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Para Postulan di Patna Bercerita tentang Hari Peneriman Mereka 

 

6 Juli 2020 adalah hari yang tak terlupakan bagi kami, sebelas postulan. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang 

sangat baik dalam memberi kami keinginan untuk bekerja sesuai dengan rencananya. Dengan rahmat Tuhan kita 

mampu mengambil langkah penting ini dalam hidup kita. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami 

bersebelas. 

Dalam persiapan untuk masuk, kami mengadakan hari rekoleksi yang dibimbing oleh Suster Mary Sujita dengan tema 

"Surat cinta Tuhan". Kami merenungkan relasi kami dengan Tuhan yang memanggil nama kami masing-masing dari 

seluruh penjuru negara kami. Dia memanggil kami dengan cara yang berbeda, tetapi semua untuk tujuan yang sama. 

Penrimaan kami diawali dengan Ibadat khusus yang inspiratif yang telah disiapkan oleh Sr. Mary Reshma dan Sr. M. 

Sushila, pada pukul 18.30. pada 6 Juli. Dalam prosesi kami bersebelas menuju ke kapel rumah provinsi sambil 

memegang simbol: "tangan yang peduli". Kami menempatkan simbol kami di tempat yng telah disediakan dengan 

dekorasi indah di depan altar. Bagian terpenting dari ibadat ini ialah ketika kami bersebelas mengucapkan doa khusus 

kami dan Suster Mary Tessy, provinsial kami, memberi kami masing-masing medali postulan. Suster Mary Shobana 

dan Suster Anima memberikan refleksi mereka dan Suster Mary Tripti, piko kami memberi kami masing-masing lilin 

yang menyala. Kami mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kami dengan cara yang baru.  

Setelah ibadat, kami mengadakan prosesi lagi ke ruang makan Rumah Provinsi dengan menari dan bernyanyi. Ucapan 

selamat datang di ruang makan bukan dengan cipika-cipiki dan berpelukan, melainkan hanya dengan melipat tangan 

karena menjaga 'jarak sosial' Covid 19. Kami berterima kasih kepada Suster Mary Tessy dan semua suster atas 

dukungan doa mereka yang memberi kami keberanian untuk maju dalam pembentukan kami menjadi Suster Notre 

Dame yang baik.  


