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Kerja Kelompok, Ucapan Terima Kasih Kepada Para Penerjemah Kita 

Para anggota Kapitel bertemu dalam sesi pleno pada hari Minggu untuk mendengarkan dari masing-masing kelompok 

kerja tema Kapitel yang mempresentasikan hasil kerja mereka. Setiap kelompok telah menunjukkan kerja keras mereka 

dalam mengembangkan dasar pemikiran, petunjuk, dan rekomendasi kapitel yang beralasan kuat untuk setiap bidang 

tema.  Anggota Kapitel memberikan umpan balik kepada setiap kelompok dan memberikan masukan untuk perbaikan 

yang akan dilanjutkan pada hari Senin. 

Dengan 4 Bahasa yang berbeda yang 

digunakan oleh anggota Kapitel, para 

penerjemah kita memiliki peran yang sangat 

penting dalam membantu kegiatan Kapitel.  

Kami ingin mengucapkan terima kasih 

kepada para penerjemah kita atas pelayanan 

mereka - Suster Maria Adelia dan Suster 

Maria Lory Inês menerjemahkan bahasa 

Portugis, Suster Simone Petra Hanel, SSpS 

dan Ibu Jennifer Neuhann menerjemahkan 

bahasa Jerman, Suster Marie MuYoung dan 

Suster Marie Emma menerjemahkan bahasa 

Korea, dan Suster Maria Yolenta dan Suster Maria Magdalena menerjemahkan bahasa Indonesia.  Selain terjemahan 

simultan yang mereka buat selama Kapitel, setiap penerjemah bertanggung jawab untuk menerjemahkan semua 

laporan tertulis dan materi yang disampaikan sebelum Kapitel.  Terima kasih banyak kepada setiap penerjemah kita yang 

luar biasa atas karya pelayanan mereka yang penuh dedikasi bagi kita! 

Refleksi dari para anggota Kapitel: 

Sebagai Pemimpin Provinsi dari Provinsi Passo Fundo, Brasil, Sr. Maria 

Dirce sangat senang berpartisipasi dalam Kapitel pertamanya.  Sukacita 

teristimewa bagi Suster adalah kunjungan ke Namur, tempat berdirinya 

kongregasi St. Julie Billiart, Suster-suster Notre Dame dari Namur. 

"Mengunjungi Namur, dan berdoa untuk Provinsi dan Kongregasi kita di 

depan relikui St. Julie, menyusuri jalan-jalan di mana dia tinggal sungguh 

luar biasa!" 

Sr. M. Robertin adalah Koordinator KPKC dan pemimpin komunitas untuk komunitasnya 

di Indonesia.  "Saya merasa senang dan bersyukur bisa terlibat dalam dinamika kapitel 

umum ini.  Saya diperkaya melalui perjumpaan, sharing, dan diskusi, membangun 

persaudaraan dalam keberagaman sebagai kongregasi internasional." 

Sr. Susan Maria Kusz, Direktur Rumah 

Retret Jesuit di Oshkosh, Wisconsin, AS, 

sangat tersentuh oleh pernyataan dari 

Romo kami pada Misa hari Minggu.  

"Pastor itu berkata, 'Ketika saya 

melihat wajah-wajah kalian dan 

bendera-bendera indah dari semua 

negara kalian di sekitar altar, saya 

menyadari bahwa kalian merupakan tanda perdamaian di dunia kita yang sangat 

membutuhkannya.  Kapitel ini adalah pengalaman persaudaraan yang mendalam bagi saya."  


