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Tahun 2018…. Tahun penuh perjuangan

Salam Damai bagi saudara/i yang terkasih dalam Kristus,

Kembali Team Redaksi Berita UKI menjumpai Anda di penghujung tahun 2018 ini…
Selamat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019…
Tahun 2018 adalah tahun penuh perjuangan bagi Team Redaksi. Perjuangan semenjak Angie, yang selama 10 tahun lebih mengasuh Berita UKI telah menerima tongkat
estafet sebagai Koordinator UKI 2018-2021. Team Redaksi yang tersisa harus mempertahankan eksistensi Berita UKI, mulai dari segi up-to-date peliputan event UKI,
sampai ke soal design dan lay-out… yang dulunya 100% dikerjakan oleh Angie.
Puji Tuhan…. Berita UKI masih dapat terbit setiap bulan (kalaupun kepleset satu atau
dua minggu), hadir mengunjungi Anda, seluruh warga UKI. Kami berusaha menyampaikan pesan dari Pamong maupun Dewan Pengurus, kami berusaha meliput setiap
acara UKI dan melaporkannya kepada Anda. Ketegangan dan kelelahan tak pernah
dirasakan……. Yang selalu kami kejar adalah… liputan demi liputan harus ditayangkan!
Tuhan tak pernah ingkar janji, sejak kami merestui Angie untuk menerima pencalonan
sebagai Koordinator UKI, kami selalu merasakan Kasih-Nya yang tak terhingga, Dia
yang membimbing dan memimpin kami untuk selalu menjaga Berita UKI
“Mewartakan Iman dan Kasih” bagi setiap pembacanya. Terbukti banyak teman
yang membantu dari segi photografi dan design. Semua ikut membantu agar Berita
UKI tetap tampil cantik, bahkan lebih cantik…. Terima kasih teman-teman, dan
terima kasih Tuhan! Doakan kami selalu….
Kami berikan yang terbaik sebagai warga UKI. Kami mohon maaf bila ada yang
tidak berkenan selama pelayanan kami.
Jangan pernah takut ketika Tuhan memanggil dan memilihmu untuk sebuah
rencana-Nya, karena Ia tak akan pernah mengecewakan dan meninggalkanmu.

Salam,
Team Redaksi Berita UKI.

Datanglah ya
Tuhan Yesus

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
Kelahiran yang dihadirkan
Desember menjadi bulan yang sangat berwarna-warni, baik dengan gemerlapannya hiasan maupun dengan berbagai
kegiatan dan acara yang ada. Semuanya itu mengarah kepada Perayaan Natal yang diikuti dengan Perayaan Tahun Baru.
Sebuah realita bahwa perhatian pada perayaan jasmani yang disertai komersial menjadi dominan sekarang ini. Bahkan
berbagai pesta Natal sudah berlangsung walaupun Perayaan Natal sendiri belum tiba. Itulah kenyataan yang terjadi, yang
membuat makna Natal sendiri menjadi kabur dan berganti dengan makna lain. Oleh sebab itu juga pusat perayaan Natal, yakni
kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah tidak lagi menjadi perhatian.
Di tengah dunia yang sedang ramai merayakan Natal secara komersial inilah, kita dipanggil untuk kembali kepada
sumber dan inti Perayaan Natal itu sendiri. Dengan merayakan Natal, kita sedang merayakan dan menghadirkan kembali
Perayaan Kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah manusia, di tengah dunia yang sedang memerlukan penebusan dan
keselamatan. Oleh sebab itulah perhatian utama kita ada pada Sang Penebus kita, yakniYesus Kristus. Setiap merayakan
Natal, kita hadirkan kembali Misteri Keselamatan kita yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Natal bukannya sekadar
sebuah peringatan atau pesta-pesta, namun sebuah Perayaan dan Tuhan sendiri hadir di tengah kita. Natal bukannya peristiwa
dulu lagi, namun selalu ‘sekarang dan saat ini’, karena Tuhan Yesus tetap hadir di tengah kita. Maka ingatlah selalu akan
kehadiranNya di tengah kita.
Kemuliaan Allah di tengah kita
Kelahiran Yesus disambut meriah oleh para malaekat yang bernyanyi dengan penuh sukacita. Suasana kegembiraan
itu semakin menjadi kegembiraan besar ketika para malaekat menyanyikan ‘Gloria’, yaitu ‘Kemuliaan’. Sungguh Kemuliaan
Allah hadir di tengah kehidupan kita manusia dengan kelahiran Yesus Kristus di tengah kita. Jika Kemuliaan Allah hadir,
Bersambung ke halaman 4
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maka seharusnya manusia membuka hati dan menerimanya
sehingga kita pun ikut merasakan dan mengalami Kemuliaan
Allah yang agung itu.
Tentu saja kedatangan Tuhan Yesus ke tengah kita
semua bukanlah untuk menunjukkan kebesaran, kehebatan
atau kemahakuasaanNya, melainkan kesederhanaan dan
kerendahan hatiNya kepada kita semua. Oleh sebab itulah
Allah berkenan menjadi manusia, supaya solider dengan
manusia berdosa untuk dapat membawa manusia kembali ke
dalam persatuan dengan Allah dan hidup bahagia di Rumah
Bapa. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa bahkan
sebagai citra Allah sendiri, oleh sebab itulah Allah ingin
manusia hidup bahagia sesuai dengan kehendak Allah. Inilah
tanda nyata bahwa kasih Allah tidak pernah berubah sejak
manusia diciptakan dan tinggal di dunia sampai manusia
kembali memasuki kehidupan abadi di Surga. Walaupun
nyatanya manusia telah menjauh dari Allah, A llah tetap saja
dengan setia mendatangi manusia dan membawanya kembali
ke Rumah Allah.
Kemuliaan Allah yang tampak dalam kelahiran
Yesus ternyata tidaklah diperhatikan oleh semua manusia,
apalagi kemuliaan itu tampak dalam kesederhanaan. Oleh
sebab itulah Santo Yohanes menulis di dalam Injilnya bahwa
Tuhan datang ke tengah milikNya, namun milikNya tidak
mengenal Dia. Sebuah realita yang kita hadapi sampai hari
ini bahwa tidak semua manusia mau melihat kehadiran
Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, yang menjadi penyelamat
manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan harian kita
dengan banyaknya orang yang tidak percaya kepada Tuhan
apalagi beriman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jika kita menjauh dari kasih Allah berarti kita juga
menjauh dari keselamatan, yang datang ke dunia untuk kita
semua. Hingga hari ini, Tuhan masih terus memancarkan
kasihNya kepada manusia dan terus melanjutkan Karya
KeselamatanNya bagi kita semua, maka janganlah kita
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membiarkannya berlalu. Setiap kali kita merayakan Natal,
kita semua disadarkan kembali bahwa kita sedang
menyambut keselamatan kita di dalam diri Yesus Kristus.
Karena perayaan Natal sudah tertimbun dengan gemerlapan
arus dunia ini, yang justru menjauhkan manusia dari Tuhan,
maka manusia tidak lagi dapat melihat kehadiran Tuhan itu.
Maka baiklah kita waspada agar kita pun tidak kena arus
dunia ini dan menjauh pula dari keselamatan Tuhan.
Tetaplah buka hati kita bagiNya
Sekarang inilah saatnya kita kembali membuka hati
bagi kedatangan Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita
manusia. Tuhan Yesus lahir dan datang ke dalam diri kita
masing-masing dan ingin tinggal di dalam hati kita, tempat
terdalam di dalam kehidupan kita. Sebenarnya hati kita itulah
palunganNya, tempat Yesus tinggal, yang kadang memang
masih kotor, namun Ia mau tinggal di sana sehingga kita pun
menjadi bersih.
Jika kita menyadari akan begitu besarnya kasih
Allah kepada kita, maka kita pasti tidak akan tinggal diam
saja. Pasti kita semua mengharapkan akan keselamatan dan
hidup kekal bersama Bapa di Surga. jika itu yang menjadi
pengharapan kita semua, maka kita perlu menyambut Tuhan
Yesus di dalam diri kita masing-masing, karena Dialah yang
membawa keselamatan itu dan bahkan Y esus sendirilah
Keselamatan itu. Maka bukalah hati kita dan sambutlah Ia
yang datang bagi kita semua, jangan lagi keraskan hati kita
untuk bertobat dan membersihkan diri bagiNya.
Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang
menyelamatkan kita, maka kita juga terus berharap akan
pemenuhan janjiNya bagi kita semua, karena Tuhan Yesus
pasti akan menyempurnakan Karya Keselamatan yang telah
dimulaiNya di tengah manusia. Yang terpenting bagi kita
adalah kesiapan dan keterbukaan hati kita, sehingga kapan
pun Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah siap.

Rekoleksi Advent UKI, St. Basil - the Great College, North York, 15 Desember 2018

Kedatangan Yesus kembali
Harapan kita itu terwujud dalam
ungkapan, ‘Datanglah Tuhan
Yesus’
–
‘Maranata’.
Ungkapan itu menunjukkan
betapa rindunya kita akan
kedatangan Tuhan Yesus yang
membawa keselamatan kekal
dan membawa kita ke dalam
KerajaanNya.
Dengan
mengatakan itu, kita mau
menunjukkan iman, harapan
dan cinta kita kepada Tuhan.
Kita hanya terikat pada Tuhan
dan tidak ada yang dapat
memisahkan kita dari kasih
Tuhan Yesus. Namun demikian
kitalah yang terkadang menjauh
dari kasih Tuhan itu, maka
bukanlah dari luar melainkan
Bersambung ke halaman 8
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Perjalanan Perayaan Syukur

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Merayakan Syukur bersama Kelompok The Golden, 3 November 2018 di St. Thomas More
Diantar oleh Fr. Jim Casper di Pearson airport,
berangkat ke Indonesia lewat Roma, Italia

Berkumpul dengan MoSapto di Roma,
Italia

Perayaan Syukur bersama umat St. Yosep
Pringsewu, Lampung

Bersama para Romo SCJ di

Roma,

atas

&

25 tahun Imamat

Romo Aegidius Warsito, SCJ

Perayaan Syukur 25 tahun dan 50 tahun Imamat di Palembang, 25 Nopember 2018.
Kiri - kanan: MoJul, MoKusmartono, MoAegi, Fr. Mark Fortner dan MoTitus (Provinsial SCJ Indonesia)

Bersama Warga UKI Toronto, 9 Desember 2018 di St. Anselm, tanpa MoAegi…..

Sambungan dari halaman 4

dari dalam diri kita sendiri, yang memutuskan
menjauh dari KasihNya dan keselamatanNya.
Tuhan Yesus akan datang kembali bagi
kita semua, namun tidak ada yang tahu kapan
waktunya. Yang kita tahu hanya satu, yakni Tuhan
Yesus akan datang dalam kemuliaanNya dan
membawa kita ke dalam kemuliaanNya itu, jika
kita siap. Sekarang inilah waktunya untuk
mempersiapkan diri dengan lebih serius lagi,
karena keselamatan kita sudah mendekat.
Sekarang
ini
kita
tidak
hanya
mempersiapkan Perayaan natal secara meriah,
namun juga mempersiapkan kedatangan Tuhan di
dalam diri kita masing-masing dan kedatanganNya
di akhir jaman. Janganlah menunda lagi dan
berbaliklah kepada Tuhan dan bukan kepada
tawaran dunia yang menjauhkan dari Tuhan.
Janganlah berlambat karena Tuhan sudah dekat.
Datanglah Tuhan Yesus, Maranata. ]]

Foto-foto cantik dari dua Romo kita yang tersayang, dibuang kok sayang….
MoAegi… ngopi atau nge-wine di Roma, Italia. MoJul dengan kepiting raksasa di Pontianak, Kalimantan Barat.
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Warga UKI Wilayah EAST

Nonton Bareng

Jesus
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Felicia

Sight & Sound Theatre, Lancaster, Pennsylvania, 16 - 18 Nopember 2018

Pada tanggal 16 – 18 Nopember 2018 yang lalu kami, 53
orang warga UKI Wilayah EAST berangkat bersama ke Lancaster, Pennsylvania, USA. Kami bertujuan untuk nonton
bareng JESUS di Sight and Sound Theatre. Berangkat dengan
coach bus….dari Toronto kami menuju ke Groove City Premium Outlet mall sebelum menginap di Clarion Inn, Lancaster.
Oleh karena dua Romo tersayang sedang dalam perjalanan ke
Indonesia, kesempatan kali ini kami mendapat restu dari Romo
Pamong untuk mengundang Romo Albertus Joni, SCJ dari Milwaukee, USA sebagai spiritual leader group ini.

Rencana kami akan bertemu dengan
MoJon di Groove City, setelah bad
weather mengundurkan penerbangan
beliau dari Milwaukee ke Buffalo. Jumat subuh sudah kami putuskan MoJon
akan berangkat dengan taksi dari Pittsburgh je Groove City, tiba sekitar jam 5
sore. Karena penolakan sopir bus untuk
menunggu sampai jam 5, kami mencari
alternative penerbangan agar MoJon
dapat
langsung
ke
Philadelphia.
Nah….cerita panjang dimulai. Beliau
berputar-putar sampai ke Charlotte,
NC….dan tiba 3.30am di Clarion Inn, Lancaster…dengan

wajah gembira penuh tawa, tanpa ada rasa lelah yang terlihat di
saat subuh itu.
Satu hari yang MoJon tak akan pernah lupa, di hari ulangtahun
beliau yang ke-33…dimana kami berencana memberikan surprise celebration di atas bus, akhirnya beliau harus berkeliling
dari satu terminal ke terminal lain. Lihat
saja foto beliau, sudah ada CANADA di
dada,
dan
MAPLE
LEAF
di
lengan…..beliau janji akan berkunjung ke
Toronto untuk menengok sang mantan guru,
MoJul…soon!
Perjalanan panjang, Tuhan yang selalu baik,
melindungi dari awal sampai akhir, tak ada
duka, yang ada hanya tawa dan canda…
baru kali ini kami makan siang di pelataran
parkir WalMart, dengan angin lumayan
kencang. Nasi campur Restaurant Indonesia dan SkyCafe serasa nikmat bukan main….lapaaarrr…
Thank God for a beautiful trip! He saved this one!
Harty dan Jeng Puteri.

MUDIKA UKI
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Pesan dari Romo Pamong UKI
Yang terkasih segenap warga UKI di Keuskupan Agung Toronto,
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun kita bersama seluruh
umat kristiani mengadakan Pekan Doa bagi Kesatuan Umat Kristiani,
yang dimulai pada tanggal 17 Januari sampai 25 Januari. Pada tahun
2019 nanti Pekan Doa Kesatuan Umat Kristiani untuk daerah GTA akan
diadakan pada:
Hari Minggu, 27 Januari 2019 jam 04.30 pm
Di St. James Anglican Cathedral
106 King St. East, Toronto
“Justice, Only Justice, You shall pursue” (Deuteronomy 16:20)
Tema dan bahan doa secara khusus dipersiapkan oleh Gereja-gereja di
Indonesia, yaitu KWI (Konperensi Wali Gereja Indonesia) dan PGI
(Persekutuan Gereja-gereja Indonesia). Oleh karena itulah Komisi Ecumenical dan Interfaith Affairs of Archdiocese of Toronto mengundang
UKI, kita semua secara khusus untuk ikut ambil bagian dalam Doa Bersama ini, juga dengan mempersembahkan beberapa lagu. Kita bersama
-sama sebagai UKI akan hadir dalam Perayaan Khusus Doa Bersama
ini. Saya mengundang dan mengajak Anda semua, warga UKI di GTA,
bersatu mendukung usaha baik bagi kesatuan semua pengikut Kristus
ini.
Salam dan Berkat Tuhan,
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

