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Para Sahabat dalam Keluarga Arnoldus,
 
    Kami ingin berbagi beberapa gagasan  mengenai devosi Beata Maria Helena 
pada Kanak-kanak Suci Yesus.

Beata Maria Helena memunyai devosi istimewa pada Kanak-kanak SuciYesus.  
Ketika dia masih muda belia tugasnya dalam Perkumpulan Kanak-kanak Suci 
membawakan    Kanak-kanak Yesus  dengan kemisikinan dan kebutuhan-Nya 
pada  pusat  spiritualitasnya.  Cintanya  pada  Yesus  dalam  palungan 
mendorong  Helena  untuk  merayakan  Natal  dalam  komunitas  secara  
istiemewa.  Melalui  devosi  ini,  dia  ingin  mengungkapkan  cinta  dan 
kepercayaannya  pada Allah  yang  mencinta  tanpa pamrih  sedemikian rupa  
sehingga Dia menjadi  anak kecil  dan tak berdaya.  Dalam Anak ini,  Allah 
menjadi  manusia  agar  kaum  perempuan  maupun  laki-laki  mendapat  
keberanian  untuk  menjadi  sebagaimana  mereka  diciptakan  Allah.  Dalam 
devosinya pada Anak di palungan, Helena merasakan cinta dan keamanan  
masuk dan meresapi kehidupannya sehari-hari yang sulit, ibarat terang dalam 
hatinya. Dia merasa bahwa Anak Ilahi selalu  menjanjikan sesuatu permulaan 
baru. Orang tidak terikat pada masa lampau. Allah dapat membuat hal-hal  
mulai   menjadi   segar kembali dan membawa karya seni-Nya sampai pada 
kesempurnaan.  (Grün, p. 51)

Peter Dusicka, Aneta, Maria Theresia, Heinz Kulüke, Celestina, Renato



Doa dan keinginan kami bagi Anda sekalian adalah agar Anda akan mendapat 
keberanian untuk memulai baru lagi dan bertumbuh menjadi pribadi sebagaimana 
Anda dimaksud-kan. Semoga DAMAI dan KASIH  Sabda yang Menjadi Manusia 
menyertai Anda pada hari ini serta pada setiap saat hidup Anda. Selamat Hari Natal 
dan Tahun Baru penuh rahmat!
 

ALAMAT  E-MAIL KAMI: ajscteam@gmail.com 
 
1. Convivencia Musim Dingin
2. Kegiatan AJSC
3. Berita dari Provinsi-Provinsi
4. Sapa - menyapa 

1.   “Convivencia” Musim Panas
Convivencia  diselenggarakan dari tanggal 3 sampai 18 Desember.  Dalam terang perayaan Tahun 
Iman,  Tim memilih  tema rekoleksi  dan convivencia:  ”  TUHAN,  BUKALAH LEBAR ‘PINTU 
IMAN’ BAGI KAMI”. (cf Kis, 14L27) Pertemuan dimulai dengan doa dan refleksi sepanjang hari 
diakhiri dengan syering dan perayaan Ekaristi. Pada hari-hari berikutnya banyak hal yang dibahas, 
antara  lain  perencanaan  yang  mendetail  dan  persiapan  Loka  Karya  LSA,  peninjauan  kembali, 
evaluasi, pembaharuan rencana tiga tahun pengembangan dan program kegiatan untuk tahun 2013. 
Menjelang penutupan convivencia Sr. Maria Theresia dan Pater Heinz Kulüke bergabung dengan 
tim. Kehadiran mereka sangat diapresiasi. Dengan itu, Tim merasa didukung dan disemangati untuk 
melanjutkan tugas animasi rohani Kongregasi. Dalam salah satu sesion, Pater Heinz mengumumkan 
bahwa orang penghubung untuk tim: Pater Jose Antunes da Silva dan Burder Mazola untuk SVD 
dan untuk SSpS, Sr. Maria Cristina Avalos.

     

 2.  Kegiatan AJSC
a)      Tersiat SSpS Internasional:   Seminar 
 

Seminar  dimulai  pada   tanggal  25  Juni  dan  berlangsung  sampai  pada  anggal   7  Juli 
dengan  Pater Peter D. dan  Sr. Tina  sebagai fasilitator.  Peserta terdiri dari 26 suster dari 
6 kebangsaan dan sedang berkarya di 13 negara.     
 
Tujuan seminar adalah:  

1.    Untuk memperdalam kesadaran  akan,  menikmati dan berbagi  spiritualitas 
diri sendiri. 
2.    Untuk  memperkuat   keterkaitan  dengan  “akar”  kita sebagai  SSpS  melalui 
pengetahuan   dan   penghargaan   yang   lebih  mendalam  mengenai  kepribadian 
para Generasi Pendiri kita.   
3.    Untuk memahami dan mengartikulasikan  dasardasar Spiritualitas Arnoldus 
yang menginspirasikan para Generasi Pendiri.    
4.   Untuk  merefleksikan   implikasi  Spiritualitas  Misi  Trinitas  dalam   hidup   kita 
seharihari dan pelayanan kita.  



Metode yang digunakan dalam refleksi mengenai kepribadian Generasi Pendiri kita adalah 
ketiga   “C”:  Contemplation,  Communion,  Celebration.   Para   peserta   diarahkan   untuk 
“berkontemplasi mengenai setiap pribadi” dalam doa dan refleki dan tetap tinggal dalam 
“Komunio”   dengan   pribadi   itu   dan   akhirnya   untuk   “merayakan”   warisan   itu   dan 
membagikannya kepada orang lain. Presentasi mereka yang kreatif menunjukkan bahwa 
mereka menemukan cara ini efektif. Para peserta menghargai Seminar dan merasa lebih 
terhubung dengan Spiritualitas dan Karisma kita. 
 

b)      Pertememuan  para Suster Yunior dari Eropa di Biara Hati Kudus Steyl 
 

Tanggal: 2 – 5 Agustus  2012
Tema:  Identitas kita sebagai  SSpS
13 Yunior: 5 dari Slovakia, 2 dari  Ukraina, 4 dari Polandia, 2 dari  Eropa Barat.
Seminar difasilitasi oleh Sr. Aneta.
Kedua topik  utama yang dibahas adalah sebagai berikut: 

•         Siapakah aku ini? Taraftaraf identitas dibicarakan dan diperdalam. .
•         Pusat   Identitas  Kita  Sebagai  SSpS.  Beberapa  ciri  khas  penting  menurut  
Kapitel Umum ke X dan keXI.  

Fokus  adalah  bagaimana  ciriciri   khas   tersebut  sudah  ada  dan  dihayati  oleh   IbuIbu 
Pertama  kita.   Setelah  presentasi,   para  Suster  Yunior  diundang  untuk  refleksi  dengan 
diberi   pertanyaanpertanaan   penuntun.   Kemudian,   mereka   mengadakan   syering 
kelompok.
 
Syering mereka  cukup dalam dan mereka dapat mengidentifikasi dengan sebagian besar 
Identitas   SSpS   kita,   namun,   para   Suster   merasa   bahwa   aspek   pengalaman  
internasionalitas   kita   kurang   di   dalam   beberapa   provinsi.   Pada   sore,   mereka 
mengunjungi  dan  mengelilingi  Rumah  St.  Mikael  disertai  pendampingan  dalam  kedua 
bahasa: Polandia dan Slovakia oleh Pater Peter Dusicka, SVD. Kunjungan mereka diakhiri 
dengan liturgi penuh makna dan  kreatifitas  di sakropagus  St. Arnoldus Janssen.   
 

c)      Kursus Pembaharuan ke 79 SVD Bahasa Ingris di Steyl
 

 Tanggal: 628 Augustus 2012
Peserta:   27 (22 pastor dan  5 bruder,  berasal dari  9  negara dan berkarya di  11 Negara 
Misi. 
Program  terdiri dari tiga bagian: 

•         Input mengenai Generasi Pendiri dan Spiritualitas kita,  
•         Ziarah ke Issum, Kevelaer dan Goch, 
•         Kunjungan terpimpin  di  St. Mikael dan biarabiara di Steyl. 

 
Tiga   hari   pertama   dihabiskan   untuk  Community   Building  di   mana   para   peserta 
mensyeringkan  kisah  hidup  mereka.   Kemudian,  disusul  dengan  pengantar  mengenai  
Konteks  Spiritualitas dan Sejarah  oleh Pater Jürgen Ommerborn.
 
Bagian   berikjutnya   adalah   presentasi   dan   refleksi  mengenai  Generasi  Pendiri   yang 



dipandu oleh  Sr Aneta,   Pater   Peter D. dan   Pater  Renato.   Ziarah ke Issum, Kevelaer 
dan  Goch   sangat  berguna  untuk  memperdalam  pengalaman  dan   keterkaitan   dengan 
“akar”. 
 
Bagian terakhir terdiri dari refleksi mengenai  Penghayatan  Spiritualitas kita, bagaimana  
permulaannya dengan  Arnoldus serta anggotaanggota lain,  caranya berkembang  dalam 
perjalanan dari tahun ke tahun, dengan KapitelKepitel Umum SVD  dan perubahan dalam 
Gereja, dan bagaimana  dihayati  sekarang dengan melihat  masa depan
 

d)     “Jam” Rekoleksi  dengan Dewan Jendral SVD 
 

Pada tanggal 17 September   2012   Pemimpin Umum SVD baru terpilih serta Dewannya 
mengunjungi Steyl dengan maksud “berdiri”  di atas Tanah  yang Suci  sebelum memulai  
tugas memimpin  SVD untuk enam tahun yang akan datang.   
 
Pater   Renato,   yang  satusatunya  anggota   tim   tertinggal   menyiapkan   refleksi  untuk 
selama   satu   setengah   jam.   Dalam   topik   termasuk  peran  orang  awam   sebagaimana 
Arnoldus  Janssen  memulai  KongregasiKongregasi   sebagiamana   telah  dibahas  oleh  
Pater  Jürgen   Ommerborn.   Sr.   Emmie   mempresentasikan   Ibuibu   Pertama   secara 
singkat.   Setelah   itu,  disusul  dengan  devosi  Arnoldus  pada  Hati  Kudus  Yesus.   Suatu 
pencerahan  budi   penting  dari  hidup  Pater  Arnoldus  yang  menyebut:  “Hanya  sekarang  
saya menyadari bahwa Allah membeberkan rencanaNya   langkah demi langkah”  dapat 
menjadi  sangat  berguna  untuk  Pater  Jendral  dan  Dewannya.  Mereka  dipercayai   tugas 
kepemimpinan untuk selama 6 tahun mendatang dan mereka juga dapat percaya bahwa 
Allah  akan  membeberkan   langkahlangkah   berikutnya   yang   perlu   untuk  misi  masa 
depan.  
  

e)      Kursus Spanyol di Valladolid:
 
Bulan Agustus dan September Sr. Tina pergi ke Spanyol  untuk belajar Bahasa Spanyol 
sebagai   persiapan   untuk  KursusKursus   yang   akan   diselenggarakan   dalam  Bahasa 
Spanyol. Sr. Aneta juga pergi ke Spanyol dari bulan September sampai Oktober. Mereka 
tinggal   dengan   komunitas  Regio   di   Valladolid   dan  mereka   sangat   bersyukur   atas 
kesempatan   ini  untuk  belajar  bahasa  dan   lebih  mengenal  para  Suster  serta  pelayanan 
mereka. 
   

f)       Seminar  SSpS JPIC  Pertama di  Steyl
 
SSpS   JPIC   Seminar   Pertama   diselenggarakan   di   Steyl   dengan   tema   “Memilih 
Kehidupan”. Ada 53 peserta mewakili 48 negara dan berkarya di 44 Provinsi dan Regio. 
Pater  Renato  dan  Sr.  Celestina  berpartisipasi  dalam   seminar  dan   sekaligus  menjadi 
narasumber. Pada awal seminar mereka memandu  sesion mengenai topik “Siapakah aku 
ini,  Apa  Kenyataan  Diriku?  Setelah   satu  pekan,  satu   topik   lain  menyusul   “JPIC  dan 
Generasi   Pendiri   kita”.   Presentasi  menekankan   bagaimana   para   anggota  Generasi 
Pendiri,   teristimewa  St.  Arnoldus,  St.  Joseph  Freinademetz,  Beata  Maria  Helena  dan 
Beata   Josepha  menjawab   pokokpokok   persoalan   hangat   dibicarakan   pada   zaman 



mereka   dan   apa   yang  membuat  mereka   bertahan   dalam   perjuangan   dan   kesulitan
kesulitan mereka. Para peserta mendapat kesempatan  juga untuk mengunjungi tempat
tempat bersejarah di Rumah Misi St. Mikael dan mendengarkan Pater Jürgen Ommerborn 
yang  berbuat  banyak  penelitian   tentang  Generasi  Pediri  kita.  Kegiatan  diakhiri  dengan 
Perayaan Ekarisi di Gereja Bagian Atas.
 

g)      Retret  di Pusat Ad Gentes  Nemi
 
Retret   untuk   kursus   Dei   Verbum   diselenggarakan   pada   tanggal   410  November   . 
Pendamping  adalah Sr. Aneta dan Pater Peter D. dari AJSC bersama dengan Pater Peter 
McHugh,  Pembimbing Rohani di Nemi. 
 
Retret  untuk  Tersiat Pembaharuan SVD 
Retret diadakan  pada tanggal 15 – 24 November.  Para pendamping adalah Tina, Renato, 
Peter  dari  AJSC serta Pater  Peter McHugh, Fr. Herbert Scholz,  dan Fr.Tony Pates.   Ada 
 26 SVD dan 2 suster peserta.
 

h)     Seminar Satu Hari untuk  SSpSAP di Steyl
 

Pater  Renato  dan  Sr.  Celestina   memandu   satu  sesion  satu  hari  untuk  SusterSuster 
Penyembahan Abadi  di Biara Roh Kudus di Steyl pada tanggal 27 November.  Konferensi 
dimulai  pada  pukul  09:00  dan  berakhir   pada  pukul  16:00.  Aktifitas   terdiri  dari   refleksi 
pribadi,  syering  kelompok,   video  klip  pendek  dan   presentasipresentasi   power  point. 
Para   Suster   mengungkapkan   kegembiraan   dan   rasa   terima   kasih   mereka   atas 
kesempatan langka ini.

3.  Berita dari ProvinsiProvinsi
Sr. Agada menulis dari Brazil:

Kami bertuju menikmati waktu bersamasama yang sangat baik, saling berbagi 
mengenai kehidupan kami,  dan diatas segalanya, mengenai keterlibatan kami dalam 
animasi rohani – ad intra dan ad ekstra

Ad intra, kami semua,  sekali lagi memunyai banyak komitmen dengan kelompok 
formasi  SSpS dan SVD, dalam pelbagai taraf dan fase teristimewa yang berkaitan 
dengan animasi rohani dan Spiritualitas dan Karisma kita; dan juga dengan komunitas
komunitas SSpS dalam program formasi berkelanjutan; retret untuk para Suster, 
bimbingan rohani dst.

  Ad extra: retret untuk para pemimpin awam, retret Biblis untuk para religius; 
Kursus Kitab Suci teristimewa untuk kelompok awam, Lectio Divina, formasi berkelan
jutan dan harihari retret untuk para Misionaris Awam (HSMA) dst.. 
            Semoga rahmat berlimpah, bimbingan dan kekuatan Roh beserta Anda sekalian  
 dalam pelayanan penuh tantangan ini dan dalam usahausaha Anda untuk animasi rohani  
bagi para anggota ketiga Kongregasi. Kami sangat yakin bahwa jika kita tidak memberi 
perhatian khusus pada hal ini, Misi kita pasti akan menderita karena tidak akan ada 
kondisi yang perlu untuk  menghasilkan buahbuah. 

 



Pater  Gregory menulis dari India  dan berbagi  mengenai kegiatankegiatan mereka: 
 

  Pesta St. Arnoldus Janssen – Dirayakan dengan penuh makna oleh  para 
SVD dan SSpS di Mumbai, beserta MuridMurid  Sabda  Ilahi (DDWDisciples of 
the Divine Word)  serta sahabatsahabat kenalan dan  penderma.   
  Rekoleksi untuk  Disciples of the Divine Word (DDW) – Banyak dari para 

anggota aktif mendukung proyekproyek Misi di Mangaon dan  mensponsori 
beberapa  caloncalon imam  Seminari Sabda Ilahi di Pune.  Rekoleksi diadakan 
pada tanggal 12  September 2012 di Atma Darshan  untuk memperdalam 
penghargaan  terhadap Spiritualitas Arnoldus dan  kerja sama dengan awam dalam 
misi.  
  Sekretariat Arnold Janssen    Sekretariat Nasional Arnoldus Janssen 

berbasis di Atma Darshan  terus membagikan materimateri  seperti  C.D,  buku
buku,  artikel dan penyekat buku sebagai  suatu cara untuk mempromosikan 
Spiritualitas Generasi Pendiri kita.

 
Melihat ke depan:

a)  Ada keperluan untuk  memantau Kolokium Nasional dengan  menjalankan 
Rencana Kegiatan Provinsi/Regio  dengan tujuantujuan  dalam batas waktu 
tertentu.     

 
b)  Ada  keperluan  menyelenggarakan pertemuan secara  berkala  pada taraf 
Provinsi/Regio dan membuat rencana kegiatan dengan SSpS di mana ada 
kemungkinan.

 
c) Kita terus mempromosikan  spiritualitas di parokiparoki, sekolah dan lembaga 
lain dengan  umat  di paroki, mitra kerja dan temanteman awam. 
 
d)  Ada kebutuhan untuk  mempromosikan kelompokkelompok awam di mana ada  
kemungkinan.  

 

4.  Tetap berhubungan

Anda boleh membaca dan mengunduhkan artikel-artikel dan materi-materi lain dari Folder AJSC 
yang ada pada Tempat Umum (Public Area) dari website SVD: http://www.svdcuria.org. Click Site 
Map/Mapa del sitio, terus, click AJSC–CEAJ. Para Suster dapat masuk dalam tempat yang sama 
dengan menghubungi website dari SSpS, yakni:  www.worldssps.org.Click Other Links dan click 
AJSC.
 
Kami sangat menghargai materi-materi (artikel atau modul) yang berguna untuk pelayanan animasi 
rohani yang Anda dapat kirim kepada kami. Kami akan memasukannya dalam website agar orang 
lain dapat memanfaatkannya. Selain dari pada itu, berita-berita atau kegiatan dari provinsi Anda 
dalam bidang animasi rohani kami akan sambut dengan sepenuh hati. Mohon mengirim pada alamat 
ajscteam@gmail.com  .   Untuk semua yang setia berbagi materi-materi dengan kami, kami ucapkan 
terima kasih. 
 



Berita AJSC kami edarkan dalam lima versi bahasa: Ingeris, Jerman, Spanyol, Portugis dan 
Indonesia. Kami memanfaatkanl kesempatan ini untuk menyampaiakan penghargaan kami terhadap 
kerja keras para penerjemah. Kami menantikan tanggapan Anda. Terima kasih banyak dan semoga 
berkat Allah beserta Anda. 
 
Teriring salam dan doa, 
 

Aneta, Celestina, Renato, Peter


