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Upacara Penutupan Yubileum Emas 2021-2022 

Sophia Opportunity School, Bangalore, India 

 

Tahun 2021-2022 menandai 50 tahun sejak Sophia Opportunity School pertama kali dimulai, sebuah tonggak 

penting dalam sejarahnya. Lilin yang dinyalakan oleh Suster-suster Notre Dame 50 tahun yang lalu menyala terang 

bahkan sampai hari ini, membuka jalan menuju masa depan yang cemerlang bagi semua Siswa Berkebutuhan Khusus 

kita yang terkasih. 

Sekolah khusus ini dimulai dengan hanya empat siswa dan sekarang melayani 200+ siswa khusus, mulai dari 
usia 5 hingga 20 tahun, semuanya dalam lingkungan yang aman dan penuh perhatian dengan metode pengajaran 
individual. Kami senang mengetahui bahwa Sophia Opportunity School telah melihat hampir 3000 siswa istimewa ini 
berjalan melalui portalnya selama bertahun-tahun.  

Menghargai masa lalu, merayakan masa kini, dan menginspirasi masa depan, Upacara Penutupan Yubileum 

Emas diselenggarakan dengan cermat oleh kepala sekolah, staf, dan siswa/siswi Sophia Opportunity School pada 2 

Februari 2022. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Agung Dr. Peter Machado dan berkonselebrasi 

Bersama 12 imam lainnya. Mengingat adanya Protokol COVID, maka dihindari adanya kerumunan. Para Kepala 

Sekolah sebelumnya, mantan Staf Suster, para dermawan, beberapa perwakilan staf dari Sophia High School, dan 

beberapa orang tua dari Opportunity School hadir bersama anak-anak mereka.  

Di tengah pertemuan bulan Agustus, Yang Mulia Uskup Agung Yang Terhormat Dr. Peter Machado, Sr. 
Chetana, Pemimpin Provinsi dari Provinsi Visitasi, Sr. Kripa, Pemimpin dan Sekretaris Sekolah kita, Sr. Madhuja, 
Kepala Sekolah Sophia Opportunity, Sr. Alpana, Kepala Sekolah SMA Sophia, Sr. Vishala, Kepala Bagian SD Sophia dan 
Sr. Divya, bendahara, mendapat kehormatan untuk memberikan cinderamata khusus, “Jejak kaki yang tertinggal” 
kepada para hadirin.  

Suster-suster Notre Dame menanam, yang lain menyiram dan Tuhan memberi pertumbuhan dengan kuasa-
Nya yang bekerja di dalam. Sekarang, saat Opportunity School menuai panen yang melimpah dari 50 Tahun Emas 
Penuh Syukur, manajemen mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan atas layanan dan kontribusi mereka 
yang murah hati terhadap pertumbuhan dan perkembangan sekolah selama bertahun-tahun. Uskup Agung, 
Pemimpin Provinsi, Kepala Sekolah yang dinamis dulu dan sekarang, mantan anggota Staf Suster, dan para 
dermawan mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih dari panitia.  

Rasa Syukur membuat masa lalu tetap kita kenang, membawa kedamaian untuk masa kini, dan menciptakan 
visi untuk hari esok. 

Ini adalah momen bagi Sophia Opportunity School untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 
semua orang, yang telah membantu dalam pengakuannya,  pencapaiannya dan berkat-berkatnya. 

Kenangan hari yang indah ini pasti akan terpatri di hati kita. Perayaan di Sophia selalu diikuti dengan jamuan 
makan bersama. Acara berakhir saat semua orang menikmati hamparan mewah yang ditata di Kompleks Olahraga 
Sophia. 

Martin Luther King, Junior, pernah berkata, 'Kami bukan pembuat Sejarah. Kami dibuat oleh Sejarah!’ 
Sophia Opportunity School setuju dengannya: sekolah lebih dari sekadar batu bata dan bahanbangunan; sekolah 
adalah orang-orangnya. Dari pejabat paling rendah hingga pejabat tertinggi dan generasi SND, Kepala Sekolah, Staf, 
Siswa Luar Biasa, Orang Tua, Ucapan Selamat, Donatur, dan Relawan - semuanya menjadikan Sekolah Luar Biasa ini 
sebagai lembaga yang berkembang. SEMUA UNTUK KEHORMATAN DAN KEMULIAAN TUHAN YANG LEBIH BESAR! 
 

 


