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Damai Sejahtera dalam Kristus…..
Bulan demi bulan kami selalu hadir bersama Anda, tak terasa saat ini kita kembali
ada di penghujung tahun 2017. Puji syukur kepadaNya yang telah membimbing
Team Redaksi Berita UKI dan proses pembentukan team baru. Bayangan team baru
telah ada, nantikan saja berita selanjutnya dari kami. Bahagia rasanya
membayangkan team yang baru, semangat baru akan memberikan nuansa baru bagi
Berita UKI.
Natal 2017 kita akan menghadirkan Bayi Yesus kembali dalam palungan hati kita
yang sederhana, mari kita bersiap agar Damai SejahteraNya meraja di hati kita.
Pada kesempatan ini kami ingin berterima kasih kepada: Romo Pamong Juliwan
Maslim, SCJ yang selalu rajin mengirimkan berbagai tulisan renungan, para
mantan Romo Pamong yang sudah tersebar di Indonesia, Italy dan paroki St.
Thomas More, Scarborough, para kontributor tulisan yang sering memperingan
kerja Redaksi, para foto model, dan Anda semua, pembaca setia tayangan kami.
Semoga dukungan Anda semua tetap berlanjut di tahun yang baru, 2018.
Kita telah menjadi saudara dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu membangun UKI,
membangun hidup kita menjadi seperti yang dikehendakiNya. Semoga Berita UKI
dapat berpartisipasi dalam kebangunan rohani para warga UKI. Itulah harapan
tulus kami. Kami ada karena Anda, kami hadir bersama Anda…

Mewartakan Iman dan Kasih
Selamat Natal, semoga Damai Sejahtera hadir kembali dalam hati kita…
Selamat Tahun Baru 2018…. Mari kita sambut mentari baru dengan penuh syukur
kepada Sang Pencipta kehidupan…
Salam,
Team Redaksi Berita UKI
| Christine Budihardjo, Angelina Hanapie, Julian Wibowo, Novius Handy, Randy Danurahardja |
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Menyiapkan Palungan
Oleh Romo Johanes Juliwan Maslim SCJ

T

Tidak ada tempat bagi mereka
(Luk 2:7)

Kisah kelahiran Tuhan Yesus
Kristus
sungguh berbeda dengan
kelahiran manusia pada umumnya. Salah
satu yang menyolok dari kisah kelahiran
Yesus ini adalah tidak adanya penginapan
yang mau menerima Yosef dan Maria
untuk bermalam. Mereka melihat Yosef
dan Maria tampaknya tidak akan mampu
membayar ongkos penginapan itu.
Padahal Maria sudah akan melahirkan
dan ia membutuhkan tempat untuk
melahirkan anaknya. Inilah situasi yang
terjadi pada waktu Yesus akan dilahirkan,
yakni situasi penolakan. Walaupun Yesus
belum lahir, namun penolakan itu telah
terjadi dengan menolak memberikan
tempat kepada Yosef dan Maria.
Di tengah Perayaan Natal yang
begitu meriah dan penuh sukacita bahkan
berbagai pesta diadakan, kita tetap
diingatkan akan situasi awal kedatangan
Yesus. Perayaan Natal terjadi melalui
sebuah perjuangan yang tidak ringan,
mulai dari perjalanan Yosef dan Maria
dari Nazaret hingga peristiwa kelahiran
Yesus sendiri. Realita yang sama dalam
bentuk yang berbeda masih terus terjadi
di tengah dunia kita sekarang ini. Tidak
semua orang menerima kehadiran Yesus

di tengah hidup mereka, walaupun Ia
datang untuk keselamatan semua orang.
Yesus datang ke dunia juga untuk mereka
semua yang menolakNya.
Perayaan Natal sekarang lebih
mengarah ke perayaan sukacita duniawi
dengan berbagai keindahan, pesta dan
hadiah. Tentu saja semuanya itu tidak
dilarang, namun makna dan pesan
sesungguhnya
janganlah
dilupakan
apalagi dihilangkan. Kehidupan manusia
yang diwarnai dengan sekularisme dan
atheisme telah membuat manusia menjadi
tuhan atas dirinya. Dengan situasi itulah,
maka kehadiran Tuhan Yesus di jaman ini
semakin tidak mudah dan masih terus
mengalami penolakan. Itulah yang
dikatakan oleh Santo Yohanes dalam
Injilnya bahwa Ia datang ke tengah
milikNya,
namun
mereka
tidak
mengenalNya
bahkan
menolakNya.
Bukankah dengan demikian manusia juga
menolak Keselamatan yang diberikan
untuk diri mereka sendiri!
Kesederhanaan palungan
Walaupun penginapan menutup
pintu mereka, namun masih ada tempat
yang membuka pintunya, yakni tempat
para ternak berkumpul, sebuah kandang.
Di kandang inilah Yosef dan Maria
akhirnya berhenti dari perjalanan panjang

untuk beristirahat dan mempersiapkan
kelahiran sang bayi. Di dalam kandang
ini ada sebuah palungan yang disediakan
untuk tempat makanan ternak. Palungan
itu berisi rumput kering, yang menjadi
makanan ternak dan di palungan inilah
Bayi Yesus diletakkan setelah Ia
dilahirkan.
Palungan
sederhana
telah
menjadi tempat istimewa bagi Sang Juru
Selamat manusia. Yesus telah berkenan
datang dan lahir di tempat yang paling
hina dan sederhana sebagai tanda nyata
Allah yang merendahkan diri menjadi
manusia lemah dan miskin. Sejak
kelahiran hingga kematianNya, Yesus
tetap sederhana dan miskin bahkan hina.
Yesus dikemudian hari akan wafat di atas
kayu salib hina, yang merupakan tempat
tergantungnya para penjahat. Realita ini
membuka mata kita semua akan siapakah
Yesus Kristus itu! Dialah Allah yang
sungguh mencintai dan memperhatikan
hidup kita yang hina ini dengan menjadi
hina pula. Kita disadarkan bahwa
kehinaan Yesus ini menunjukkan keadaan
diri kita masing-masing yang hina karena
dosa. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam
kedosaan kita agar kita semua
diselamatkan dan keluar dari situasi hina
itu.
Palungan sederhana itu menjadi
Bersambung ke halaman 10,

DESEM BER

20 17 /N O. 30 6

HALAM AN

Christm
I’ll Be Home For

will be home for Christmas adalah lagu popular Natal
yang dinyanyikan oleh Bing Crosby sejak tahun 1943.
Menggambarkan kerinduan serdadu2 Amerika yang sedang
bertugas dan berkeinginan untuk pulang merayakan Natal
bersama keluarga di rumah. Demikian pula kita disini, di tengah
tradisi Natal yang sungguh meriah di Canada, selalu saja ada
atau timbul kerinduan untuk pulang atau hadir dirumah dan
berkumpul bersama keluarga/orang tua di Indonesia utk
merayakan Natal bersama.

I

Kitapun di UKI sedang bersiap untuk merayakan Misa Natal di
Gereja St. Anselm. Panitia sibuk menyiapkan acara
kebersamaan. Petugas misa, Koor dan para pengisi acara giat
berlatih untuk menampilkan yang terbaik. Semua kesibukan inj
mempunyai satu harapan yaitu berbagi suka-cita Natal dan UKI
siap menjadi RUMAH bagi setiap warga/umat yang hadir utk
merayakannya.
Dan sungguh, di setiap Perayaan dan Misa Natal di UKI – umat
yang hadir 2-3x lipat dari misa biasa. Di hari Natal, warga UKI
selalu menyempatkan hadir bersama anak, cucu, dan menantu.
Untuk mengobati Kerinduan, datang dan mengucapkan Selamat
Natal kepada sahabat2 yang sudah lama tidak bertemu, saling
menyapa, memberi kabar dan berbagi cerita.
Itulah UKI Toronto - Gereja yang menawarkan kehangatan
sebuah Rumah, Keluarga dan Komunitas yang sudah, akan dan
terus menjadi menjadi bagian dari kita, perantau umat Katolik
Indonesia di Toronto dan sekitarnya.

4

s

Perayaan Natal tahun 2017 ini, merupakan misa Natal yang
terakhir dalam masa kepengurusan saya sebagai Koordinator
UKI masa bakti 2015-2018. Seperti juga dalam sebuah rumah,
UKI memerlukan seorang “caretaker” yang akan menjaga rumah
ini untuk tiga tahun ke depan (2018-2021). Untuk itu saya secara
pribadi ingin mengajak dan mengetuk hati segenap teman2
warga UKI untuk mengambil alih menjadi pengurus atau
koordinator di rumah kita ini.
Tidak diperlukan seorang jenius untuk menjadi “caretaker” UKI.
Hanya sebuah komitment dan semangat melayani. Sama seperti
Yesus yang hadir ke dunia untuk melayani dan menyelamatkan
umat Nya, saya mengharapkan semoga Natal kali ini bisa
melahirkan seorang “caretaker” yg baru, yang terpanggil utk
menjaga dan merawat UKI, sehingga kita dapat terus merayakan
Natal bersama-sama di masa mendatang, di “RUMAH kita
semua”.
It’s good to be home- when everybody knows your name
and speak your language.
Berkat Tuhan,
Damianus Indyarta
Koordinator
Silakan kunjungi website UKI : www.uki.ca

Wedding
60 thersary
Anniv
Yang terkasih
Om Joseph dan Tante Liduina Undyantara,
Selamat ulangtahun pernikahan yang ke-60
(26 Desember 2017)
Kasih dan Berkat-Nya yang selalu berlimpah bagi
Om dan Tante sepanjang 60 tahun perjalanan,
semoga Dia juga yang selalu menyertai dan
melindungi perjalanan selanjutnya.
Doa dan kasih kami menyertai kebahagiaan
Om dan Tante, serta seluruh keluarga.
Keep smiling!! We love you!!
UKI - Toronto

Clothe Yourselves with
COMPASSION
KINDNESS
HUMILITY
GENTLENESS
PATIENCE
And over all these
virtues put on
LOVE
Which binds them all
together in perfect unity
Colossians 3:12
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Rumahmu
Bangunlah

Di atas Batu
Saudara dan Saudari terkasih dalam Kristus,

D

alam bacaan pada hari Kamis pada Minggu
Pertama masa Advent, yang diambil dari Injil
Matius 7.24-27 Yesus memberikan perumpamaan
tentang orang yang membangun rumah, di atas
pasir atau di atas batu padas yang kuat. Rumah yang
dibangun di atas pasir akan ambruk kalau dilanda hujan,
banjir, dan angin kencang, sedangkan rumah yang
dibangun di atas dasar batu akan tetap bertahan
meskipun dilanda hujan, banjir, dan angin kencang.
Kita hidup di tengah dunia yang sekuler. Tantangan dan
godaan datang bertubi-tubi, setiap hari dan setiap saat,
dari surat kabar, TV, Internet, dsb. Kita ditantang untuk
bersaksi tentang iman kita, tentang sukacita Injil, tentang
kabar baik dan bagaimana kita harus mengasihi sesama.
“Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan
melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang
mendirikan rumahnya di atas batu.” (Matius 7.24)

Apakah kita membangun rumah kita di atas pasir, atau di
atas batu? Inilah yang dituntut dari kita dalam kehidupan
sehari-hari: tidak hanya mendengar ajaran Yesus saja,
tetapi melakukan sesuatu tindakan yang nyata. Sebagai
contoh, Sepuluh Perintah Allah mengajarkan: jangan
membunuh. Hukum ini dikukuhkan oleh Yesus yang
mengatakan: kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi
dirimu sendiri. Dunia masa kini mempromosikan “culture of
death,” yang antara lain membolehkan pengguguran bayi
dalam kandungan dan membantu orang-orang tua dan

sakit untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan
ajaran Yesus tentang cinta kasih ini dicanangkan oleh
Gereja Katolik dengan mendukung “culture of life,” yang
menghormati kehidupan yang diberikan oleh Allah Sang
Pencipta, dari sejak janin dijadikan (conception) sampai
kematian alami (natural death). Sebagai murid Yesus, kita
diajak untuk menyatakan ajaranNya dalam kehidupan kita
sehari-hari.
Mungkin ada keraguan dalam hati kita karena kita
melawan arus dunia. Ingatlah bahwa Tuhan menjanjikan
pertolonganNya: Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang
tanganmu dan berkata kepadamu: “Janganlah takut, Akulah
yang menolong engkau” (Isaiah 41.13). Kalau kita melakukan
pekerjaan Tuhan, kita tidak usah takut, karena Tuhan
pasti akan menolong kita.
Marilah kita dalam tahun yang baru ini menumjukkan
bahwa kita bukan hanya mendengar perkataan dan ajaran
Yesus dengan telinga saja, tetapi menyatakannya dengan
tindakan nyata dalam hidup kita, untuk menjadi saksi atas
sukacita Injil di tengah tantangan sehari-hari dunia
sekuler.
Selamat Natal 2017 dan Tahun Baru 2018
Berkat Tuhan menyertai kita semua,
Deacon Val Danukarjanto

5
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2007 - 2017

Group Marriage Enrichment-1 UKI
ita diciptakan Tuhan unik dan berbeda. Sebagai
pasangan suami istri, kita dipanggil menjadi Sakramen
dan gambaran Cinta Tuhan. Menjadi Sakramen
dengan memilih rencanaNya yaitu “Kesatuan”. Gereja dan ME
memperkenalkan Dialog sebagai alat terampuh menjembatani
perbedaan kita dengan cara-cara manusiawi dalam arah
perkembangan sesuai rencana Tuhan. Dialog adalah pusat
spiritualitas perkawinan dan tidak pernah berhenti selagi kita
masih hidup.*)
Demikian juga yang diingatkan oleh pembimbing
kelompok ME-1 selama sepuluh tahun Oom Anton dan Tante
Meiling Sjahlim. Mereka menegaskan bahwa sepuluh tahun
dalam ME bukan merupakan suatu ukuran, dalam relasi selalu
ada yang baru, ada yang baik dan kurang baik, dan perlu
diperbaiki selama perjalanan hidup ini. Perjalanan kita masih
panjang, sampai kita bertemu dengan Bapak di Surga.
Untuk membentuk relasi yang baik, kita harus mau
merubah diri, dan meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi kita
tidak mempunyai kontak langsung dengan Tuhan. Namun
dengan pasangan, begitu kita memaafkan dan menerima
pasangan, disitulah karunia Tuhan hadir dalam hidup kita.
Oom Anton dan Tante Meiling berharap semoga kita
masih bisa berjalan bersama sama, kita tidak tahu apa yang akan
terjadi. Hanya berdasarkan kebesaranNya kita masih dapat
melanjutkan perziarahan di bumi ini. Perkawinan itu suci dan
indah, memadukan kesetiaan satu sama lain sebagai pasangan
dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, maka
hidup sebagai pasutri akan terus berlangsung dengan damai.
Banyak manfaat yang dirasakan oleh 13 pasutri di ME1. Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemimbing
kami. Selama sepuluh tahun dibina untuk menjadi pasangan
yang terbaik satu sama lain. Ada yang berjalan cepat, pelan
namun tetap berjalan. Tidak ada masalah yang tak terselesaikan,
dari yang kompleks dan sepele. Banyak hal positip yang dapat
dirasakan dengan mengikuti group ME terutama lebih terbuka
dalam hal komunikasi, lebih dapat berdialog yang terarah. Kami
sangat beruntung, bahagia dan bisa mengerti, menerima

K

pasangan. Kita tahu kita tidak sama,
kita disatukan dalam kasih untuk
saling mengisi dan menguatkan.
Mengikuti pertemuan ME juga
merupakan
suatu
proses,
dan
memberikan bekal bila relasi sedang
down rasanya ada pegangan apa yang
Anton & Meiling Sjahlim
harus diperbaiki dan bagaimana
caranya.
Pesan khusus dari Oom Anton dan Tante Meiling
kepada group ME-1 yang sangat unik ini, penuh guyon dalam
setiap pertemuan. Tetaplah saling mendukung, saling mengikat,
saling membantu, jangan meninggalkan pasangan satu sama
lain.
Tidak ada kata terimakasih yang cukup yang dapat
kami ungkapkan kepada Oom dan Tante. Tuhan memberkati
setiap karya pelayanan Oom dan Tante yang telah membina
group ME1, ME2 dan ME3. Kami juga berterima kasih kepada
para Imam yang pernah dan masih mendampingi dan
memimbing perjalanan iman kami sebagai pasangan suami istri:
Rm Aegidius Warsito SCJ, Rm Teja Anthara SCJ, Rm Antonius
Purwono SCJ dan Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ
Perayaan anniversary 10 tahun ME-1 di adakan di rumah
pasutri Juda dan Tery, Oom Anton dan Tante Meiling ikut serta melalui
jalur skype. Semoga Oom lekas sembuh dan dapat berjumpa kembali di
pertemuan ME selanjutnya.
| Angelina Hanapie, *) World Catholic Marriage Encounter |

Pertemuan bulan Nopember diadakan melalui skype dan
dibimbing oleh Rm. Yul.
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Living the Resurrected Life in Christ in our Daily Life.
The Way of Fulfilment in All of Our Relationship.
Retreat UKI 2017:
Setelah tahun 2016 UKI absen dengan acara retret menginap,
maka pada tahun 2017 ini, pengurus UKI mencoba mengajak
umat untuk menyegarkan kembali kehidupan rohani kita dengan
mengadakan Retret 3 hari 2 malam di “The Valley of the Mother
of God”, Orangeville, ON (17-19 November 2017).
Romo Mark Fortner SCJ menerima ajakan untuk menjadi
pembimbing retret tahunan UKI ini. Romo Mark SCJ adalah
seorang pastor missionaris yang pernah bertugas di Indonesia
selama 30 thn. Setelah penugasan di Indonesia, dengan latar
belakang PhD di bidang konseling pastoral, Romo Mark kembali
ke Wisconsin, USA dan kemudian bertugas sebagai therapist di
beberapa rumah retret. Atas permintaan beliau, Retret UKI kali
ini dibawakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Retret UKI 2017 yg
bertema Living the
Resurrected Life in
Jesus in Daily Life
diikuti oleh 52
orang, termasuk 3
orang
anak-anak.
Seperti retret tahun
2015 lalu, pengurus
mencoba
mengakomodasi
kebutuhan
pendaftar,
antara
lain, penjemputan
untuk seniors, daycare utk anak2 dll,
sehingga
setiap
peserta
dapat
berkesempatan untuk ikut. Tujuan retret menginap adalah untuk
menarik diri dari kejenuhan rutinitas dan memberi waktu untuk
menyegarkan kembali relasi diri kita pribadi dengan Tuhan dan
sesama. Dengan sebagian besar peserta adalah umat yang sudah
lama tidak ikut acara retret, Sari, selaku Ketua Panitia,
mengajak seluruh peserta untuk menggunakan kesempatan ini
sebaik-baiknya, terutama dalam membuka hati dan belajar
lebih dalam mengenal kehendak Nya.
Peserta mulai berdatangan jam 5 Jumat sore, registrasi,
pembagian kamar dan dilanjutkan dengan makan bersama. Sesi
pertama dibuka dengan ice breaker – perkenalan singkat para
peserta. Dilanjutkan dengan Topik 1 yang berjudul : The
Centrality of Jesus Resurrection, Deepening Awareness. Sesi
ini menjelaskan bahwa Kebangkitan Kristus adalah pusat dari

iman kristiani. Seperti ditulis dalam 1 Korintus 5 15:14, “Tetapi
jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan
kami dan sia sialah juga kepercayaan kamu”. Romo Mark
menekankan pentingnya kita menyadari semangat Kebangkitan
Kristus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Turut juga
dijelaskan dalam sesi 1 ini, pentingnya retret dalam kehidupan
beriman, relevansi tema dan hasil yang akan diperoleh dari retret
kali ini.
Acara hari pertama ditutup dengan Ibadat Doa Malam. Sungguh
kesempatan yang istimewa, peserta Retret UKI kali ini
didampingi oleh dua Romo yaitu Rm. Juliwan SCJ sebagai
moderator UKI Toronto, ikut setia mendampingi para peserta.
Setiap pagi dan malam, kita adakan ibadat doa yang dipimpin
oleh Romo Juliwan. Peserta retret diperkenalkan dengan
kebiasaan doa pagi dan doa malam yang biasa dilakukan di biara
pertapaan.

Retret hari kedua dimulai dengan Doa pagi, MISA dan tiga sesi
presentasi. Presentasi pagi diberi judul: (1) Encountering the
Risen Jesus in Prayer, learning to communicate with God.
Dalam sesi ini Romo Mark menampilkan pentingnya kehidupan
doa yang dapat memelihara relasi kita dengan Tuhan, sesama
dan semua ciptaan. Dalam sesi ini kita diajarkan untuk
membangun kehidupan doa pribadi dengan cara: a). Kebiasaan,
waktu dan tempat khusus, dalam suasana hening; b).
Menggunakan alat bantu misalnya: Kitab suci, Rosario dan
bacaan harian atau liturgy of the hours. c). Sikap hati dalam doa,
yaitu jujur dan terbuka. Pada topik ini juga dijelaskan bentukbentuk dan teknik doa Lectio devina, The Daily Examen,
Rosario dan liturgy of the hour.
Bersambung ke halaman 10,
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Perbedaan antara
Niat dan Keinginan
eberapa tahun yang lalu saya
mendengar Homily di Paroki kami
dengan judul "What is the difference between a Resolution and a Wish?"
Kiranya sangat tepat untuk direnungkan
kembali pada pergantian tahun seperti
sekarang ini.
Kata Januari berasal dari nama
salah satu Dewa Romawi yaitu Dewa
Januar yang berwajah dua; yang satu
menghadap ke masa lalu dan yang lain
menghadap ke masa depan. Pada akhir
tahun 2017 ini kiranya merupakan saat
yang tepat untuk melihat ke belakang,
meninjau tahun yang baru lewat dan
sekaligus juga melihat ke depan, menyongsong tahun yang akan datang.
Bagaimana saya telah menggunakan satu
tahun yang baru lalu ini? Apakah saya
telah memanfaatkannya untuk meningkatkan tujuan dan cita-cita dalam hidup
saya? Dapatkah kiranya saya memperbaiki penggunaan waktu saya, mengingat
tuntutan antara pekerjaan, keluarga, teman-teman, bersosialisasi dan . . . .
dengan tuntutan hidup spiritual saya?
Bagaimana caranya agar saya dapat
meningkatkan hasil / buah dari tahun
yang lalu dan meniadakan kegagalan /
kerugian pada tahun mendatang?
Dengan memeriksa batin seperti ini, barulah kita akan mampu menentukan
tujuan dan membuat niat pada waktu memasuki tahun yang baru. Apakah ada
gunanya?
Apa bedanya antara suatu harapan / keinginan dan suatu niat?
Sebuah keinginan menunjuk
pada suatu tujuan yang ingin dicapai;
sebuah niat merupakan sarana / jalan
yang harus ditempuh untuk sampai pada
tempat tujuan.
Seseorang yang hanya mempunyai
keinginan akan berkata: "Aku ingin lulus
ujian tahun ini!"

B

Seseorang yang mempunyai niat serius
akan berkata: "Aku setiap hari hendak
menambah satu jam waktu belajar, supaya tahun ini aku lulus!"
Seorang Bapa dengan penuh keinginan
menyatakan: "Aku ingin supaya dalam
keluargaku ada lebih banyak cinta dan
damai dalam tahun mendatang ini."
Seseorang yang sungguh-sungguh telah
membuat niat akan berkata: "Dalam tahun
mendatang, sesudah makan malam, aku
akan menyediakan waktu lebih banyak
untuk omong-omong dengan keluargaku,
agar kita dapat saling mengenal lebih
mendalam dan tidak tergesa-gesa nonton
TV seperti biasanya."
Contoh lain: bagi seorang yang penuh
keinginan hendak meningkatkan hubungan dengan Tuhan dia berkata: "Aku
ingin dapat ber-relasi lebih intim dengan
Tuhan Allahku."
Seseorang yang membuat niat akan berkata: "Setiap hari aku akan menyisihkan
waktu seperempat jam extra untuk berdoa
dan untuk mendengarkan Sabda Tuhan."
Semoga niat-niat khusus yang
kita buat pada awal tahun baru nanti
selaras dengan kehendak Tuhan.
1 Januari tidak hanya merupakan
Tahun Baru, selain itu kita juga
merayakan Pesta Santa Perawan Maria
Bunda Allah. Masih dalam suasana
sukacita Natal, marilah kita meneladan
Bunda Maria yang selalu setia
melaksanakan kehendak Tuhan, walaupun tidak bisa mengerti sepenuhnya akibat dari "Yes" yang diucapkannya. Dalam
tahap-tahap hidup berikutnya Bunda Maria sering mengalami situasi yang merupakan teka-teki besar baginya.
Apa arti pesan para malaikat yang disampaikan oleh para gembala: "Hari ini telah
lahir bagimu, Juruselamat, yaitu Kristus,
Tuhan . . . ." Apakah Bunda Maria

mengerti bobot dari pesan malaikat itu??
Dan ketika genap delapan hari Bayi Yesus dibawa ke bait Allah di Yerusalem
untuk diserahkan kepada Tuhan, maka
Simeon bernubuat: " . . . . .dan suatu
pedang akan menembus jiwamu sendiri, .
. . supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Apakah Bunda Maria paham
akan isi nubuat Simeon?
Pada umur dua belas tahun Yesus diajak
ke Yerusalem pada hari raya Paskah.
Ketika Yesus tertinggal di Yerusalem dan
dengan cemas ditemukan kembali oleh
Santo Yoseph dan Bunda Maria, maka
ditanya
mengapa
Yesus
berbuat
demikian? Yesus menjawab: "Mengapa
kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu,
bahwa Aku harus berada di dalam rumah
BapaKu?"
Jawaban seperti ini tidak bisa dimengerti,
tetapi Bunda Maria menyimpan segala
perkara itu di dalam hatinya.
Bagaimana pun situasi hidup
yang kita
hadapi:
kesukaran,
kekecewaan, membuat suatu keputusan
yang berat, situasi keluarga yang gawat;
Tuhan selalu mempunyai jalan keluar
yang tepat bagi kita. Marilah kita bawa
dalam doa; kita endapkan, kita renungkan
dan kita serahkan ke dalam tangan kasih
Tuhan. Meneladan Bunda Maria, marilah
kita merenungkan perjalanan hidup kita
ini.
Ya Bapa, Engkau menjelma
menjadi manusia karena cintaMu kepadaku. Cintailah aku senantiasa dan
ajarilah aku untuk mampu mencintaiMu
dan sesamaku. Amin.
Kiriman dari seorang Senior.
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Badminton Cup
1. Men Doubles 'A'
Flight Juara : Jeffrey
Chow & Damien Lim
Runner Up : Rudy
Hartono & Bernard
Leung

Untuk pertama kalinya UKI menyelenggarakan Indonesian
Badminton Cup. Jeffrey Chow dan Rudi Budihartono dengan sempurna
mengkoordinasi event khusus ini yang diselenggarakan pada tanggal 11
Nopember 2017 bertempat di Epic Sport Toronto, 39 Bertrand Ave,
Scarborough . Open Tournament ini ditujukan kepada warga Indonesia
yang tinggal di Greater Toronto Area. Terimakasih kepada para
participants yang telah memeriahkan , bertanding dan memenangkan UKI
Badminton Cup.

2. Men Doubles 'B'
Flight Juara : Edo
Dwinugrahanto &
Abdulla Mayo
Runner up : Kelvin
Kurniawan & Tyrone
Wong
3. Men Doubles 'C'
Flight Juara: Djoe
SiekLie & Dan
Pang
Runner up : Rei
Muliadi & Steven
Susanto

MASTERS Badminton
1. Men doubles Champions : Steven Chandra & John Lawson
Runner Up : Sandy Hutomo & Kenny Ng
2. Mixed Doubles- Champions : Solly Solaiman & Jie Huang
Runner Up : Steven Chandra & Huong Thai

Men Doubles 'D'
Flight Juara : Mike Surya & Tyo
Suwanda
Runner up : Ryan Pranadjaja &
Franxislay Wencopin
Women Doubles Champions:
Audrey Ng & Inez Poernama
Runner Up : Elen Budi Hartono
& Crystal Liao

Mixed doubles 'A' Flight- Champions: Nyl Yakura
& susan Tanur-Yakura
Runner up: Bernard Leung & Elen Budi Hartono
8. Mixed doubles 'B' Flight- Champions: Steven
Susanto & Carman Ng
Runner up: Solly Solaiman & Jie Huang
9. Mixed doubles 'C' Flight- Champions: George
Karmadi & Crystal Liao
Runner up : Enrico Kanwella & Linda Wibowo
10. Mixed Doubles 'D' Flight- Champions : Kelvin Kurniawan & Fabby Darnawan
Runner up: Edo Dwinugrahanto & Glassa Siu
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saksi nyata akan kesederhaaan Yesus,
yang adalah Allah yang menjadi manusia.
Menjadi jelaslah bagi kita bahwa Tuhan
telah menyentuh kelemahan manusiawi
kita dan akan mengangkat kita semua
masuk ke dalam kemuliaanNya, jika kita
mamu membiarkan Tuhan tinggal di
dalam diri kita seperti di dalam palungan
itu. Diperlukan sikap sederhana, seperti
palungan yang siap menerima Tuhan
Yesus dengan segala yang dimilikinya.
Siapkan palungan
Kesederhanaan palungan itulah
yang perlu disiapkan oleh setiap orang,
supaya siap untuk menjadi tempat
kelahiran Sang Juru Selamat. Selama
Masa Advent, kita mempersiapkan
palungan untuk kelahiran Yesus,
sehingga menjadi palungan yang nyaman
bagi Yesus tinggal. Menyiapkan palungan
berarti menyiapkan seluruh diri kita untuk
siap menyambut Tuhan Yesus yang akan
datang dan tinggal di dalam diri kita.
Maka tekanan yang utama adalah
membuat diri kita menjadi sederhana,
palungan yang siap untuk menjadi tempat
Yeesus
tinggal.
Sederhana
itu
menyangkut kedalaman sikap hidup yang
mampu menerima Tuhan Yesus dengan
kesiap-sediaan diri.
Tentu Tuhan Yesus sudah
datang dan tinggal di dalam diri kita
masing-masing bahkan tinggal di dalam
diri kita. Oleh sebab itulah kita semua
diajak untuk selalu sadar akan realita ini
bahwa Tuhan ada di dalam diri kita.

Sambungan dari halaman 3,

HALAM AN

Tidak semua orang sungguh menyadari
akan hal ini dan tidak jarang
membiarkannya
atau
malah
melupakannya. Dengan mempersiapan
palungan berarti kita diajak untuk
membersihkan palungan yang telah kita
miliki itu. Sebaiknya kita menata dan
mengisi kembali jerami yang akan
menjadi alas tempat Tuhan Yesus akan
tinggal. Membersihkan dan menata
kembali, itulah yang diperlukan selama
Masa Advent ini, supaya palungan kita
sungguh siap untuk menjadi tempat
sederhana
bagi
Tuhan
Yesus.
Kenyamanan Tuhan ketika tinggal di
dalam palungan pribadi kita akan
membawa sukacita yang luar biasa.
Keselamatan akan terjadi ketika
kita siap untuk menerima Tuhan di dalam
diri dan hidup kita. Bukan tempat yang
indah dan mewah, namun palungan
sederhana yang siap menerima Tuhan
Yesus, itulah yang diperlukan. Hal inilah
yang perlu diingat oleh kita semua yang
hidup di jaman modern dan secular ini,
jadilah pribadi sederhana untuk mampu
menerima Tuhan di dalam diri kita tanpa
banyak rasionalisasi dan pertimbangan
kepentingan manusiawi. Jika semua itu
dilakukan, maka kita menghambat
keselamatan terjadi di dalam diri kita.
Selamat Datang Yesus
Dengan penuh kegembiraan, kita
mau mengatakan, “Selamat datang Yesus
di dalam hidupku”. Ungkapan sederhana
ini mau mengatakan kesiapan diri kita
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untuk menyambut dan menerima Yesus.
Tuhan tidak mengharapkan apa-apa,
hanya diri kita saja. Yesus datang dan
tinggal di dalam diri setiap orang yang
menerimaNya. Sikap menerima itu telah
menjadi dasar yang baik dan indah bagi
keselamatan yang akan diterimanya.
Sungguh jelas bagi kita semua
bahwa, “Jesus is the reason for the
season”. Adanya masa Advent dan
Perayaan meriah Natal hingga semua
gema sukacita dengan berbagai dekorasi
yang indah di bulan Desember ini,
semuanya itu karena Tuhan Yesus yang
datang ke dunia ini. Tuhan Yesus-lah
yang membuat seluruh dunia sekarang ini
bergembira dan bersukacita. Inilah yang
harus diingatkan kembali dan harus kita
ingat selalu, bahwa Tuhan Yesus adalah
alasan dari Perayaan Natal dengan semua
keindahannya. Kita tidak ingin berhenti
pada bungkusnya, namun harus masuk ke
dalamnya, ke intinya yang utama, yakni
Tuhan Yesus datang!
Marilah dengan bangga dan hati
yang
terbuka,
sekali
lagi
kita
menyampaikan, “Selamat Datang Tuhan
Yesus di dalam diriku”. Selamat datang
Tuhan Yesus di dalam palunganku yang
sederhana.
Selamat merayakan Perayaan
Agung Natal 2017 dan Menyongsong
Tahun Baru 2018.
SCJ

Rm. Johanes Juliwan Maslim,

Sambungan dari halaman 7,

Sesi sabtu siang diberi judul: (2) Encountering the Risen Jesus
in the Eucharist, The Source and Summit of our Faith. Di
session ini dijelaskan pentingnya Ekaristi sebagai pusat dari
semua sakramen dalam gereja. Pada akhir sesi, peserta diberikan
latihan Lectio Devina yang diambil dari perikopa Lukas 24: 1535 Yesus Menampakkan diri di jalan ke Emaus, dimana peserta
dipersilahkan untuk memilih satu ayat dari perikopa tersebut
yang memberi kesan khusus dalam situasi pribadi saat itu dan
alasan mengapa memilih ayat tersebut.
Sesi Sabtu sore adalah sesi yang berjudul (3) Encountering the
Risen Jesus in Reconciliation; Forgiveness, Mercy and
Compassion. Di dalam sesi Rekonsiliasi, Romo Mark mengacu
pada Kotbah Paus Fransiskus beberapa hari setelah beliau
dilantik di tahun 2013, dimana Paus Fransiskus mengambil
kutipan Injil Yoh 8:1-11 tentang perempuan yang berzinah.

Dalam kisah ini Yesus tidak mengutuk perempuan ini,
melainkan hanya berkata pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Dilanjutkan dengan penjelasan dimana Yesus memberikan kuasa
mengampuni dosa kepada para muridNya, yaitu pada hari
pertama minggu setelah Dia bangkit (Yoh20:22-33).
Seluruh rangkuman presentasi hari Sabtu ditutup dengan adorasi
dan berkesempatan untuk menerima sakramen rekonsiliasi.
Setelah acara makan malam, Romo Juliwan memberikan
rangkuman tentang sesi hari tersebut dan dilanjutkan dengan
kesaksian oleh salah satu peserta. Acara hari Sabtu ditutup
dengan ibadat malam dan sosial. Acara ramah tamah ini
dimaksudkan agar para peserta bisa mengenal satu sama lain
secara lebih dekat.
Hari terakhir (Minggu) dimulai dengan Ibadat pagi. Sesi terakhir
Bersambung ke halaman 11,

Sambungan dari halaman 10,

dalam retret ini berjudul : Encountering the Risen Jesus in
Caring for God’s Gift of Creation. Dalam sesi ini Romo
Mark mengajak kita untuk bertemu dengan Yesus yang
bangkit dalam semua ciptaanNya.
Seluruh rangkaian retret ini ditutup dengan misa Kudus yang
diadakan di Kapel. Dalam penutupan retret ini secara khusus
Romo Mark mengajak seluruh peserta untuk:
Gather all the graces and take them with you
Promise the Risen Jesus, yourself and others that you will
become a witness to Jesus Resurrection, as a “lived
experience”, that must be learned and deepened
constantly.
Kita sungguh berterima kasih kepada Romo Mark, SCJ yang
sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing kita
dalam retret UKI 2017. Para peserta retret merasakan
kesegaran baru dalam kehidupan berimannya, dan
mendapatkan bekal dalam menjalani tantangan rutinitas
kehidupan sehari-hari.
(Damianus Indyarta).

