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Pelantikan Provinsial Provinsi Bunda Penasihat yang Baik, Indonesia 

 

Pada tanggal 08 Desember, Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda, para Suster Notre Dame Provinsi 

Indonesia bersyukur kepada Tuhan atas pelantikan provinsial baru. Melalui kongregasi, Tuhan mempercayakan 

provinsi SND Indonesia untuk dipimpin oleh Suster Maria Kharita dan dewannya untuk enam tahun ke depan.  

Upacara pelantikan diadakan dalam ibadat pada pukul 17.00; di Kapel Santa Maria Pekalongan, yang dihadiri oleh 

banyak Suster dari komunitas, sementara beberapa bergabung secara online melalui zoom. Suster Maria Monika, 

sebagai provinsial yang lama, melantik Provinsial yang baru, Suster M. Kharita serta dewannya. Mereka adalah Sr. M. 

Robertin sebagai asisten pertama, Sr. M. Yuliana, Sr. M. Yosi, dan Sr. M. Bertin. Dalam sambutan Suster Maria Monika, 

ia berharap agar kita saling mendukung satu sama lain dengan kata-kata inspiratif ini, "Di mana rumput berayun, di 

sana rahmat Tuhan melimpah," yang berarti Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita ketika kita taat menjalankan 

perutusan.  

Sr. M. Kharita juga menyampaikan pesan yang sama dalam sambutan perdananya. "Sebagai SND, kita hidup dalam 

ketaatan total karena kita mengikuti Yesus. Ketaatan adalah keutamaan yang kita jalani setiap saat. Dalam 

keterbatasan kita, Tuhan memberdayakan kita dalam setiap perutusan. Kita harus melihat salib sebagai kekuatan yang 

mengubah. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Apa yang terinspirasi oleh 

kerinduan terdalam kita masing-masing hanya dapat diwujudkan dengan komitmen bersama yang diwujudkan dalam 

program-program dan rencana strategis provinsi. Kita berpikir dan bertindak secara profesional untuk masa depan 

kita. Bersama-sama kita menghadapi tantangan masa kini yang tidak mudah. Kita memperbaharui cara bersaksi 

dengan membangun relasi yang bermartabat dalam semangat sinodalitas. Semoga ketaatan Tuhan akan 

menggerakkan kita semua untuk membangun persekutuan seperti Maria, yang setia dan hadir bagi Gereja dan 

Kongregasi kita.” 

Setelah ibadat, para suster mengucapkan selamat kepada provinsial baru dan dewan di depan kapel. Profisiat, Suster 

Maria Kharita dan para dewan. Semoga Tuhan memberkati niat baik dan harapan para suster dalam mengembangkan 

provinsi kita.  

Soli Deo. 


