
ANGELA’S DAY 

 

Who is Angela?? 

Angela adalah seorang wanita saleh dan 

murah hati. Selama hidupnya dia mengabdikan diri 

untuk melayani orang yang miskin, lemah, dan 

terlantar. Keteladanan Angela menjadikan dia 

sebagai orang suci (Santo-Santa).  

Kepedulian Santa Angela terhadap kaum 

miskin, lemah, dan terlantar menggerakkan hatinya 

untuk mendirikan sebuah persekutuan atau 

kompani yang menghimpun para gadis-gadis untuk 

melayani orang yang menderita sebagai bentuk 

pengabdian diri kepada Tuhan. Kompani ini dikenal dengan nama Santa Ursula, pada 

tanggal 28 November 1535 didirikannya. Seiring perkembangan zaman, para pengikut 

Santa Angela itu berkembang, salah satu yang menjadi penerusnya adalah para 

suster Ursulin. Suster-suster Ursulin berkarya dalam berbagai pelayanan salah 

satunya dalam bidang pendidikan. Salah satu Yayasan pendidikan naungan suster-

suster Ursulin adalah Yayasan Paratha Bhakti. Di mana salah satu sekolah yang 

berada di bawah Yayasan ini adalah SD Santa Maria Surabaya. 

Untuk memperingati Santa Angela, pada hari Senin 25 Januari 2021, keluarga 

besar SD Santa Maria mengadakan misa perayaan Santa Angela. Perayaan kali ini 

dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, mengingat kondisi dan situasi 

pandemi Covid-19. Misa perayaan Santa Angela di SD Santa Maria ini 

dipersembahkan oleh RD Alphonsus Boedi Prasetijo. Hal ini tidak menyurutkan 

semangat kami keluarga besar SD Santa Maria Surabaya dalam mengikuti misa 

perayaan Santa Angela.  

Perayaan Santa Angela juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan antar 

kelas. Perlombaan yang diadakan setiap jenjang kelas berbeda-beda. Contohnya 

kelas I lomba membuat pembatas buku dengan menuliskan kata-kata Santa Angela, 

kelas II lomba membuat kolase Santa Angela, kelas III lomba membuat puisi Santa 

Angela, kelas IV lomba melisankan puisi Santa Angela, kelas V lomba menggambar 

Santa Angela Sahabatku, dan kelas VI lomba membuat poster Santa Angela.  



Kegiatan perlombaan tersebut disambut dengan sangat antusias oleh anak-

anak dan para orang tua. Mereka dengan semangat berlomba-lomba untuk 

memberikan sebuah karya yang menarik dan terbaik sesuai dengan kreativitas yang 

dimiliki. Hasil karya anak-anak ini juga digunakan sebagai penilaian keterampilan 

pada suatu mata pelajaran. Setiap perlombaan diambil 3 (tiga) karya terbaik dari tiap 

jenjang kelas. Tiga karya terbaik, masing-masing mendapatkan penghargaan berupa 

piala yang diberikan dari pihak sekolah. Sungguh sangat di luar ekspektasi, ternyata 

anak-anak mampu memberikan karya yang sungguh sangat baik. Hal ini sangat 

menyulitkan bagi pihak guru untuk dapat memilih dan menentukan 3 (tiga) karya 

terbaik saja. Pengumuman kejuaraan disampaikan setelah misa perayaan Santa 

Angela selesai.  

Anak-anak yang mendapatkan kesempatan sebagai pemenang, tidak 

menjadikan mereka sombong. Begitu pula dengan anak-anak yang belum 

mendapatkan juara juga tidak merasa kecil hati. Hal ini menjadi salah satu sikap atau 

teladan dalam diri Santa Angela yang sudah diterapkan oleh anak-anak SD Santa 

Maria Surabaya.   
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Foto Anak-Anak Ketika Mengikuti Misa 
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