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Profesi Kekal Para Suster Vietnam  

 

Tanggal 18 Februari 2023 adalah hari yang penuh sukacita bagi para Suster Notre Dame di Vietnam karena Sr. 

Paula Maria dan Sr. Marie Agnesta mengikrarkan Kaul Kekal, dimana kedua suster ini membaktikan diri kepada Tuhan 

dalam semangat, kharisma dan perutusan Notre Dame. Misa pukul 09.00 dipersembahkan oleh Yang Mulia Mgr. Giuse 

Nguyen Nang, Uskup Agung Keuskupan Ho Chi Minh, sebagai selebran utama, Pastor Phanxico Xavie Nguyen Xuan 

Quang, pastor paroki Tan Dan dan 20 imam lainnya yang menjadi konselebran kami di gereja paroki tersebut. di 

sebelah komunitas Tan Binh kami di Kota Ho Chi Minh.  

Sr. Marie Julia, pemimpin provinsi, Sr. Marie Immanuel, asisten pertama, Sr. Maria Dominica and Sr. Marie 

Philia datang ke Vietnam untuk menghadiri upara kaul kekal dan mengucapkan selamat kepada mereka atas nama 

para Suster di Provinsi Regina Pacis.  

Misa berlangsung sekitar dua jam. Hadir pula keluarga kedua suster dan umat paroki. Lagu-lagu indah yang 

dilantunkan paduan suara paroki membuat Misa semakin khidmat dan spanduk yang dibuat sendiri oleh pastor 

menambah kemeriahan suasana. Dia berterima kasih kepada kongregasi kami di Vietnam, karena bekerja dengan 

anak-anak miskin. Dia memberikan dorongan dan dukungan penuh dengan mengatakan kepada kami dalam homilinya, 

“Kalian sedang melakukan pelayanan yang paling penting di dunia.”  

Setelah Misa selesai kegembiraan ini dilanjutkan dengan aneka acara yaitu pemberian selamat, tarian dari 

para aspiran dan postulant, serta nyanyian dari para suster dan pastor dari dari umat paroki. Acara ini menambah 

kegembiraan kami hingga malam hari. Setelah makan malam, hari yang penuh rahmat diakhiri dengan para suster dari 

komunitas sekali lagi mengucapkan selamat kepada para suster yang baru saja mengikrarkan kaul.  

Semoga Tuhan kita yang baik terus memberkati karya kongregasi kita melalui kehidupan dan pelayanan 

Suster Paula Maria dan Suster Marie Agnesta.   


