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Kupang, 1 Oktober 2021 

EDARAN DAN INFORMASI KOMISARIAT OCD 

INDONESIA 

 

Salam jumpa para saudara dan saudari Santa Perawan 

Maria dari Gunung Karmel. Semoga sesuai dengan tema bulan 

kitab suci nasional tahun ini, kita sungguh menjadikan Yesus 

sebagai sahabat dalam setiap perjalanan kita, seperti Dia telah 

setia menemani para  muridNya (Bdk. Luk 24) dan berjanji 

untuk menyertai kita hingga akhir zaman (Bdk. Mat 28:28). Dia 

yang memanggil kita adalah setia (1Tes 5:24). Semoga 

karenaNya, kita sekalian boleh menjadikan sabdaNya sebagai 

pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita (Bdk. Mzm 

119:105). Juga pada bulan Oktober, bulan Rosario ini, dan 

bulan para orang kudus kita seperti St. Theresia dari Lisieux 

dan Santa Teresa dari Yesus, kita sekalian, boleh belajar setia 

dalam cinta dan pengabdian kepada Tuhan. 

Selanjutnya, seraya tetap bersyukur kepada Tuhan yang 

setia, saya sampaikan berlimpah terima kasih untuk para 

saudara dan saudari semua, atas kerja sama, atas dukungan dan 

pengorbanan yang terus menerus diberikan, baik secara intern 

bagi kepentingan komisariat kita maupun dalam pelayanan 
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kepada umat Allah semuanya. Semoga semboyan yang pernah 

digemakan para ekonom kita beberapa waktu lalu tentang kerja 

keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas masih tetap 

menjiwai kita semua. Lebih dari itu, semoga dalam setiap karya 

pelayanan kita, kita menghidupi pesan St. Paulus kepada 

Jemaat di Kolose 3:23 “apa pun juga yang kamu perbuat, 

perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan 

bukan untuk manusia.” 

Edaran kali ini difokuskan pada kisah seputar planary 

congres komisariat kita yang berlangsung di Kupang pada 

tanggal 22-24 Juni 2021, dan dari Kapitel General Ordo kita 

yang berlangsung di Roma pada tanggal 29 Agustus - 14 

September 2021. Namun pada tempat pertama, kita 

menyampaikan puji syukur kepada Tuhan serta proficiat 

kepada P. Miguel Marques Calle, OCD yang terpilih menjadi 

General kita, dan secara istimewa kepada P. Dr. Christianus 

Surinono, OCD dari komisariat kita yang terpilih menjadi 

Definitor General kita untuk periode 2021-2027. Kita 

persembahkan Pater General dan Para Definitor General kita 

dalam doa-doa harian kita, agar mereka tetap dalam lindungan 

dan bimbingan Tuhan.  
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Selanjutnya kita melihat beberapa intisari dari planary 

congress komisariat kita. Dari evaluasi umum para peserta, 

planary congres kita berjalan lancar, penuh persaudaraan 

dengan akomodasi dan konsumsi yang memadai. Materi 

pembahasan juga dipersiapkan dengan baik, mulai dari usulan 

setiap komunitas hingga rangkuman umum di sekretariat oleh 

tim komisariat, walaupun bahan tentang formasi yang ternyata 

cukup banyak dan lengkap, tidak disatukan dalam bundelan 

persiapan, sehingga pembahasannya menjadi tidak 

proporsional. Secara umum pembahasan kita dapat disimpulkan 

dalam beberapa poin berikut: 

a. Kita sepakat agar pada masa pandemi ini, pembangunan 

fisik seperti rumah atau gedung hanya yang bersifat urgen 

dan dalam tahap penyelesaian pembangunan. Rencana 

pembangunan baru ditunda sampai pada kesempatan yang 

memungkinkan.  

b. Usaha-usaha produktif seperti pertanian, peternakan dan 

lain-lain yang mampu meningkatkan kemandirian 

komunitas secara ekonomis hendaknya ditingkatkan. Hal-

hal itu sekaligus bagian dari pastoral keteladanan kita bagi 

umat Allah untuk mengisi waktu di tengah pandemi.  
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c. Mega proyek yang harus kita seriuskan dalam komisariat 

kita, yang menjadi perhatian seluruh Ordo, sebagaimana 

ditegaskan dalam deklarasi kharismatik Ordo kita, yang 

juga dibahas secara serius dalam kapitel general kita, 

adalah pembenahan formasi. Semua komunitas kita, entah 

di rumah-rumah formasi maupun di medan karya pastoral 

harus merupakan komunitas formatif, terus menerus 

membentuk diri dan para anggota kita dalam semangat 

karmelit yang harus terpancar dalam dimensi kontemplatif 

sebagai ekspresi persahabatan jiwa dengan Allah, serta 

dimensi apostolik sebagai implementasi kesejatian doa kita 

dalam relasi dengan sesama dan alam semesta.  

d. Dalam koordinasi dengan formator-formator utama dalam 

komunitas seperti para magister dan direktur, semua 

anggota di rumah-rumah formasi perlu melibatkan diri dan 

memberi sumbangsih semampunya untuk formasi yang 

mentransformasi, baik dalam diri formandi maupun para 

formator sendiri.  

e. Demikian juga, dalam koordinasi dengan para pimpinan 

komunitas, semua anggota komunitas diharapkan 

melibatkan diri dan bekerjasama menghidupi komunitas 

baik secara material maupun spiritual. Sesungguhnya 
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kerjasama yang kita upayakan adalah bersifat menyeluruh, 

baik antar pribadi di dalam setiap komunitas, maupun antar 

komunitas dalam komisariat dan secara menyeluruh kita 

menyadari keberadaan kita sebagai bagian dari komisariat 

yang juga selanjutnya menjadi bagian dari seluruh OCD di 

dunia.  

f. Orientasi utama formasi kita adalah menjadi Karmelit, 

yakni menjadi biarawan dan biarawati Karmel OCD. 

Karena itu identitas Karmelit kita dengan kharisma dan 

spiritualitas doa kontemplasi, hidup komunitas serta karya 

kerasulan, perlu menjadi fokus perhatian kita, tanpa 

mengabaikan arah formasi imamat bagi para calon imam 

serta keahlian khusus lainnya sesuai kebutuhan pada waktu 

dan tempat tertentu. 

g. Keputusan kita bersama untuk meningkatkan status 

komisariat menjadi provinsi telah ditanggapi oleh generalat 

sebagai salah satu niat dan usaha positif yang patut 

diapresiasi. Walaupun demikian kita tetap dibimbing untuk 

terus memantapkan kehidupan komunitas yang hidup 

sebagai Karmelit yang mandiri, secara rohani dan juga 

material. Secara rohani berhubungan dengan penerapan 
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seluruh kharisma kita, dan secara material berhubungan 

dengan kemampuan ekonomi kita.  

Bagian berikut ini adalah beberapa intisari dari kapitel 

general Ordo kita di Roma pada tanggal 28 Agustus hinggal 14 

September 2021: 

a. Estafet kepemimpinan dalam Ordo. Perayaan kapitel 

general kita telah berhasil memilih para pemimpin kita 

pada tingkat dunia, yakni P. Miguel Marquez Calle dan 

para definitor yang membawahi bidang dan wilayah 

tertentu, yakni P. Agustí Borrell (Spanyol), P. Pius James 

D’Souza (India), P. Philbert Namphande (Afrika), P. 

Roberto-Maria Pirastu (Austria), P.Christianus Surinono 

(Indonesia), P. Martin Martines Larios (Meksiko), P. 

Christophe-Marie Baudouin (Perancis) dan P. Jean-

Baptiste Pagabeleguem (Afrika Barat). Mari kita bersatu 

dalam doa untuk perlindungan dan bimbingan Tuhan bagi 

para pemimpin kita, serta berusaha sedemikian rupa 

menjadi Karmelit yang mempersembahkan diri untuk 

kemuliaan Allah melalui ordo kita tercinta ini.  

b. Pembahasan tentang deklarasi karismatik sebagai 

implementasi konkrit dari usaha adaptasi konstitusi kita 

agar selaras zaman di dunia kita yang terus berubah ini 
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menjadi salah satu fokus penting dalam kapitel general 

kali ini. Setelah melewati tahun-tahun membaca 

konstitusi dengan sungguh, dan merefleksikan pertanyaan 

tentang perlu atau tidakmnya membuat perubahan pada 

konstitusi, akhirnya diputuskan agar konstitusi tidak perlu 

diubah. Namun agar konstitusi tetap dihayati dengan 

pemahaman yang kontekstual, maka dirumuskan 

dokumen yang disebut deklarasi karismatik. Kita telah 

menerjemahkan dan mendiskusikannya dalam planary 

dan kapitel komisariat kita. Diharapkan agar tiap kita 

terus mendalaminya dalam refleksi personal dan bersama 

sebagai pedoman penghayatan spiritualitas kita.  

c. Perubahan beberapa norma. Dalam kapitel general kali 

ini juga telah dirumuskan beberapa norma perubahan. 

Telah diterbitkan dalam website kita.  

d. Pesan Paus Fransikus bagi Ordo kita. Salah satu 

keistimewaan para kapitulan kali ini adalah perjumpaan 

dengan Sri Paus Fransiskus yang terjadi pada hari Sabtu, 

tanggal 11 Septermber 2021. Pada kesempatan berahmat 

itu, Sri Paus menyentil lagi kehidupan sesuai kharisma 

kita yakni keseimbangan antara persahabatan dengan 

Allah, kehidupan persaudaraan dan karya misi. Demikian 

juga, kepada Bapa Paus, Pater General kita 
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menyampaikan janji persembahan diri ordo kita secara 

utuh: “Bapa Suci, saya bersama dengan saudara dan 

saudari saya, ingin mempersembahkan hidup kami, tidak 

menunda sampai esok, tanpa takut menjadi terluka…” 

Pesan lengkap Sri Paus dan sapaan Pater General kita ini 

telah diterjemahkan oleh Pater Definitor kita, Dr. 

Christianus Surinono, OCD dan telah dimuat dalam 

website kita ocdindonesia.org oleh P. Bonaventura 

Agung Pribadi, OCD.  

e. Kapitel general kita ditutup dengan pesan mulia tentang 

pentingnya kesatuan dan kerja sama, antara setiap 

anggota di dalam komunitas dan di dalam ordo. Dalam 

kebersamaan dan kerja sama, kita pasti bisa.  

 

Demikianlah intisari planary congres dan kapitel general kita. 

Selanjutnya kami juga menyampaikan beberapa informasi 

penting kepada saudara-saudari semua, antara lain:  

 

1. Karena alasan khusus pandemi, tahun ini pendidikan para 

postulan kita dilaksanakan di Komunitas Biara St. Yosef 

OCD Bogenga. Pater Yakobus Yakob akan bersama 

komunitas St. Yosef Bogenga mendampingi para postulan 

kita. Evaluasi para postulan juga dilaksanakan oleh Pater 
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Yakob bersama komunitas St. Yosef Bogenga. Juga Frater 

TOP Petrus Ryan Mehakati yang seharusnya TOP di 

Komunitas St. Maria dari Gunung Karmel Mawale, akan 

membantu di Komunitas St. Yosef Bogenga.  

2. Tahbisan diakon tahun ini akan dilaksanakan di Kupang, 

oleh Mgr. Petrus Turang, Uskup Keuskupan Agung Kupang. 

Waktunya akan disampaikan oleh Bapa Uskup setelah ada 

kepastian. 

3. Penempatan para Frater TOP tahun 2021-2022 adalah 

sebagai berikut: 

a. Fr. Silvester Deu di Komunitas St. Edith Stein 

Maronggela. 

b. Fr. Ferdianus Son di Komunitas St. Teresia Avila paroki 

St. Yosef Bajawa.  

c. Fr. Fortunatus Nikolas Lakus di Komunitas Stella Maris 

Lendiwacu. 

d. Fr. Petrus Ryan Mehakati di Komunitas St. Yosef 

Bogenga. 

4. Yayasan kita telah didirikan dengan nama JALAN KECIL 

TERESIA, ijin pendirian dikeluarkan pada bulan Juni 2021. 

5. Mengingat situasi pandemi, maka retret tahunan para pastor 

dipercayakan kepada masing-masing komunitas untuk 

mengaturnya. 
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6. Dalam rangka penyegaran dan pemantapan persiapan diri 

untuk pendampingan para calon kita, maka akan diadakan 

kursus daring formasi untuk para formator. Kepastian 

waktunya akan disampaikan kemudian.  

7. Kita bersyukur kepada Tuhan tahun ini listrik dan air telah 

masuk di kebun El-Carem Naunu. Demikian juga dengan 

rumah bina OCDS Wekaseko. Kita berterima kasih kepada 

bapak Agustinus kepala PLN Provinsi NTT yang telah 

membantu. 

8. Tanggal 27 April 2021 telah dilaksanakan kapitel Biara St. 

Teresa Avila Suster Karmel OCD di Claket. Terpilih sebagai 

Priorin Sr. Innocentia, OCD dan para dewan; Sr. Petra, 

OCD, Sr. Benedikta, OCD dan Sr. Teresa, OCD. Kita 

doakan priorin baru dan para dewan semoga dapat 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka 

dengan sebaik-baiknya. 

9. Pada tanggal 5 Juni 2021 di Biara St. Theresia dari Kanak-

Kanak Yesus Suster Karmel OCD di Kakaskasen telah 

dilaksanakan Kapitel Biara dan terpilih sebagai priorin Sr. 

Bernadette, OCD, serta para dewannya adalah; Sr. Elia, 

OCD, Sr. Miriam, OCD dan Sr. Fransiska, OCD. Kita 

doakan priorin baru dan para dewan semoga dapat 
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melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh 

semangat pelayanan cinta kasih. 

10. Tahun ini tiga saudara kita diutus untuk belajar: P. 

Albertus Indra, OCD belajar di Gregoriana dan P. Rikardus 

Lodo, OCD belajar di Teresianum. Dan P. Abdul studi 

doktoral di IAKN Kupang. Kita doakan agar ketiga saudara 

kita ini dapat menyelesaikan tugas studi mereka dengan 

baik. 

11. Pada tanggal 16 Juli 2021 beberapa frater Teologan; Fr. 

Hesikius Junedin, Fr. Fransiskus Pala, Fr. Engelbertus 

Asromans dan Fr. Agustinus Padang mengikrarkan Kaul 

Agung di Biara St.Theresia Lisieux Yogyakarta. Kaul 

Agung diterima oleh P. Felix Elavunkal atas nama pater 

Komisaris. Kita doakan para frater agar tetap setia dalam 

panggilan dan berhasil dalam tugas studi mereka.  

12. Pada tanggal 16 Juli 2021 telah diterima para Aspiran oleh 

P. Remigius Todang OCD, di biara St. Edith Stein 

Maronggela.  

13. Suka cita perayaan hari raya St. Perawan Maria dari 

Gunung Karmel tahun ini sungguh menjadi berkah yang 

bersejarah bagi komunitas St. Perawan Maria dari Gunung 

Karmel Mawale. Pada tanggal 16 Juli 2021 biara dan kapel 
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komunitas diberkati oleh Yang Mulia Mgr. Benedictus 

Estephanus Rolly Untu, MSC Uskup Keuskupan Manado.  

14. Pada tanggal 27 Juli 2021, P. Markus Ture, OCD telah 

berhasil mempertahankan ujian disertasi doktoralnya di 

IAKN Kupang dan telah diwisuda pada tanggal 29 

September 2021. 

15. Pada tanggal 7 Agustus 2021 dipimpin oleh pater 

Komisaris, para suster OCD di biara Hati Kudus Yesus dan 

Hati Tak Bernoda Maria Bajawa melaksanakan kapitel dan 

memilih; Sr. Redempta, OCD sebagai priorin dan para 

dewannya adalah: Sr. Michael, OCD, Sr. Rafael, OCD ,  

Sr. Aloysia, OCD dan Sr. Theresita, OCD. Kita doakan 

priorin dan para dewan yang baru agar dapat menjalankan 

tugas mereka dengan penuh cinta kasih dan dalam 

semangat pelayanan.  

16. Pada tanggal 22 September 2021 dirayakan misa perutusan 

terhadap Pater Chris Surinono OCD yang akan 

mengemban tugasnya sebagai Definitor General. Kita tetap 

mendoakan beliau. 

17. Perayaan puncak 40 tahun OCD Indonesia akan 

dilaksanakan di Bajawa pada tanggal 15 Oktober 2022. 

Akan dilaksanakan misa pencanangan di komunitas 

novisiat OCD Bogenga tanggal 15 Oktober 2021. 
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BEBERAPA LAMPIRAN  

A. ANJURAN-ANJURAN DALAM PLANARY CONGRES 

1. Banyak karya yang telah bertahun-tahun dimulai masih 

belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Banyak investasi 

tenaga, waktu dan materi yang tidak sebanding dengan 

hasil yang kita terima. Beberapa hal telah dimulai oleh para 

pendahulu namun akhirnya terbengkalai dan tak terurus. 

Beberapa kemunduran dan kegagalan perlu kita refleksikan 

untuk menemukan akar persoalan serta jalan keluar atau 

solusinya. Kita perlu merefleksikan keseriusan dan 

tanggung jawab kita pada kepercayaan dan perutusan yang 

diberikan. 

2. Kita semua perlu terlibat aktif dalam program webinar 

spiritualitas yang diselenggarakan oleh Komisariat. 

3. Untuk hal-hal penting yang berhubungan dengan institusi 

OCD misalnya masalah tanah, frater yang keluar, 

perjanjian dengan pihak III harus sepengetahuan dan seijin 

dewan komisariat. 

4. Ada permintaan dari provinsi Jepang dan Australia untuk 

mengirimkan anggota kita. Dan tahun ini kita akan 

mengirim dua anggota ke Jepang dan ke Australia. 
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5. Anjuran untuk pendirian sekolah akan dikaji secara serius 

dibawah pimpinan Pater Dewan Pertama: P. Bertolomeus 

Bolong OCD, bersama P. Anton Dewa, OCD.  

6. Setiap tanggal sepuluh dalam bulan Ekonom komunitas 

mengirimkan laporan keuangan komunitas kepada Ekonom 

Komisariat. Diharapkan program myob yang telah 

dipelajari dapat dipraktekkan.  

7. Karya kita di bidang penerbitan hendaknya disikapi secara 

lebih serius dalam praktek konkrit. 

8. Bagi para formandi sangat penting memiliki pembimbing 

rohani selain magister dan bapa pengakuan. 

9. Para calon kita yang berasal dari Seminari menengah 

sebaiknya tetap mengikuti testing, apakah bisa langsung ke 

postulan atau melewati tahap aspiran.  

10. Seleksi dalam formasi hendaknya dilaksanakan secara 

serius dalam tim, baik para calon baru, maupun seleksi 

para formandi di setiap jenjang formasi.  

11. Aset-aset tanah kita hendaknya diperhatikan kelengkapan 

sertifikat. Sertifikat dan dokumen-dokumennya hendaknya 

diserahkan ke komisariat, dan kopiannya ada di komunitas-

komunitas tempat aset itu.  

12. Aset tanah kita di Late, Nggolonio, Bali, Manado, 

Maronggela, Wekaseko, Kupang, mohon untuk 
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diperhatikan dan dipikirkan pengelolaannya agar dapat 

menjadi lahan produktif bagi kita.   

13. Dokumen aset tanah di komunitas-komunitas yang belum 

diserahkan harus diserahkan kepada Bendahara bagian 

aset. Dan salinannya dapat disimpan di setiap komunitas. 

14. Aset Tanah di Jakarta rencananya akan dilakukan tukar 

guling. Tanah yang lama seluas 3.300 are ditukar dengan 

tanah baru seluas 2.500 are dengan tambahan sebuah 

bangunan rumah dan sertifikat tanah. 

B. KRONIKEL BERGAMBAR KOMISARIAT KITA 

 

Pertemuan Planary I, 22-25 Juni 2021 di Biara Karmel San Juan 

Kupang 
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Misa Perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Gunung 

Karmel di Kapel San Juan Kupang 

 

 

Aksi sosial dari komisariat untuk warga korban Seroja di 

Kab.Kupang 
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Pemasangan Listrik di Wakaseko 

 

Pemasangan pipa air di kebun El-Karem Naunu 
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Pengikraran Kaul Agung di Biara St. Theresia Lisieux 

Yogyakarta 

 

 

Penerimaan 11 Aspiran di Biara Karmel St. Edith Stein 

Maronggela 
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Ujian terbuka doktoral P. Markus Ture, OCD di Kampus IAKN 

Kupang 

 

 
 

Pemberkatan Kapel Biara Santa Perawan Maria dari Gunung 

Karmel Mawale 
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Pengecekan lokasi pemanfaatan lahan tanam di Rach 

Maronggela 

 

 
 

Priorin (Sr. Redempta, OCD) dan para dewan yang baru dipilih 

dalam kapitel Biara Suster Karmel Tana Lodu Bajwa 



23 

 

 

Komisariat St. Yosef OCD Indonesia 

EDARAN DAN INFO-INFO KOMISARIAT 

 
 

Misa Perutusan P. Christianus Suri Nono (Definitor General) 

oleh P. Komisaris Bersama Dengan Dua Komunitas di Biara 

Karmel San Juan Kupang 

 

 
 

P. Miguel Marquez Calle, General Terpilih Pada Kapitel 

General 29 Agustus – 14 September 2021 


