Kepemimpinan Baru

Pelantikan tim kepemimpinan baru pada 22 Mei 2021 merupakan peristiwa bersejarah dalam Delegasi
Umum Roh Kudus kami. Pelantikan berlangsung dalam Ibadat Sabda yang dipimpin oleh Suster Mary
Rashmi dan Suster Mary Pascalia Ndunge di kapel Biara Notre Dame kami, Arusha, Tanzania. Ibadah
tersebut sangat menginspirasi dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang hadir untuk
berpartisipasi.
Di awal ibadat, Suster Mary Roshini dan tim lama diberi penghargaan dan ucapan terima kasih atas semua
yang telah mereka capai selama tahun-tahun kepemimpinan mereka. Mereka diberi lilin yang
melambangkan pemberian diri mereka sepenuhnya kepada Kongregasi dan mengungkapkan rasa terima
kasih dan cinta dari para Suster di Delegasi.
Setelah itu, Suster Mary Christine diminta maju ke altar dan ditanya apakah dia siap melayani delegasi.
"ya" nya adalah konfirmasi tegas. Para Penasihat Delegasi kemudian diundang ke depan dan ditanya
apakah mereka bersedia melayani delegasi sebagai penasihat dan asisten dan bersedia mendukung Suster
Mary Christine, jawab mereka “ya”. Semua suster yang hadir juga berjanji untuk mendukung Suster Mary
Christine dan para anggota dewannya. Hadiah yang diberikan kepada Pemimpin Delegasi yang baru dan
para anggota dewannya adalah lilin yang indah dan sebuah Alkitab sebagai simbol dari panggilan khusus
mereka untuk kepemimpinan. Ibadat dilanjutkan dengan lagu-lagu meditative dan doa-doa permohonan.
Tema hari itu adalah, “Aku akan bersamamu! Teguhlah… tabahlah… kau akan berhasil.” Semuanya telah
dilakukan dengan baik!
Setelah ibadat dilanjutkan dengan makan malam dan acara ucapan selamat serta hiburan oleh para aspiran,
novis, dan suster. Terima kasih banyak disampaikan kepada para suster yang menjadi panitia perencanaan
program ini. Ibadat, dekorasi, hidangan dan program hiburan dilakukan dengan indah! Ada semangat
sukacita yang nyata dari semua yang hadir!
Dalam sambutannya, Suster Mary Christine, pemimpin delegasi yang baru, mengucapkan terima kasih
kepada semua suster atas kontribusi mereka terhadap hari Pelantikan yang sukses dan secara khusus
berterima kasih kepada tim lama untuk pelayanan mereka yang penuh dedikasi. Karena pandemi, banyak
suster kami tidak bisa menghadiri acara tersebut. Namun, semua komunitas diwakili oleh satu atau dua
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suster. Kami memiliki banyak hal untuk disyukuri dalam tim kepemimpinan baru kami. Kami bergerak maju
sekarang dalam membaharui muka bumi dan menumbuhkan budaya perjumpaan dan kepedulian.
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