun demi tahun akan lewat tetapi Steyl akan tinggal tetap dalam hatiku  
dan ingatanku.”

(Fr. Martin Kawana)

“Yang lebih berkesan dan menyentuh adalah roh yang menyemangati komunutas 
Steyl sekarang untuk terus menghayati  spiritualitas pendiri dan Generasi pendiri.  
Pengalaman saya dan setiap peserta lain juga dalam kelompok adalah KITA ADA DI 
RUMAH DI STEYL. Sapaan persaudaraan, senyam-senyum yang menawan dan rasa  
persatuan  membuat  saya  mengalami  bahwa  saya  sungguh  ada  di  rumah  dalam 
Keluarga  Santo  Arnoldus  Janssen.  Setiap  program,  studi  bersama,  refleksi  dan 
ziarah di  dalam maupun di  luar Steyl  telah memperluas dan memperdalam cinta  
saya pada keluarga Arnoldus Janssen.”

(Fr. Balaprasad Madanu)

“Seraya melihat kembali dua pekan ini hati saya penuh dengan rasa syukur. Saya 
sangat  berterima  kasih  kepada  Allah  Penyayang  secara  mendalam  yang 
memungkinkan saya ikut  dalam kursus formator ini.  Bagi  saya,  dua pekan yang 
berlalu ini dipenuhi dengan rahmat. Saya sedang menapaki tanah yang sama pernah  
ditapaki  generasi  pendiri,  menghirup  udara  yang  sama mereka  hirup.  Walaupun 
terpisahkan dari mereka oleh jarak waktu selama dua ratus tahun lebih saya masih  
merasakan kehadiran mereka pada tempat yang suci ini,  tempat di  mana mereka  
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pernah  bekerja  dan  hidup,  terpesona  dan  terpikat  oleh  visi  yang  sama.  Ketika 
mendengar kisah generasi pendiri saya tersentuh secara istimewa oleh pencarian 
akan kehendak Allah  tanpa  pamrih  mereka.  Generasi  pendiri  mencari  tiada  lain  
selain  kehendak Allah…. Kehendak Allah saja!  Inilah  pelajaran  paling berharga 
yang saya peroleh dari generasi pendiri, secara istimewa Pater Arnoldus.”

(Fr. Paul Xu)

4. Berita dari Provinsi-Provinsi

Mumbai, India

Pater Gregory Arockiam berbagi hasil dari kolokium yang diselenggarakan pada 
tanggal 17-20 November 2011:

“Tema pertemuan: “Lorong-lorong Perjalanan Rohani  dan Misi  Kita  Masa 
Kini”

Kolokium Nasional dihadiri 42 SVD dan 26 SSpS, dan merupakan satu peristiwa  
Keluarga Arnoldus. Para peserta berasal dari semua ke – 5 Provinsi/Regio SVD dan  
4  Provinsi  SSpS.   Sangat  memberi  peneguhan  kehadiran   oleh  Yang  Mulia  Leo 
Cornelio  SVD,  Uskup  Agung Bhopal  yang  menyelenggarakan  Ekaristi  pada hari  
pertama dan memimpin ke dua sesi  pagi.  Ada 3 Pemimpin Provinsi  SVD dan 4 
Provinsial SSpS yang ikut dalam Pertemuan Nasional.

Perayaan  pembukaan  diselenggarkan  dengan  khidmat  disusul  dengan  pidato  
pokok oleh  Yang Mulia Thomas Menamparampil, SDB, Uskup Agung Guwahati. Dia 
menantang  para  hadirin  untuk  mencari  cara-cara  baru  dan  kereatif  untuk  
mewartakan kabar gembira.

Ada 11 dokumen yang dipresentasikan, tujuh oleh SVD dan empat oleh Suster-
Suster  SSpS.  Tema-tema pokok adalah Misi,  Spritualitas  dan Formasi.  Dokumen-
dokumen adalah hasil dari penelitian yang cukup baik dan dalam konteks India.

Selain daripada ini, ada Kesaksian dan syering pribadi  mengenai bagaimana 
spiritualitas  menyentuh  hidup  mereka.  Ada  3  orang  juga  dari  kelompok  awam 
Murid-murid  Sabda  Allah  (Disciples  of  the  Divine  Word-  DDW)  yang  berbicara  
mengenai bagaimana Spiritualitas Arnoldus mengubah hidup mereka dan apa yang 
mereka  lakukan  untuk  kaum  miskin  dan  mereka  yang  sangat  membuthkan  
pertolongan.  Ada  Diskusi  Panel  mengenai  “Keprihatinan  Ekologi”  dan  seorang 
perempuan  awam  bernama  Ibu  Deepika  demgan  berapi-api  berbicara  mengenai  
kebutuhan untuk membahas isu-isu yang panas ini.
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Sungguh  hal  itu  merupakan  pengalaman  kekeluargaan  Arnoldus  yang 
memperdalam  Spiritualitas religious misionaris dalam konteks masa kini.

Para peserta merancang juga Rencana Tindakan untuk masing-masing Provinsi SSpS 
dan SVD.

5. Sapa – Menyapa 

Anda dapat membaca dan mengunduh artikel-artikel dan materi-materi lain dari 
Folder  AJSC  yang  terletak  pada  Daerah  Umum  di  situs  web  SVD: 
http://www.svdcuria.org. Klik pada Situs Map/Mapa del sitio, dan klik AJSC–CEAJ. 
Para Suster juga dapat akses tempat yang sama dengan masuk ke situs web SSpS: 
www.worldssps.org. Klik Other Links dan klik AJSC.

Kami akan sangat  berterima kasih bila Anda dapat  mengirimkan kami  bahan-
bahan (artikel atau modul) yang dapat berguna dalam karya animasi spiritual. Mohon 
mengirim kepada kami agar kami dapat memasangnya pada situs web dan orang lain 
dapat memanfaatkannya dengan menggunakan alamat: ajscteam@gmail.com. Kepada 
mereka yang setia berbagi dan mengirim bahan-bahan kami sampaikan terima kasih.

Berita AJSC diterbitkan dalam lima bahasa: Ingeris, Jerman, Spanyol, Portugis 
dan Indonesia. Kami mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih 
kepada para penerjemah yang telah bekerja keras. Banyak terima kasih dan semoga 
berkat Allah beserta Anda.

Seraya  menulis  Berita  ini  kami  sedang merayakan Pesta  Pentekosta,  sehingga 
kami  menyampaikan:  Semoga  Roh  Kudus  terus  memerdayakan  dan  memberi 
inspirasi kepada kita semua dalam usaha memperkenalkan cinta berbelaskasih Allah 
Tritunggal  di  mana saja kita  berada dan dalam apa saja  yang kita  perbuat.  Kami 
menantikan sapaan Anda semua.

Teriring doa dan salam, 

Aneta, Celestina, Renato, Peter
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