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Profesi Pertama di Provinsi Regina Pacis, Incheon:   
Sr. Marie Luciana dan Sr. Maria Bosca 

 

 
    ∆ Sr. Marie Luciana                          ∆ Sr. Maria Bosca 
 
Kabar gembira dari Provinsi Regina Pacis, Incheon, bahwa baru-baru ini dua suster mengucapkan kaul 
pertama mereka. Setelah pembinaan di rumah Pembinaan Internasional di Filipina, mereka kembali ke 
negara mereka sendiri, Korea dan Vietnam. Atas rahmat Tuhan, Sr. Marie Luciana mengucapkan kaulnya di 
Rumah Provinsi Incheon pada tanggal 20 Maret, sementara Sr. Maria Bosca mengucapkan kaulnya di 
komunitas Ho Chi Minh pada tanggal 20 April. Pada hari Minggu, 20 Maret, di bawah cuaca musim semi yang 
hangat, Rumah Provinsi Incheon dipenuhi dengan tangan-tangan gembira yang mempersiapkan profesi Sr. 
Marie Luciana. Meskipun pembatasan Corona yang sedang berlangsung menghalangi banyak suster untuk 
hadir seperti sebelumnya, namun keluarganya bisa menghadiri perayaan Ekaristi serta berbagi kegembiraan 
dalam perayaan istimewa tersebut. 
Setelah Misa, Suster-suster Yunior memberkati suster yang baru mengucapkan profesi dengan lagu-lagu 
indah di Aula Maria. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kaum mudi yang tertarik pada kehidupan 
religius yang datang ke upacara untuk melihat sekilas kebahagiaan hidup mengikuti Yesus. Pada tanggal 20 
April, di komunitas Thonbin di Kota Ho Chi Minh, merayakan Misa profesi pertama yang dipimpin oleh Pastor 
Toma Aquino Cong, Pastor paroki tempat komunitas Thonbin, dan Pastor Paul Phu, seorang dermawan lama 
komunitas ND di Vietnam, yang memberikan homili. 
Hadir dalam perayaan tersebut orang tua Sr. Maria Bosca, ketiga kakak laki-lakinya yang datang sehari 
sebelumnya dari Vietnam tengah, serta sejumlah umat paroki dan dermawan yang diundang oleh komunitas.  
Terima kasih kepada para suster medior yang telah berpengalaman dalam menyiapkan beberapa kali 
perayaan profesi pertama. Perayaan Ekaristi dan acara lainnya berjalan lancar berkat dukungan doa dari 
banyak pihak.      
Percaya pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, kami menyerahkan perjalanan religius dari dua suster yang 
mengambil langkah pertama mereka sebagai murid Wanita Notre Dame melalui doa Bunda Maria.    


