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Keterangan Logo Yubileum UKI ke-40
1.

Bagian-bagian
a. Daun Maple warna merah sebagai latar.
b. Huruf “T”(berbentuk salib) yang menjadi tiang layar.
c. Kabin/dek kapal yang dibentuk dari angka 40 dan huruf “h”, bila
digabungkan dengan bagian tiang layar, akan menunjuk pada
“40 Th”.
d. Lambung kapal terdiri dari tiga warna (merah, orange, kuning).
e. Logo SCJ di bagian haluan.
f. Tulisan “UKI Toronto” pada lambung kapal.
g. Warna merah putih pada lubang tengah angka “0”.
h. Gelombang laut warna biru.
i. Tulisan “DUC IN ALTUM”.

2. Narasi
Logo menggambarkan perjalanan UKI Toronto yang diibaratkan
sebuah kapal yang mengarungi samudra. Kabin kapal yang
digambarkan dalam angka 40 Th menunjuk pada lamanya kapal ini
mengarungi samudra kehidupan, yaitu 40 tahun. Background daun
Maple menegaskan negara asal UKI Toronto, yaitu Canada.
Lingkaran berwarna merah putih pada bagian angka “0” ingin
mengatakan bahwa para penumpang “berjiwa” Indonesia (merah
putih adalah warna bendera Indonesia). Dalam perjalanan itu, Kapal
dipimpin / diarahkan oleh Kristus (disimbolkan dengan salib hitam)
dan dilayani oleh religius SCJ (logo SCJ di bagian haluan kapal).
Tantangan kapal “UKI” dalam mengarungi jaman tampak dalam
lambung kapal yang terdiri dari tiga warna (merah-orange-kuning).
Tiga warna ini mewakili tiga tantangan besar UKI, yaitu: Iman,
Moral dan Kesatuan dalam per saudar aan. Pada pr osesnya,
dalam usia yang ke-40 tahun ini, Kapal “UKI” diharapkan semakin
mendalam dan berkualitas. Hal ini ditampakkan dalam tema yang
dipilih: Duc In Altum - Bertolaklah ke tempat yang dalam - Put
out into the deep.
Warna hitam dan merah yang dominan menunjuk pada keberanian
(merah) untuk berlayar mengarungi jaman ini karena kekuatan dari
Kristus dan ketegasan (hitam) dalam memperjuangkan keutamaan
kristiani.
Design logo dikerjakan oleh Romo Vincentius Anggoro Ratri, SCJ
Ide tema oleh Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Duc inAltum

“Put out into the deep Bertolaklah ke tempat yang dalam”
(Luk 5: 4)

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Tahun Yubileum UKI

Syukur

atas kasih setia Tuhan yang telah
mendampingi perjalanan kita semua dalam kesatuan
Keluarga Besar UKI yang tahun ini berusia 39 tahun.
Ini berarti bahwa pada tahun 2020, kita akan
merayakan kehadiran UKI selama 40 Tahun di kota
Toronto, Canada. Oleh sebab itulah mulai dari
Perayaan Ulangtahun UKI ke-39 hingga Perayaan
Ulangtahun UKI ke-40, kita bersama akan
mengkhususkan perhatian kita melalui berbagai
kegiatan untuk merayakan 40 tahun kehadiran UKI di
Toronto.
Sepanjang setahun ini, kita namakan sebagai
Tahun Yubileum UKI ke-40, yakni Tahun Syukur
merayakan Ulangtahun UKI. Dinamakan Tahun
Yubileum, karena ingin mengungkapkan rasa syukur
kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Yubileum
adalah ungkapan kegembiraan, yang ditandai dengan
ucapan syukur dan berbagi syukur kepada semua
orang. Syukur itu pulalah yang ingin kita ungkapkan
dalam berbagai kegiatan selama tahun ini. Melalui
berbagai kegiatan yang akan dilakukan, kita ingin
mengenang kembali perjalanan UKI selama 40 tahun
ini. Mengenang dan juga menghadirkan kembali
berbagai peristiwa yang sudah menjadi bagian
sejarah lahirnya UKI. Kita tidak akan melupakan
sejarah yang telah membuat kita semua ada saat ini,
karena itulah bagian yang telah terintegrasi di dalam
kehidupan kita.
Usia 40 tahun tentu saja menjadi usia yang
khas, karena menunjukkan sebuah perjalanan
panjang dengan berbagai tantangannya dan
mengandung harapan untuk siap melangkah lebih
mantap lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa angka 40
mau menunjukkan kesiapan untuk berkembang lebih
dewasa dan makin mandiri serta siap menghadapi
berbagai realita jaman ini dengan lebih tegas dan
berani, karena kekuatannya ada pada Tuhan sendiri.

Penyertaan Tuhan yang terus-menerus
Secara khusus kita ingin bersyukur atas Kasih
Tuhan yang telah dialami dalam perjalanan UKI
selama ini. Semuanya ini hanya karena Kasih dan
Berkat Tuhan yang telah memungkinkan UKI lahir di
kota Toronto dan terus berkembang hingga saat ini.
Terutama karena UKI adalah sebuah Gereja yang
berfondasikan pada Iman katolik, maka tentu saja
kehadiran Tuhan menjadi sangat esensial di dalam
kehidupannya. Sejak awal berdiri, iman inilah yang
menjadi kekuatan dalam persatuan dan bekerja sama
dan terus berlanjut hingga sekarang.
Penyertaan Tuhan sangat penting, seperti
sabda Yesus, “Aku menyertai kamu senantiasa
sampai akhir jaman”. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus
menyertai kita semua, murid-muridNya, senantiasa
hingga Ia datang kembali untuk membawa kita ke
dalam KerajaanNya. Jika Tuhan tidak menyertai dan
ada bersama kita, maka tidak mungkinlah kita akan
bertahan hingga usia yang ke- 40, yang sebentar lagi
akan kita rayakan. Ada berbagai tantangan yang
pernah dihadapi oleh UKI, namun semuanya dapat
dihadapi dengan bantuan dan kekuatan Tuhan.
Seandainya hanya mengandalkan kekuatan manusia,
maka UKI tidak akan mampu bertahan dan
berkembang seperti sekarang ini. Roh Kuduslah yang
menjadi jiwa UKI, sehingga kitapun mampu melihat
dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam tubuh UKI
dengan beragam pribadi yang berbeda.
Oleh sebab itulah di tengah urusan jasmani
dengan berbagai aktivitasnya, makanan rohani tidak
pernah boleh dilupakan dan itulah yang telah
memberikan pertumbuhan bagi UKI. Relasi dengan
Tuhan yang menjadi bagian sentral dalam kehidupan
UKI sebagai Gereja, itulah yang selalu hadir di
dalam Perayaan Ekaristi, retret, rekoleksi dan
berbagai kelompok Bible Study dan Pendalaman
Iman, baik untuk dewasa, kaum muda dan remaja
Bersambung ke halaman 4

St. James Anglican Cathedral, Toronto

Sambungan dari halaman 3

juga anak-anak. Kita ingin semua berkembang dalam
iman, harap dan kasih.
Bahtera UKI di tengah arus dunia
Keluarga Besar UKI adalah ibarat sebuah
bahtera atau kapal yang telah berlayar selama
hampir 40 tahun dan masih akan terus berlayar. Kita
semua sedang berada di dalam kapal UKI ini, yang
juga adalah milik kita bersama, yang telah dibangun
oleh para pendahulu kita. Dalam perjalanan panjang
dari tahun ke tahun, kapal ini telah diperindah dengan
berbagai macam perkembangan yang telah terjadi dan
dengan keterlibatan semua anggotanya.
Perlu selalu disadari bahwa dalam perjalanan
selama ini dan juga selanjutnya, UKI terus
berhadapan dengan tantangan jaman. Ada 3 tantangan
besar yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang juga
telah dihadapi selama ini, yakni Iman, Moral dan
Kesatuan dalam persaudaraan di dalam Keluarga
UKI. Pergolakan Iman memang menjadi perjuangan
terus menerus dan dari generasi ke generasi selalu
akan ada. Terutama dalam kemajuan jaman sekarang,
iman harus semakin kuat, maka hal ini yang akan
terus menjadi perhatian kita dalam langkah
selanjutnya. Begitu pula dengan Moral Kristiani yang
sungguh mengalami terpaan angin melalui berbagai
pandangan dan tindakan sekularisme yang semakin
kuat. Kita berhadapan dengan pandangan dan arus
kebebasan yang tidak sesuai dengan Iman dan Moral
Kristiani. Oleh sebab itu kita akan makin
memperdalam kekhasan Moral Kristiani bagi
kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Yang perlu
pula menjadi perhatian kita terus menerus adalah

Kesatuan dalam UKI, yang menyangkut persaudaan
dan kebersamaan. Realita dalam hidup bersama
sebagai satu keluarga dengan berbagai perbedaan
yang ada, terkadang terjadi ketegangan dan konflik.
Sungguh diperlukan hati yang terbuka dan sejuk
dalam menghadapi realita ini supaya tidak terjadi
sakit hati dan luka dalam hidup bersama. Hal ini pula
yang akan menjadi perhatian dan kesadaran kita
bersama, karena semua harus dimulai dari dalam diri
masing-masing.
Bentangkan layar dan terus melangkah
Kapal UKI akan terus melaju walaupun
berbagai tantangan masih harus dihadapi. Jelas tidak
perlu takut dalam meneruskan perjalanan ini, karena
Salib Kristus hadir dan tinggal di dalam Keluar ga
UKI, di tengah kapal yang sedang berlayar. Kehadiran
Tuhan Yesus ini adalah kekuatan utama dan yang
menjadi semangat bagi semua anggota UKI untuk
meneruskan perjuangannya sampai ke tujuan. Selama
hampir 40 tahun perjalanan UKI ini, telah banyak
anggotanya yang telah dihantar memasuki Rumah
Bapa, tujuan perjalanan kita semua. Jika kita percaya
dan selalu berserah diri kepada Penyelenggaraan
Ilahi, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita,
karena Tuhan Y esus bersama Bapa dan Roh Kudus
selalu ada bersama kita. Maka kita pun harus selalu
sadar akan penyertaan Tuhan ini.
Perjalanan Kapal UKI itu selalu dikobarkan
oleh semangat Cinta Kasih yang mengalir dari Hati
Yesus yang Mahakudus, yang juga menjadi
spiritualitas semua anggota UKI. Semangat inilah
yang dikobarkan oleh para Romo SCJ, yang sejak
Bersambung ke halaman 8

Yubileum UKI ke-40:
itik tolak sebagai murid Yesus...
ang terkasih Umat Katolik Indonesia di Keuskupan
Agung Toronto, sungguh bahagia kita bersama pada
hari ini merayakan Ekaristi dengan penuh rasa
syukur kepada Allah Bapa atas segala berkat dan
anugrahNya. Rasa syukur bahwa kita sudah 39 tahun
hidup menggereja bersama di Totonto ini dan kita bisa
melihat bersama bahwa UKI makin berkembang, menjadi berkat bagi kita semua. Hal tersebut tentu atas berkat, pendampingan dan penyertaan Allah sendiri melalui
orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menggembalakan umatnya. Tuhan sudah mengirim 11 Imam SCJ,
Deacon, para pengurus UKI, individu-individu maupun
keluarga yang secara sukarela bekerja saling melayani
secara berkesinambungan sehingga UKI boleh ada sebagaimana saat ini.

Y

Bertepatan dengan ulangtahun ke-39 UKI kita secara
resmi memasuki peringatan Yubileum UKI ke-40.
Peringatan ini bukanlah semata-mata sebagai sebuah
pencapaian di mana kita berhenti dengan rasa puas diri
tetapi menjadi momen untuk reflexi guna mengambil
langkah yang lebih serius lagi.

but dipilih sebagai tekad kita bersama bahwa usia 40
tahun sebagai titik tolak untuk berani bertindak sebagai
murid Yesus lebih mantap, penuh percaya diri dengan
berbekal Iman yang teguh. Dan sejak hari ini sampai
setahun mendatang kita bersama akan bersiap diri bersama juga dengan kepengurusan baru untuk wilayah
East dan West serta Bendahara. Terima kasih atas kesediaan untuk bekerja dan melayani dalam hidup menggereja ini.
Kepada seluruh warga UKI, kami mengajak Anda semua
untuk saling membantu dan mendukung berkarya bagi
Tuhan dengan penuh kasih, rendah hati dan bersemangat. Dengan demikian perayaan Yubileum ini yang akan
mencapai puncaknya pada bulan April 2020 akan semakin berarti dan bernilai. “Duc in altum” akan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah bersama dalam satu
tahun ini maupun di kemudian hari.
Dirgahayu Umat Katholik Indonesia yang ke-39!! Mari
menyongsong Yubileum 40 tahun UKI dengan mempersiapkan diri menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi
keluarga dan masyarakat.

Tema yang kita pilih untuk memasuki masa Yubileum ini
adalah :”Duc in Altum”, (Put out into the deep / Bertolaklah ke tempat yang dalam, Lukas 5:4). Tema terse-
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Acara

tahunan BKSGI bertema “From Generation To
Generation We Worship You”, berlangsung pada hari Sabtu,
12 Januari lalu, dihadiri hampir 250 orang dari berbagai
gereja Kristen di Toronto dan UKI, tentunya. Seperti tahuntahun lalu acara ini bertempat di kantor Konsulat Jenderal RI
di Jarvis St. Musik dan menyanyi merupakan sumbangan
acara yang dominan dari gereja-gereja, termasuk UKI yang
diwakili oleh Koor West.
Romo Juliwan sebagai pembicara utama malam itu menyampaikan pentingnya kesinambungan antara generasi muda dan
sebelumnya. Berbeda dalam penampilan, gaya, dan lain-lain
boleh saja asalkan kita tetap menyertakan Tuhan sebagai
Penuntun kita yang utama karena Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya dimana kesatuan
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cabang-cabang terhadap sang pokok akan membuahkan
keselamatan.

Demikian pula tentang warisan dari generasi tua ke muda,
mesti diingat apa yang baik dan perlu diberikan kepada
para muda, tinggalkan yang buruk. Diingatkan pula
kecenderungan masyarakat jaman
NOW yang lebih mementingkan
hal-hal duniawi daripada surgawi.
[Redaksi]

Foto lengkap dan video acara ini
dapat Anda nikmati di www.uki.ca

Justice, Only Justice, You Shall Pursue
Ecumenical Prayer Service

Deuteronomy 16: 20

St. James Anglican Cathedral, Sunday 27 January 2019

Doa Oikumene yang merupakan doa bersama gereja-

gereja Kristen di seluruh dunia, pada tahun 2019 ini di
Toronto bertempat di gereja Anglican, St. James di downtown. Tema dan doa-doa untuk 2019 dipersiapkan oleh
PGI (Persatuan Gereja Indonesia) dan KWI (Konferensi
Wali gereja Indonesia). Tema yang dipilih berasal dari
Kitab Ulangan 16:20 “Semata-mata keadilan, itulah yang
harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri
yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."
Sebagai komunitas etnik Indonesia yang beriman katolik di
Toronto, UKI telah diminta secara khusus oleh Keuskupan
Agung Toronto untuk berpartisipasi dalam acara ini.
Dipimpin oleh Romo Pamong, puluhan warga UKI setelah
Misa di St. Anselm berangkat ke downtown, dan bersama
dengan umat lain memenuhi gereja St. James Anglican
Cathedral. Kelompok Koor West mewakili kita semua

dengan mempersembahkan beberapa lagu sebelum service
dimulai (Twilight Recital): 10000 Reasons (Bless The
Lord), Arbab, Di Pulau Samadi, dan Mujizat itu Nyata.
Kemudian 1 lagu lagi setelah doa umat: Jadikan Hatiku
Istana Cinta-Mu.
Romo Juliwan mendapat tugas sebagai Call to W orship
atau pembuka acara. Kardinal Thomas Collins sebagai
salah satu Readers. Sedangkan homily diberikan oleh
Uskup Anglican Andrew Asbil. Tampil pula kelompok
The Junior Choir of St. Michael’s Cathedral.
Selain warga UKI, nampak hadir pula Bp. Konsul Jenderal
RI di Toronto, Bp. Leonard F. Hutabarat, Ph.D.
Foto-foto lengkap acara ini dapat Anda lihat di website
www.uki.ca
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A New Administration for Canada
“What binds us is our common heritage as Dehonian religious, which has no particular face or color except to the extent that we are worthy spiritual sons of Fr. Leo John
Dehon.”
– Fr. Gustave Lulendo
Fr. Gustave Lulendo, SCJ telah dilantik sebagai Regional Superior of
Canada yang baru pada tanggal 16 January 2019, bersama 4 orang
anggota Dewan yang baru yaitu Fr. John van den Hengel (Regional
Superior of Canada yang digantikan), Fr. Johanes Juliwan Maslim
(Pamong kita), dan Fr. Richard Woodbury. Foto bawah dari kiri ke
kanan.

Fr. Gustave berasal dari Republik Kongo. Sejak 2008 tiba di Ottawa
dan telah mengantongi master degree di bidang Moral Theology dari
University of St. Paul, Ottawa. Beliau dulu teman kost dan partner
Romo Purwono kalau pas shoveling snow di SCJ Ottawa [Redaksi].
Sumber: www.dehoncanada.org

Sambungan dari halaman 4

Congratulations to
The New Council of Region Canada

Romo Juliwan,
Nambah tugas, nambah semangat ya Mo….
Doa kami selalu menyertai, semoga Berkat
Tuhan selalu melimpah bagi karya Romo.
Amin.

awal bersama berlayar di dalam Kapal UKI. Cinta dan
Pengorbanan inilah yang membuat Kapal UKI ini bisa
terus melaju tanpa takut.
Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua, “Duc
in altum” – “Bertolaklah ke tempat yang dalam”. Kita
diharapkan terus menuju ke tempat yang dalam, tempat
terdapat banyak ikan, yakni berkat bagi kita semua.
Namun sekaligus tempat yang dalam juga ada banyak
tantangannya yang harus kita hadapi. Perjalanan 40 tahun
UKI ini telah membuat kita semakin percaya kepada
Tuhan dan berani melangkah serta berlayar terus hingga
ke tujuan.
Marilah kita merayakan Tahun Yubileum UKI ini
dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. ]]
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Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang
Hilir-mudik mencari bunga-bunga yang kembang
Berayun-ayun pada tangkai yang lemah
Tidakkah sayapmu merasa lelah
Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta
Mencium bunga-bunga yang semerbak baunya
Sambil bersenda-senda semua kuhampiri
Bolehkah kuturut
(Ibu Sud)

Adalah seseorang menemukan kepompong seekor kupu-kupu. Suatu hari lubang kecil muncul dari kepompong. Orang itu
duduk dan mengamati selama beberapa jam bagaimana si kupu-kupu berjuang memaksa dirinya melewati lubang kecil itu.
Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Kelihatannya dia telah berusaha semampunya dan dia tidak bisa lebih
jauh lagi. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk membantunya, dia ambil sebuah gunting dan memotong sisa kekangan
dari kepompong itu. Kupu-kupu tersebut keluar dengan mudahnya.
Ternyata, kupu-kupu itu mempunyai tubuh yang gembung dan kecil, dan sayapnya mengkerut. Orang tersebut terus
mengamatinya karena dia berharap bahwa, pada suatu saat, sayap-sayap itu akan mekar dan melebar sehingga mampu
menopang tubuhnya, yang mungkin akan berkembang dalam waktu. Ternyata, semuanya tak pernah terjadi. Kupu-kupu itu
menghabiskan sisa hidupnya merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap-sayap mengkerut. Dia tidak pernah
bisa terbang.
Kebaikan dan ketergesaan orang tersebut merupakan akibat dari ketidakmengertiannya bahwa kepompong yang menghambat,
dan perjuangan yang dibutuhkan kupu-kupu untuk melewati lubang kecil adalah “jalan Tuhan” untuk memaksa cairan dari
tubuh kupu-kupu itu berpindah ke dalam sayap-sayapnya sedemikian sehingga sayapnya menjadi kuat, dan siap terbang begitu memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut.
Kadang-kadang perjuangan adalah yang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan,
itu mungkin melumpuhkan kita. Kita mungkin tidak sekuat yang semestinya kita mampu. Kita mungkin tidak pernah dapat
terbang. Bukankah tepat kata-kata Thomas Aquinas, bahwa “siapapun yang bersungguh-sungguh dalam proses pencarian,
maka ia akan menemukan apa yang dicarinya?”
Kupu-kupu yang cantik itu telah melewati berbagai tahap kehidupan yang mengantarkannya pada sosok yang indah seperti
sekarang ini. Berasal dari seekor ulat yang menjijikkan dan bahkan tak jarang dijauhi. Dari ulat menjadi kepompong, menggantung di dahan atau dedaunan. Ia tak peduli walau panas terik menyengat serta dingin malam menusuknya.
Ia tetap jost dan kokoh untuk berubah, berbenah dan berbuah menjadi diri yang lebih baru, diri yang lebih penuh pesona, indah memukau dengan sayap barunya dan tubuh yang cantik, tremens et fascinans! Lalu ia pun terbang berkelana mencari
kuntum-kuntum bunga yang indah untuk menghisap sari bunga dan menebarkan telur-telur penerus kehidupannya. Ia bermetamorfosis, menjalani setiap episode kehidupan ini dengan jiwa besar dan hati ringan. Ia berpikiran luas seluas laut dan
langit yang biru. Bebas dan tidak direkayasa. Itulah harapan yang juga menjadi dambaan kita.
“Sesuatu datang … Datanglah!
Sesuatu yang tak teramalkan dan tak terpahamkan. Datanglah!
Yang Sama Sekali Lain…. Biarkan setiap orang berkata, Datanglah!
Kepada setiap pemberian, Datanglah! Ya, ya. Amin.”
Pastor Josafat Kokoh Prihatanto, Pr - KAJ-
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Rabu, 6 March 2019
Tidak ada Misa UKI untuk hari Rabu Abu,
umat dipersilakan berpantang dan berpuasa,
serta menerima abu di paroki masingmasing.

