Pertemuan Musim Dingin Yunior Korea 2022

Sembilan suster Yunior Korea mengadakan Pertemuan Musim Dingin di rumah Provinsi dari tanggal 3 sampai
12 Januari. Tema Pertemuan Musim Dingin adalah “Menumbuhkembangkan budaya keterlibatan dan kepedulian” dari
tema Kapitel Umum 2022 kita. Selama waktu ini, kami ingin membuatnya sangat praktis dengan menyatukannya ke
dalam kehidupan kami. Tahun ini, karena kita sedang mempersiapkan Kapitel Umum dan Kapitel Provinsi, kami juga
ingin mensimulasikan kedua pertemuan dengan mengadakan simulasi kapitel termasuk membuat proposal, diskusi,
dan pemungutan suara.
Meskipun kami tidak memiliki pengalaman kapitel, secara khusus kami mendapatkan saran dari Suster Maria
Julie, Pimpinan Yunior kami untuk mengadakan simulasi kapitel. Sebagai anggota Suster- Suster Notre Dame, kami
ingin menemani semua suster yang akan berpartisipasi dalam sebuah kapitel. Sebagai gantinya dari Laporan Karya,
kami merefleksikan pengalaman kami tahun lalu dan membuat laporan sendiri. Kami juga memiliki presentasi tentang
pengembangan seksualitas yang sehat dari Suster Marie Deophila. Presentasinya sangat inspiratif, menantang, dan
berwawasan luas. Sebelum simulasi kapitel selesai, Suster Marie Vera, salah satu Yunior, berbagi dengan kami
pemikirannya tentang hubungan yang sehat. Kami juga memiliki waktu untuk merenungkan diri kami sendiri setelah
mendengarkan ceramah Paus dari Ted Talks, “Mari membangun masa depan bersama," untuk memperluas wawasan
kami dengan menyadari bahwa kita semua terhubung dan satu orang adalah nyala api kecil yang dapat mengubah
seluruh dunia.
Tiga kelompok diberikan proposal. Setelah diskusi tentang masing-masing dari proposal tersebut, kami
memiliki tujuh aspek untuk dipilih. Saat berdiskusi dan voting, kami mengalami kesulitan dalam satu kapitel dan pada
saat yang sama, kami merasa bertanggung jawab sebagai anggota SND. Meski hanya simulasi kapitel, namun kami
mampu memperdalam komitmen kami sebagai wanita religius yang lebih dewasa dengan membuat forum untuk
presentasi, diskusi, dan mendengarkan pendapat orang lain. Pada saat yang sama, ketika enam dari tujuh proposal
dipilih dengan suara bulat, kami dapat melihat harapan dan keinginan kami untuk masa depan.
Sebagai hasil dari diskusi dan sharing kami di akhir simulasi kapitel, kami dapat membuat pernyataan visi
2022 yang menyentuh hati dengan merenungkan pernyataan visi bersama, memilih setiap kata, dan menemukan
kosakata alternatif.
Wabah virus COVID-19 masih melanda, tetapi kami ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan cinta para
suster kami di komunitas. Dengan doa dan cinta kalian, kami dapat menyelesaikan Pertemuan musim dingin ini dengan
bahagia. Terima kasih.
Pernyataan Visi Para Suster Profesi Sementara 2022 di Korea

Percaya pada kasih Yesus Kristus yang telah memanggil kita di dunia ini,
Kami, maju dalam keterlibatan mendalam dengan diri kami sendiri dan sesama kami
Bertumbuh dan berubah untuk membawa semua ciptaan ke dalam kehidupan.
ADALAH HARAPAN.
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