
 

 

 

 

 

 

 



 

Munculnya Covid-19 di penghujung tahun 2019 telah menggemparkan dunia saat ini. 

Dalam waktu yang begitu singkat, ia mampu membuat jaringan internasional yang begitu luas. 

Ia begitu hiperaktif dan selalu ingin mendekati manusia, namun sayang, kehadirannya selalu 

dihindari bahkan ditakuti manusia. Walaupun demikian, banyak orang terinspirasi oleh 

kehadirannya di bumi ini dengan membuat berbagai macam gambar, tulisan, lagu, atau 

bentuk kreasi-kreasi lain yang bertemakan Corona. Ada yang lucu, menakutkan, menghibur, 

menguatkan, membuat resah, memberi harapan, membuat putus asa, memberikan 

semangat, dan banyak rasa lain yang muncul dari hati manusia. 

Kebangkitan Tuhan Yesus yang baru saja kita rayakan pada Perayaan Paskah membawa 

harapan baru, menyakinkan dan meneguhkan iman kita semua. Maut telah dikalahkan oleh 

kebangkitan Kristus, apalagi virus corona. Kuasa Tuhan mampu membuat sesuatu menjadi ada 

atau tidak ada. Keberadaan virus corona bersama kita saat ini menjadi suatu kesempatan bagi 

kita untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau bentuk 

dalam diri kita? Spirit yang bagaimana yang memancar dari hati kita dan menggerakkan diri 

Bagaikan mimpi, setiap hari 

Di rumah lagi, rebahan lagi 

Entah sampai kapan, aku begini 

Makan, tidur lagi, ngga henti-henti 

Reff : Oohh corona, kapan kau pergi 

Dari bumi ini, badanku kini 

Ngga langsing lagi, diet gagal lagi 

Kok jadi begini, pusing pala berbi  

 
Sumber: Instagram..@Sarii2148 



 

kita dalam mewujud nyatakan dalam aksi?   

Bunda Angela adalah pribadi yang penuh kesederhanaan, ramah, suci, taat, setia 

menghidupi Roh Allah yang hidup dalam dirinya. Kehadiran Bunda Angela adalah kehadiran 

Allah sendiri dalam setiap sikap, tutur kata dan perbuatannya. Bagaimana dengan kita?  Jangan 

sampai kita justru menjadi corono bagi sesama kita, di mana kehadiran kita ditakuti dan dijauhi 

oleh orang lain. Apakah kehadiran kita mampu membuat orang lain terinspirasi untuk berbuat 

sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya? 

Redaksi mengucapkan limpah terima kasih atas kiriman Para Suster, Para Postulan Ende 

dalam edisi Kurina periode Januari-Maret 2020 ini. Hampir saja majalah kurina periode kali ini 

ikutan mengisolasi diri akibat minimnya artikel. Namun, ia terus berjuang di tengah keprihatinan 

mewabahnya virus corona. Semoga kurini edisi kali ini bermanfaat bagi kita semua.  

Selamat membaca, Tuhan memberkati. 

 



 

What we know of Angela’s life and what we ponder in her Writings reveal to us a woman 

who valued relationships and care and concern for others.  We recognize in her a woman whose 

heart was open and welcoming to all.   She was able to relate to all kinds of people – rich and 

poor, women and men, the noble and the simple. 

She was a woman who was sought out by others for her wise and caring counsel, for her gifts of 

peacemaking and reconciliation.  She was a woman with a heart of hospitality, a holy place 

where others could be at home.  This will be our Heartbeats focus for the next few months. 

Sometimes the image that is used to describe Angela is the image of piazza.  She knew the 

piazzas of Italy well – those large outdoor gathering spaces, often with a fountain in the middle 

– where people, all kinds of people, are free to come  and go.  Angela’s heart of hospitality was 

like a piazza:  open wide, welcoming, respectful, inclusive and accepting of all  kinds of people. 

Angela calls us to have the same hearts of hospitality, welcome, and openness.  Her words are 

so familiar to us: 

“So also, you must consider in what manner you must esteem them, for the more you esteem 

them, the more you will love them; the more you love them, the more you will care for and watch 

over them.  And it will be impossible  for you not to cherish them day and night, and to have them 

all engraved in your heart, one by one, for this is how  real love acts and works.”  (Counsels, 

Prologue) 

We reflect on our world today where it is becoming more and more difficult to find piazzas of 

welcome, hospitality, and openness.  We witness this again and again in the rejection and 

exclusion experienced by immigrants and others who find themselves marginalized for any 

reason.  We witness this in the walls that are built to keep others out, whether at a nation’s 

border or in a person’s heart. 
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We think, too, about those we encounter in our everyday relationships.  We recognize that 

sometimes it is easier to be open and welcoming to a stranger than to someone with whom  we 

share daily life.  And yet, there too, the call is the same. 

As those who share Angela’s spirit, this facet of Angela’s charism is always a focus point for 

reflection in our own lives.  What, for us, are the invitations and the challenges of living with  a 

heart of hospitality, welcome, and openness as Angela did? 

For Reflection: 

1. How do you see yourself as a person of hospitality? 

2. How does the spirit of Angela allow you to have   

 an open heart to all those you meet and serve? 

3. As you serve others, how are you receiving from   

 them, even as you give to them, to truly have a   
 relationship with those you serve? 

How might you offer an open heart of hospitality even   

 to those with whom you have differences of opinion? 



 

Suatu hari, saya berjalan dalam keheningan menyusuri pekarangan rumah Postulan. Ada 

banyak tanaman yang tumbuh dengan beranekaragam jenisnya. Sayur, bunga, rumput, dan 

pohon. Mata saya langsung tertuju pada satu barisan panjang batang singkong di samping rumah 

yang ditanam pada musim panas. Saya tergerak untuk mendekatinya.  

Sesuatu yang saya kagumi, di musim panas. Bertahan di bawah teriknya matahari dan 

panasnya tanah. Batang hijau yang awal ditanam kini berproses “bertumbuh”. Batang yang kuat 

terhadap tantangan “situasi”.  

(Tiba-tiba saya kaget dan terkejut. Satu kumpulan batang ubi berdialog dengan saya).  

Batang ubi cs: jadilah seperti kami anak muda dan teladanilah semangat kami. Jangan 

menyerah terhadap situasi tidak mengenakan. 

(saya kebingungan dengan maksud perkataan itu dan bertanya).  

Anak muda: apa maksudmu dengan perkataanmu itu? 

Batang ubi cs: kami mesti terbakar di bawah panas matahari dan di tanam di tanah yang 

kering dan panas, namun kami tetap bertahan dan tidak mengeluh. Meskipun ada bagian tubuh 

kami yang kering karena terbakar.  

(Saya semakin penasaran dan bertanya pada batang ubi cs): mengapa itu bisa terjadi? 

Batang ubi cs: tentu saja itu bisa terjadi. Karena “daya juang kami” tinggi untuk berproses 

dan kami “saling menguatkan” meskipun terkadang engkau lupa menyiram kami, tetapi kami 

tidak mengeluh. Kami tetap berproses dengan lingkungan sekitar dan berharap pada yang kuasa 

sebab Ia adalah mata air kehidupan kami.  

(Batang ubi cs balik bertanya kepadaku). Perhatikan kami dengan teliti. Apa yang kamu 

lihat?  

Anak muda: Saya melihat ada bagian batang yang kering dan ada pula batang yang hijau 

muda dan mulai bertunas. (Sejenak saya  memperhatikan secara keseluruhan barisan panjang 

BATANG SINGKONG 

Oleh: N.N. 



batang ubi). Ada rumput yang tumbuh disekelilingmu dan kelompok batang ubi yang lain tidak 

ada rumput di sekelilingnya. (secara spontan rumput yang ada di sekeliling batang ubi saya 

bersihkan). 

Batang ubi cs: setelah kamu membersihkan, apa yang kamu temukan? Bandingkan dengan 

sebelum kamu membersihkan dengan sesudahnya.  

Anak muda: sebelum saya membersihkan kalian, kalian tampak rimbun. Kalian pasti 

mengalami kesulitan untuk bertumbuh. Ketika saya membersihkan kalian, sekeliling kalian 

menjadi bersih. Bahkan saya menemukan ada bagian batang yang kering dengan goresan luka 

sedangkan bagian batang yang lain bagus, hijau, dan mulai bertunas. (penuh semangat) 

Batang ubi: (refleksikan ke dalam hidupmu).  

Batang ubi cs meminta saya untuk merefleksikan percakapan singkat kami  dengan proses 

hidup saya sehari-hari. Membandingkan beberapa kelompok batang ubi yang ditanam tidak ada 

rumput di sekeliling, dapat tumbuh dengan baik, namun mengalami kekeringan dan tanaman 

ubi yang tumbuh dengan rumput di sekeliling dapat tumbuh dan menghasilkan batang yang 

besar dan subur…. Saya Hening sejenak…. 

Saya teringat pesan Triduum pada tanggal 24 Oktober 2019 “Cintailah panggilanmu dan 

ikutlah proses”.  

Saya merefleksikan apa artinya kehadiran sang rumput. Rumput ibaratkan dengan orang-

orang di sekeliling saya. Meski kadang sikap dan perbuatan mereka menyakitkan namun 

sebetulnya mereka mengajarkan saya arti kehidupan yang terkadang saya salah artikan dan sulit 

untuk saya pahami sehingga meninggalkan luka pada batin. Itulah saya yang kadang memiliki 

sifat prasangka buruk. Rumput terkadang merugikan saya untuk bertumbuh. Dia tidak salah, 

sebab dia juga butuh hidup. Di sisi lain dia melindungi saya dari panasnya matahari. Mungkin 

cara melindunginya membuat saya tidak merasa nyaman atau tidak suka. Dia tetap memberi 

dirinya dengan pengabdian. Itulah cara kerja Tuhan bagi makhluk ciptaan-Nya. 

Bagian batang yang kering itu adalah diri saya (kelemahan/kekurangan) yang harus saya 

proses supaya muncul tunas kehidupan baru. Bergulat  dengan situasi cuaca dan kondisi 

sekeliling saya dan saya siram dengan rahmat Tuhan yang saya terima setiap hari. 



 

Tanpa kehadiran orang lain apalah jadinya nanti saya berproses dalam menemukan arti 

kehidupan.  Saya bersyukur, dari pengalaman yang saya jalani bersama orang-orang di sekeliling 

saya, membantu saya untuk berproses dengan mengandalkan rahmat Tuhan, sehingga dapat 

merasakan tunas muda yang mulai muncul. Selain itu, batang ubi cs mengatakan untuk belajar 

dari mereka. Semangat yang menyala dalam kebersamaan. Saling menguatkan untuk tidak 

menyerah terhadap situasi yang mungkin tidak mengenakan dan dengan daya juang  (usaha). 

Mereka berasal dari satu batang yang panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka 

ditanam dan mulai berproses di hari yang sama, situasi yang sama, dan seiring berjalannya waktu 

mulai berproses dan bertumbuh dengan situasi batang yang berbeda. Ada yang tumbuh tunas 

duluan ada yang belum, bahkan ada yang mati karena kekeringan. 

Sama halnya dengan saya dan orang sekitar saya. Berasal dari satu Tuhan, dipisahkan oleh 

beberapa keturunan dan budaya yang berbeda. Diproses oleh keturunan yang sama, kehidupan 

yang sama tetapi rahmat Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Karakteristik itulah yang 

melahirkan suatu keragaman yang unik sehingga saling melengkapi. Setiap orang pasti 

membutuhkan orang lain untuk membantu dalam berproses. Setiap hari akan terus berproses 

dengan lingkungan sekitar sampai Tuhan memanggil. Oleh karena itu, daya juang dalam 

menelusuri hidup sangat diperlukan bukan hanya mengandalkan diri sendiri tetapi bersama 

orang lain dan yang Mahakuasa. 



Ada beberapa hal menarik yang mendorong untuk  berani memberi judul tulisan ini. Latar 

belakang keberanian mengambil judul “spiritualitas kontekstual” tersebut, berangkat dari 

menyaring kehidupan seorang panutan konkrit Suster Materna, OSU yang sederhana, ramah, 

tekun, setia dan berdaya juang tinggi. Beliau memiliki komitmen yang tinggi dan ajek. Hal inilah 

yang berhasil  diambil dari lensa mata tulisan, dari sisi kehidupan bijaksananya seorang panutan 

sederhana itu. 

Suatu pagi di tengah asyik membaca sebuah buku yang tak asing bagi kehidupan Ursulin. 

Beliau membaca konstitusi yang sudah digaris bawahi dengan pensil hingga goresan tersebut 

terlihat dari jarak limapuluhan centi.” Hmmmm, konstitusi rupanya yang dibaca suster itu di pagi 

– pagi  seperti ini. “Ada apa ...? “tanyanya ramah sambil tersenyum. Sepontan batinku bertanya, 

namun pertanyaan itu kutepis sendiri sebab memang seharusnya seperti itu untuk setiap hari 

membaca konstitusi. 

“Selamat pagi suster, sapaku memecah pertanyaannya. ”Selamat pagi, selamat bekerja,” 

ungkapnya sambil tersenyum ceria. Sapaankupun berbalas senyuman. Tanpa jawaban panjang, 

pandangannya kembali membaca buku konstitusi yang dipegang dan yang sedang dibacanya 

pagi itu. Batinku bergema, ” ya..., beliau  memang tugasnya berdoa, relungku sambil melangkah 

menuju ke tempat kerja. 

Hari-harinya diisi dengan kegiatan rutin seperti berdoa rosario, meditasi, adorasi, membaca 

buku – buku rohani maupun kata – kata Santa Angela.Terkadang, kelihatan beberapa buku tipis 

sebagai selingan di antara buku – buku wajib yang dibacanya seputar Kitab Suci, kata-kata Santa 

Angela, konstitusi ataupun majalah lainnya yang mendukung spirit di hari-hari hidupnya. 

Manajemen waktunya tertata rapi hingga kegiatan hariannya menjadi suatu sumber 

inspiratif menarik untuk tetap bertahan hingga mampu menjalani semuanya dengan sabar dan 

gembira. 

SPIRITUALITAS KONTEKSTUAL 

Oleh: Sr.Regina Siu, OSU 



Keseimbangan hidupnya sangat kelihatan dalam gerak-gerik sederhana yang dilakukannya. 

Terkadang dipandang sepele jika terlihat beliau sedang mengais tanah di seputar tanaman. Jika 

ditanya sedang apa suster, jawabannya singkat...”ini , tanaman  mesti dirawat, diperhatikan 

sehingga bisa bertumbuh subur tanpa dibiarkan mati kekeringan dihadang gangguan hama 

lainnya. Biarkan dia bertumbuh subur tanpa penghalang sehingga bisa menghias pemandangan 

indah dan segar bagi yang lewat dan memandangnya.”  Itulah jawaban sederhana namun sarat 

makna kehidupan.  

Sempat muncul pertanyaan nakal dalam batin kecilku;”betah amat nih suster sepuh itu di 

hari hidupnya hingga di puncak usia sembilan puluh empat tahun umurnya? Pada hal ruang 

geraknya tak luas-luas amat,  hanya  seputar kamar dan teras kamar miliknya itu? “Handphone 

tak pegang walau simple bentuknya, Televisi apa lagi...., jelas beliau  tak mau kamarnya dipadati 

barang besar seperti itu. Pada hal kedua barang elektronic tersebut menjadi teman hidup 

bahkan sebagai alat komunikasi aktif  maupun   hiburan singkat di jaman moderen ini. Namun 

itulah keteguhan hati seorang panutan yang lebih menggali spiritualitas hidupnya dalam 

kegiatan rutin hariannya. 

Hal menarik di  pesta emas  hidup bhaktinya. “Suster, bisakah suster menceritakan apa kira-

kira yang membuat suster bisa bertahan hidup  membiara dengan gembira dan sehat hingga 

sekarang? “Dengan lantang beliau menjawab:” saya bisa bertahan hingga sekarang  hanya 

karena kemurahan Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun jalan hidup saya.  Atas 

kesetiaan Tuhan itu, saya membuka hati dan siap menerima Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam 

setiap sudut hati dan di hari hidup saya sehingga Tuhan menggema dalam hidup dan saya 

tergerak untuk menanggapi kebaikan-Nya. 

Oleh kesetiaan Tuhan itulah yang membuat saya bisa bertahan dalam hari – hari hidup  

sesederhana apapun itu. Tuhan ada bersama saya. Itulah sumber kekuatan hidup  sehingga saya 

tetap ceria dan  tersenyum setiap hari.” 

Kesaksian beliau menjadi  spiritualitas kontekstual yang  menghidupkannya untuk tetap 

bertahan dalam kesederhanaan dengan gembira dan ceria untuk memuliakan Tuhan. 

Terimakasih suster ... atas “sharing “ hidupnya yang inspiratif...  

 



Itulah sepenggal  kalimat sebagai ungkapan harapan sekaligus desakan yang muncul karena 

kecemasan. Bagaimana tak sedih dan cemas, bila hari – hari dihiasi dengan berbagai berita sedih, 

pedih dengan berguguran nyawa melayang, jasad kaku  akibat virus corona yang menggerogoti. 

Awalnya masih sebatas info mencengang sebab berita heboh virus corona itu jauh di ujung 

dunia nun jauh di sana. Namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan jaman yang 

semakin melejit, ukuran nun jauh di sana itupun memudar bahkan menghapus paham “nun jauh 

di sana, bersarang virus corona.” Di sana ... corona banyak memakan nyawa....” berita memiris 

batin. 

Dengan sifat penyebaran yang mematikan, yang sulit dihindari manusia,  di negara maju 

sekalipun, sifat penyebaran corona mampu menembus sekat perbedaan perkembangan dan 

kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Corona tak peduli atas kemajuan manusia di berbagai 

negara dan bangsa... sebab penyebaran corona mampu menelan banyak manusia di berbagai 

negara dan bangsa. 

Parahnya lagi penyebaran virus corona menyerang kebiasaan manusia yang sangat dekat 

dengan dirinya dengan menembus tubuh terdalam manusia hingga terserap melalui alat indra 

sebagai pusat komunikasi antar manusia dengan manusia lainnya. Itulah yang membuat manusia 

sulit menghindarinya jika kurang menyadari kehadirannya walaupun kecil tak terlihat mata 

namun kegigihan corona yang ampuh mampu membuat manusia sulit menghindarinya. 

Dengar – dengar, kehebatan virus corona yang gigih... mampu menyerang manusia dengan 

memecahkan diri demi perkembangbiakannya. Dengan demikian manusia diserang habis-

habisan oleh kehadirannya yang tak kelihatan mata dan tanpa disadari manusia mana yang 

terserang dan mana yang masih bebas virus. Sungguh luar biasa penyerangannya membuat 

manusia kewalahan menghadapinya. Betapa tidak, sehari terdengar berapa tubuh gagah itu 

akhirnya tumbang oleh penyerangan virus tersebut. 

Berbagai himbauan  waspada terus bergema baik dari pemerintah pusat maupun daerah 

ataupun instansi lainnya berkerjasama berupaya menumpas perkembangan virus. 

DEMI KEMANUSIAAN, CEPATLAH PERGI CORONA... 

Oleh: Sr.Regina Siu, OSU 



Berbagai bentuk kepedulian dari pemerintah dan berbagai instansi sebagai uluran tangan kasih 

terus mengalir untuk saling membantu demi menopang hidup agar terus hidup. Persaudaraan 

itu tumbuh dan muncul dengan sendirinya dari naluri hati yang terdalam..., demi menopang 

hidup sesama saudara yang kelaparan untuk mempertahankan hidup. Dukungan demi dukungan 

tersalur rapi bagi sesama saudara yang terpenjara oleh karena serangan virus. Berbagai instansi 

kerjasama satu sama lain  saling membantu, saling menopang agar tak ada lagi yang tumbang 

oleh serangan virus bahaya itu. 

Iklan-iklan himbauan positif untuk mempertahankan diri terhadap serangan virus corona 

terus bergaung. Bahkan aksi nyata saling berbagi kasih terus bergulir demi melawan virus 

corona. Berbagai bentuk masker beredar bahkan kini berbagai bentuk nasi bungkus beredar 

demi mempertahankan hidup. Itulah bentuk kerjasama yang tumbuh dari keprihatinan dalam 

melawan hadirnya virus corona yang telah memporak - poranda kenyamanan manusia dalam 

ikatan kasih satu sama lain.  

Hadirnya virus corona yang tanpa perasaan, telah mencabik-cabik kemanusiaan manusia 

bahkan mencabik-cabik tali persaudaraan dengan racun virusnya yang mengharu birukan 

perasaan serta menjauhkan jarak tali persaudaraan hingga tak ada hantaran famili atas 

meninggalnya saudara – saudari tercinta.  

Virus Corona telah memutuskan mata rantai tali kasih persaudaraan dengan racunnya yang 

mematikan hingga penguburanpun tanpa kehadiran sanak saudara dan handai taulan. Tinggallah 

tangisan yang memilukan hati... Semoga jiwa para saudara yang gugur akibat corona virus, 

diterima dan berbahagia bersama Penciptanya di surga. Goresanku ini tumbuh atas keprihatinan 

meninggalnya banyak saudara oleh karena kekejaman virus corona. Sungguh menyedihkan, 

maka demi kemanusiaan, cepatlah engkau pergi corona...! 

 



 

Santa Angela engkaulah bundaku 

Engkaulah teladan hidupku 

Cintamu amat besar pada putrimu ini 

Aku mengagumi kesederhanaanmu 

Engkau wanita yang sederhana dan tabah menderita 

 Ohh…Bunda Angela 

 Engkau bundaku yang gagah perkasa 

 Engkau wanita yang kuat dan tegas 

 Engkau wanita tangkas yang berani berjuang 

 Melewati arus gelombang dunia ini 

 Demi putri-putrimu yang sangat engkau cintai 

Engkaulah memiliki kehidupan rohani yang mendalam 

Engkau selalu rendah hati 

Yang sedih engkau hibur 

Yang bertengkar engkau damaikan 

Yang salah engkau tegur 

 Kuingin menggapai cintamu yang tulus kepada Tuhan 

Kuingin memiliki kesederhanaanmu 

Namun hanya doa yang kupanjatkan 

Semoga nama kudusmu diberkati di atas pasir lautan, diatas tetesan air hujan 

Diberkati di atas jutaan bintang dan selalu kukenang dalam hatiku. 

ANGELA BUNDAKU 

Oleh: Kristina Balu (Postulan) 



 

Apa kabar Bunda? Aku menulis surat ini untuk menyatakan betapa aku bersyukur bisa 

mengenalimu sebagai sosok Ibu yang penuh cinta dan kasih. Aku yakin saat ini engkau pasti 

menyayangiku. Saat aku datang ke tempat ini (Postulan), aku merasa senang. Aku disambut 

dengan sukacita oleh para suster, dan aku percaya saat itu engkau hadir di antara mereka.  

Bunda, saat aku menerima warisanmu dari para suster, aku sangat bersukacita. Kata-katamu 

laksana angin sepoi yang memberi kesejukan di hati, laksana embun yang selalu membawa 

kesegaran. 

Bunda, terima kasih engkau telah menjadi jembatan kasih untukku, hingga aku bertemu 

Yesus. Engkau juga mewariskan kata-kata cinta untuku. Hingga aku lebih percaya diri 

mengungkapkan cintaku pada-Nya. Bunda, saat ini aku merasa Yesus sungguh amat baik, saat 

petang Ia memberi matahari terbenam untuk hari sibukku. Ia selalu menungguku sepanjang hari, 

tetapi kadang aku tak datang menemui-Nya. Tetapi Dia tetap menunggu, alasannya karena bagi 

Dia aku adalah sahabat-Nya.  

Oohh..ya..Bunda… Dia juga selalu menyatakan cinta-Nya yang lewat cerahnya langit dan 

tenangnya rumput hijau. Yang paling mneyenangkan Ia membuat burung-burung menyanyikan 

lagu cinta untukku.  Bunda aku senang sekali..aku bangga denganmu. Saat ini aku tidak punya 

harta yang mewah yang bisa kuberikan untukmu. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih 

untukmu. Bunda…walaupun saat ini engkau tak bersamaku. Aku yakin engkau pasti bahagia di 

surga dan juga pasti bisa melihatku dari sana.. Aku berharap suatu saat nanti bisa bertemu 

denganmu. 

SURAT KECIL UNTUK BUNDA ANGELA 

Oleh: Hadiana (Postulan) 







 


