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Suster Notre Dame berada di Kompleks National Thermal Power Corporation (NTPC) 

(Perusahaan Tenaga Listrik Nasional) di Solapur  

 

 

Pada tanggal 23 Januari 2022, adalah hari bersejarah bagi SND Provinsi Maria Visitasi, Bangalore. Tuhan 

yang maha murah telah memberi kami berkat dalam bentuk pendirian komunitas kami yang ke-16 di 

Keuskupan Pune, Maharashtra, India. Undangan untuk memulai misi Suster Notre Dame di Kompleks 

National Thermal Power Corporation (NTPC) di Solapur menjadi kenyataan pada hari ini. 

Pada awal 1900-an, Yang Mulia Heinrich Doring, Uskup Agung Poona (1907 – 1925) yang adalah saudara 

kandung dari Suster Maria Servatia Doring, biasa mengunjunginya di Generalat Notre Dame kita yang pada 

waktu itu berada di Mühlhausen, Jerman. Setiap kali dia mengunjungi Rumah Induk, dia mengundang Ibu 

Maria Cecilia Roman, Pemimpin Umum, untuk memulai Misi Notre Dame di India di Keuskupan Poona. 

Butuh waktu lebih dari 112 tahun untuk mewujudkan undangan ini di Keuskupan Poona pada tanggal 23 

Januari 2022. Semoga semua orang yang mendahului kita dengan penuh harapan dan kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pemurah memohonkan berkat atas misi kita di Keuskupan Poona.  

Pada tanggal 14 Januari 2022, Suster-suster pionir diutus ke SND NTPC di Solapur dalam Ibadat Perutusan 

yang sangat mengesankan dan menyemangati. Sebagian besar barang yang dibutuhkan dikirim dengan 

truk dari Rumah Provinsi ke Solapur pada sore hari di hari yang sama. Sr. Mary Chetana, Sr. Satya, Sr. 

Ranjana, Sr. Shyni, Sr. Roja dan Sr.Manjukta naik kereta api pada hari berikutnya, 15 Januari 2022 ke 

Solapur. Setelah 14 jam perjalanan, kami sampai di tempat tujuan dan menjalani karantina selama dua hari 

berikutnya di NTPC Guest House.  

Sementara itu Sr. Mary Alpana, Sr. Divya, dan Sr. Rosilin bersiap-siap berangkat dari Bangalore ke Solapur 

pada tanggal 20 Januari 2022 dengan kendaraan yang membawa barang-barang yang lebih berharga 

seperti tabernakel, salib, patung Maria dan Yusuf untuk dibawa ke NTPC. Solapur. Pada tanggal 21 Januari, 

mereka bergabung dengan para Suster di wisma tamu dan tidak keluar rumah jika tidak perlu.   
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Sr. Mary Aneeta dan Sr. Shylaja memulai perjalanan mereka dari Vasai, Maharashtra pada tanggal 20 

Januari pukul 11 malam. Mereka bergabung dengan para Suster di wisma tamu NTPC yang popular pada 

tanggal 21 jam 8 pagi. Kegembiraan dan sukacita terpancar di setiap hati kami terlihat dari senyum, 

pelukan, dan "SELAMAT DATANG" kami yang bergema di seluruh aula. 

Lima hari berikutnya, 18-22 Januari, kita melihat para Suster mencuci, membersihkan, menggosok lantai, 

pintu, dan jendela, membongkar, berbelanja, dan menyiapkan Kapel, ruang makan, ruang komunitas, dan 

kamar-kamar pribadi di BLOK C 4 – tempat tinggal 001 & 002 kompleks NTPC. Ini memang merupakan 

pengalaman yang akan tetap terukir dalam ingatan kami dan berharga di hati kami. Semuanya berjalan 

dengan sempurna saat kami menunggu kedatangan Pastor Louis D'Mello, Pastor Paroki kami, untuk 

mempersembahkan Perayaan Ekaristi dan memberkati Biara Notre Dame yang baru di mana Tuhan yang 

bertakhta dalam Tabernakel yang menjadi Jantung dan Pusat hidup kami.   

Minggu, 23 Januari 2022, fajar menyingsing cerah dan indah. Tampaknya seluruh alam bergabung dengan 

kami dalam pujian dan ucapan syukur atas karunia hari yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Kedatangan 

Romo Louis D'Mello, Pastor Paroki Solapur di Biara Notre Dame di NTPC, Solapur, diawali dengan perayaan 

Ekaristi sebagai tanda kehadiran Tuhan atas Rumah biara kami dan di antara kami.  

Kemeriahan acara itu dimulai dengan pemberkatan Tabernakel indah yang diletakkan di atas tiang kayu 

berukir melingkar. Semua alat kebutuhan untuk Misa diletakkan di atas altar untuk diberkati dan disucikan. 

Garam dan air diberkati dan Pastor Louis masuk dan keluar dari setiap ruangan untuk memastikan berkat 

Tuhan Yang Mahakuasa di sekitar rumah kami. Misa yang bermakna, penuh sukacita, dan sangat spiritual 

dipersembahkan oleh Pastor Louis. Semua orang merasa sangat diberkati dan sangat bersyukur kepada 

Tuhan dan Suster Mary Chetana bersama timnya di NTPC. Ini adalah Misa Kudus pertama yang 

dipersembahkan di kompleks ini dan kami merasakannya sebgai berkat yang paling luhur dan istimewa 

untuk mendapatkan Kehadiran Ekaristi bersama kami sepanjang waktu. Banyak berkat yang luar biasa dan 

lebih besar menanti kita saat kita bersaksi kepada Tuhan dalam Sakramen Ekaristi dalam misi kami di NTPC 

Solapur dan di sekitar kami.  


