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Pengikraran Kaul Pertama di Afrika Timur 2022 

 

Pada tanggal 10 Februari 2022, delapan novis kami mulai menghitung mundur seratus hari menuju Hari 

Profesi. Itu adalah momen yang sangat menarik yang mendatangkan kerinduan yang sangat besar untuk 

hari prasetia mereka. Para novis dibimbing melalui refleksi oleh Suster Mary Pascalia dengan tema yang 

telah mereka pilih, “Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mazmur 119:105) 

Selama seratus hari, kelompok ini berkumpul setiap hari untuk berdoa dari doa yang mereka buat sendiri. 

Setiap novis menyiapkan refleksi dan membagikannya dengan teman-temannya di hari-hari yang mereka 

siapkan.  

Kedelapan novis kami mengadakan retret delapan hari di bawah bimbingan Pastor David Eliaona, CSC 

(Kongregasi Salib Suci) di Moshi, Pusat Retret Maua, yang dikelola oleh Suster-Suster Fransiskan Kapusin. 

“Berada di kaki Gunung Kilimanjaro, merupakan suatu keistimewaan bagi kami untuk menikmati keindahan 

dan merenungkan kebesaran Tuhan yang terlihat melalui ciptaan-Nya,” kata seorang novis. Hari Rekoleksi 

untuk delapan novis, dipandu oleh Pastor Cyrus, SJ, sehari sebelum profesi mereka, membuat mereka 

dalam suasana hati yang dalam dan penuh doa dalam persiapan langsung untuk mempersembahkan "ya" 

mereka kepada Tuhan.  

Hari besar ini dirayakan di aula sekolah Notre Dame pada tanggal 21 Mei 2022. Ekaristi dirayakan oleh Mgr. 

Uskup Isaac Amani, Uskup Agung Keuskupan Arusha. Kaul Sementara dan Kaul Kekal dirayakan bersama 

dan Suster Mary Christine Syombua menerima kaul mereka. Untuk itu, banyak tamu undangan termasuk 

orang tua, kerabat lainnya, dan para religius terdekat turut hadir. Kami berterima kasih kepada Tuhan 

untuk komunitas Misionaris Afrika, Pusat Spiritualitas St. Mbaaga, yang dengan murah hati menampung 

sebagian besar tamu-tamu kami.  

Kami berkumpul di penghujung hari untuk berdoa dan pengutusan. Suster Mary Christine Syombua 

memanggil para suster yang baru mengucapkan kaul untuk maju dan memberikan tugas perutusan kepada 

masing-masing. Pemimpin komunitas tempat suster itu diutus maju dan menyambutnya.   

Sr. Mary Pascalia Ndunge, Sr. Mary Immaculata, suster yang baru berkaul sementara, dan semua novis 

ingin berterima kasih kepada semua suster terkasih atas dukungan dan setiap kontribusi yang diberikan 

untuk pembinaan para novis. Semoga Tuhan terus memberkati Anda dengan berlimpah.  


