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Pilgrim Kongregasi  

 

Kami bertujuh dari India merasa bersyukur dapat mengadakan Ziarah Kongregasi dari tanggal 19 

April hingga 9 Mei 2022 setelah menunda selama dua tahun karena pembatasan Covid. Kami berterima 

kasih kepada Kongregasi dan provinsi-provinsi kami atas kesempatan pembaharuan ini untuk mengalami 

kharisma dan semangat kita dalam realitas hidup di jaman Santa Julie, Suster Maria Aloysia dan Suster 

Maria Ignatia dengan mengunjungi asal-usul kita di Jerman dan Belanda.  

Kami adalah kelompok peziarah pertama yang menikmati keramahan dan penginapan yang nyaman 

di International Emmaus House.  Kunjungan ke Pusat Provinsi lama kita di Vechta, Mülhausen, para suster 

di Belanda dan saat-saat khusus di Coesfeld menambah banyak kegembiraan dan inspirasi untuk bermisi. 

Kunjungan kami ke Namur dan mempelajari secara rinci Pusat Warisan kita, Coesfeld, dan waktu doa 

dengan Salib Coesfeld mengilhami kami untuk menjelmakan kasih Allah kita yang Mahabaik dan 

penyelenggara di mana pun kami diutus.  

Setelah disegarkan dengan semangat baru di Jerman, kami disambut dengan gembira oleh Suster 

Mary Kristin dan komunitas Rumah Induk di Roma. Dengan semangat internasionalitas dan interkulturalitas 

kita, para suster secara bergiliran menemani kami ke tempat-tempat penting dan tempat-tempat suci, 

terutama di mana Santo Petrus dan Paulus menyaksikan Kristus sampai mati. Kemartiran dan semangat 

mereka untuk Kristus secara rohani menguatkan kami untuk berani dan berpijak pada Kristus untuk 

menghadapi tantangan saat ini dalam menghayati iman di India.  

Kami juga mendapat keistimewaan untuk bergabung dengan Komunitas Rumah Induk dalam 

kunjungan mereka ke Florence. Kunjungan ini merupakan kejutan bagi kami dan kami menikmati setiap 

saat mengunjungi tempat-tempat budaya dan suci di Florence. Kami menghabiskan waktu yang sangat 

mengesankan untuk mengintegrasikan pengalaman harian kami dan membuat jurnal ziarah. Sharing kami 

dengan Kepemimpinan Umum sangat memperkaya dan memperluas wawasan kami tentang Kongregasi 

kita. Kami berterima kasih kepada para suster di Jerman dan di Roma, karena telah merencanakan ziarah 

kami dengan matang dan melakukan semua yang diperlukan untuk kepentingan kami mulai dari 

pengurusan visa sampai saat keberangkatan di Roma. Kami akan mengenang pengalaman ziarah kami dan 

menghayati kharisma dan semangat kita selamanya.  

 Para Suster Pilgrim India: Sr.Veena, Sr.Sushmita, Sr.Sunita A, Sr.Mallika, Sr.Nirupa, Sr. Suchita dan Sr.Priya 


