SND Patna Melangkah Maju dengan Visi Ekologi Integral

Suster-suster Notre Dame, Provinsi Assumption Merayakan Pekan Laudato SI’ 2021, 16-24 Mei, dengan
Doa Eco-Spirituality. Gerakan individu dan kolektif menuju pertobatan ekologi yang berarti mewujudkan
visi ekologi integral menjadi prioritas dalam semua kegiatan yang dilakukan selama Pekan Laudato SI’.
Komunitas rumah Provinsi berpartisipasi dalam refleksi dan doa selama seminggu untuk pertobatan
ekologis sebagai bagian dari Ibadat Sore.
Pada tanggal 19 Mei, Animator SND Laudato SI’ memimpin komunitas dalam kebaktian eko-spiritual di luar
ruangan di antara pepohonan dan tanaman yang indah di Kampus Notre Dame. Acara ini bisa disaksikan
dalam link berikut: https://youtu.be/ERAnH5NXOB8. Setiap suster yang menghadiri ibadat doa ini
melambungkan pujian dengan sepenuh hati dan ucapan syukur kepada Tuhan Pencipta atas kebaikan dan
pemeliharaan ciptaan sehingga menggerakkan suster untuk merawat, melindungi dan mempertahankan
Ibu Pertiwi, hadiah kasih Tuhan kepadanya. Anggota muda komunitas, postulan dan suster yunior,
mengintensifkan momen sakral ini dengan tarian berirama untuk Tuhan Semesta dan Arati bunga ke empat
penjuru dunia, mengirimkan gelombang sehat dan energi positif kepada setiap makhluk yang telah
diciptakan Tuhan. Setiap orang yang hadir dalam ibadat mendaptakan tanaman yang disiapkan dalam
pembibitan kami untuk menghijaukan rumah kita bersama dan menjaganya agar tetap sehat dan indah.
Pada tanggal 21 Mei, Hari Kegiatan Global untuk Rumah Kita Bersama, adalah seruan global bagi individu,
komunitas, dan institusi-institusi di seluruh dunia untuk mengorganisir tindakan nyata untuk merawat
rumah kita bersama. Para suster di komunitas rumah provinsi bergabung hari ini dengan meresmikan
Kebun Herbal Laudato SI di kampus kami. Suster Mary Tessy, provinsial, memberkati taman, menanam
tanaman insulin di dalamnya dan mendorong para Suster untuk menindaklanjuti Laudato Si’. Sr. Dr. Prema
Devraj, berbagi tentang pentingnya kebun herbal yang menekankan jiwa preventif dan kuratif dari setiap
tanaman untuk mempromosikan kemanusiaan yang sehat.
Sebagai bagian dari perayaan Pekan Laudato Si, banyak komunitas di provinsi kami yang memprakarsai
kebun dapur dan pembuatan kompos organik serta mendorong para siswa dan para staf di sekolah-sekolah
untuk mengikuti gaya hidup penghijauan dan sehat. Pekan Laudato SI’ telah membawa banyak berkat bagi
kita dengan berdoa penuh kesadara dan tindakan sakral meskipun dalam keadaan Lockdown Covid-19.
Terpujilah Engkau Tuhan Sang Pencipta!
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