Rumah Induk Roma Merayakan Yubile Profesi Hidup Bakti
Minggu, 20 Agustus adalah hari perayaan Komunitas Rumah Induk.
Tahun ini Suster Mary Kristin merayakan Pesta Emasnya dan Suster
Marina, Pesta Perak. Kami mengundang para suster Italia kami untuk
berbagi dalam kegembiraan dan berpartisipasi dalam perayaan tersebut.
Di antara mereka juga ada tiga orang jubillaris: Suster Maria Antonietta
dan Suster Maria Lorenzia merayakan Pesta Intan dan Suster Maria
Benigna merayakan Pesta Emas.
Pastor Giuseppe Cinà, MI, kapelan kami, memimpin Misa di Kapel jam
10:30. Di dalam prosesi masuk, masing-masing yubilaris membawa lilin
indah yang dihias oleh Suster Maria Elke. Selama Misa, lilin-lilin ini
ditempatkan yang telah disediakan di bawah salib Coesfeld yang juga
ikeut dalam prosesi. Liturgi dimeriahkan dengan music oleh Suster Marie
Catharina dan Pastor menyampaikan homili yang sangat berarti. Setelah
homili, tiga suster membaharui kaul dalam Bahasa Italia dan dua suster
membaruinya bahasa Inggris.

Perayaan dilanjutkan dengan santap bersama meriah. Setelah makan, kelima yubilaris memotong
kue. Suster Mary Sreeja berbagi tentang kehidupansetiap yubilaris di Notre Dame dan apa yang
telah dia lakukan selama bertahun-tahun untuk melayani Gereja dan melaksanakan misi
Kongregasi. Kemudian setiap yubilaris mendapat kado sebuah Ikon Bunda Maria. Anggota
komunitas rumah Induk mempersembahkan program yang terdiri dari sebuah drama yang
mencakup lagu dan tarian diikuti oleh sebuah sajak doa yang indah untuk Bunda Maria.
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Sore hari, para tamu sudah pulang, dan kami semua sepakat untuk berkumpul lagi dan bergembira
merayakan hidup bakti yang telah sekian lama digeluti oleh para yubilaris. Komunitas Rumah Induk
melanjutkan perayaan malam itu dengan makan malam menu pizza khusus dan program lainnya.
Siswa bahasa menyajikan drama kedua dan Suster Lory Inês mempersembahkan puisi dramatis.
Hari itu diakhiri dengan tarian ala India yang indah oleh Suster Mary Supriya yang mengungkapkan
sukacita Magnificat. Semua suster merasa santai dan penuh gelak tawa.
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