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"Today is a joyful day!"
Cardinal Thomas Collins opened the front doors of St. Michael's Cathedral Basilica for the first time in three
months, welcoming the faithful home for private prayer.
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Apa yang normal?

Masa pandemi Covid-19 belumlah selesai
walaupun sudah berlangsung beberapa bulan hingga saat
ini. Kita semua sudah menjadi biasa ketika mendengarkan
Covid-19 dengan seluruh penjelasannya dan usaha dalam
menghadapinya. Seluruh berita kita, baik cetak maupun
televisi selalu diwarnai dengan berita tentang situasi
terbaru, yang disertai angka kasus dan juga kematian yang
diakibatkannya. Tentu saja bukan berita gembira ketika
kita mendengarkan berjatuhannya korban, apalagi ketika
anggota keluarga dan sahabat kita juga ikut terkena.
Begitu pula yang kita alami dalam keluarga UKI tercinta
ini, ada yang telah meninggalkan kita semua akibat wabah
ini. Berbagai kegiatan pun dilakukan secara visual atau
virtual, termasuk Perayaan Ekaristi dengan live streaming
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serta berbagai kegiatan rohani lainnya. Seolah-olah realita
baru ini sekarang menjadi suasana normal, sehingga
orang mulai menganggap sudah biasa mendengarkan dan
menghidupinya sehingga perlahan membentuk sikap hidup
kita. Tentu saja ini bukanlah normal dalam arti yang
seharusnya kita hidupi, namun inilah realita yang sekarang
kita hadapi.
Jelaslah bahwa tidak hanya berita yang
menyedihkan, ada juga berita gembira dan kabar baik
dalam situasi Pandemi ini. Ketika kita semua mau bekerja
sama bagi kebaikan dan kesehatan bersama dengan
berbagai pihak yang terkait, maka keadaan pun akan
menjadi baik. Memang sedikit demi sedikit ada
perkembangan yang baik walaupun kita tidak boleh
lengah. Perlahan sekarang berbagai tempat umum mulai
dibuka, sehingga kegiatan rutin kita mulai kembali

New Normal
Bersama melangkah dalam Kasih Tuhan

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
berfungsi lagi. Tentu saja semuanya ini dilakukan dengan
berbagai protokol yang cukup ketat supaya tidak jatuh
korban baru. Begitu pula gereja mulai dibuka dan
Perayaan Ekaristi kembali dirayakan bersama umat Allah
dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Realita ini
juga bisa dilihat sebagai bentuk normal yang sekarang
sedang kita alami.

Apa yang baru?
Sebenarnya yang baru adalah keadaan yang
sekarang sedang terjadi di dalam kehidupan kita
berhadapan dengan masa Pandemi ini. Kejadian ini telah
mengubah cara hidup kita dan semua kegiatan yang
selama ini kita lakukan. Inilah suasana baru yang
membuat kita harus membiasakan diri untuk menjadikan
Bersambung ke halaman 4
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hidup kita sehat jasmani dan rohani tentunya dan sebagai
bentuk perhatian kita terhadap sesama dan dunia kita
sekarang ini.
Maka ‘new normal’ berarti keadaan dan sikap
hidup kita sekarang ini yang akan menjadi realita baru
dan menjadi normal, yang tidak sama dengan sebelum
pandemi ini. Tentu saja kita semua perlu mulai
membiasakan diri yang terkadang tidak selalu mudah dan
juga mungkin merasa agak aneh dalam pelaksanaannya.
Yang paling penting dalam menghadapi realita sekarang
ini atau ‘new normal’ ini adalah sikap dan disposisi diri
kita masing-masing. Bukan hanya sikap dan kebiasaan
yang perlu berubah, namun sikap hati dan kesadaran yang
datang dari dalam, yang perlu diperbaharui juga. Jika hati
dan disposisi diri kita sudah mampu melihat dan
menghidupi realita baru ini, maka sikap dan tindakan kita
pun akan menjadi lebih mudah diwujudkan.
Tentu saja kita semua berharap bahwa ‘new
normal’ ini tidak akan berlangsung lama supaya kita
semua dapat kembali lagi ke situasi ‘normal’ seperti
sebelum pandemi ini, dengan membawa suasana hidup
baru. Kita perlu memaknai semua kejadian ini secara baru
supaya ketika wabah ini berlalu, kita akan lebih menyadari
akan begitu indah dan sangat mulianya hidup dan
kehidupan kita ini, yang berasal dari Sang Pencipta yang
Maha Mulia. Sekarang ini kita sedang belajar bersama
akan arti kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada
kita semua, sebagai buah cintaNya kepada kita. Semua
yang telah dan selalu kita terima dari Tuhan ini adalah
rahmat yang melimpah, hanya terkadang kita kurang
menyadari bahkan mengabaikannya.
Sebuah kerinduan
Seperti yang pernah dikatakan oleh Paus
Fransiskus, bahwa wabah virus Corona ini bukanlah satusatunya pandemi yang sedang melanda kehidupan
sekarang ini. Jika kita membuka mata, maka kita akan
melihat ada begitu banyak pandemi lainnya yang sedang
melanda kehidupan kita sekarang ini. Kita sedang
mengalami penderitaan ini bersama-sama, dimanapun kita
berada, sebagai satu kesatuan umat manusia, ciptaan
Tuhan. Kita disadarkan akan kebersamaan kita sebagai
manusia yang sedang terkoyak dan menderita karena
berbagai wabah ini. Ada banyak kemiskinan, penderitaan,
peperangan, pembunuhan, kebencian, rasisme dan
permusuhan di antara kita. Apakah semuanya itu akan kita
biarkan terus terjadi, ada kemungkinan kita pun ada di
dalamnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
Tuhan pun ikut menderita bersama kita, seperti
yang Yesus alami di kayu salib. Tuhan memperjuangkan
hidup dan keselematan kita semua, apalagi hidup ini
adalah kudus, karena berasal dari Tuhan. Namun kita
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melihat dalam realita kehidupan sekarang ini, kekudusan
hidup itu telah tercemar dan ternoda oleh sikap dan
tindakan kita sendiri. Kerinduan Tuhan adalah juga
kerinduan kita semua, yakni mengalami keselamatan dan
kehidupan yang penuh kasih seperti yang sering diajarkan
Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi, seperti
Aku telah mengasihi kamu. Kerinduan ini hanya akan
menjadi sebuah mimpi belaka jika tidak segera kita
wujudkan sekarang ini dalam kehidupan kita.
Mewujudkan kerinduan
Apa yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini?
Inilah pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk diri kita
masing-masing sekarang ini. Saatnya kita perlu mengubah
ketakutan menjadi belaskasih, karena itulah yang
seharusnya mendasari kehidupan kita bersama. Diperlukan
sebuah solidaritas dalam menghadapi berbagai penderitaan
jaman ini. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa Tuhan
mencintai kita, sekarang waktunya kita mewujudkannya
lebih nyata di tengah kehidupan ini. Kita perlu
menemukan cara nyata untuk menampakkan bahwa Tuhan
Yesus sungguh mencintai kita semua. Baiklah kita keluar
dari kenyamanan hidup kita dengan kelimpahan yang kita
miliki, saatnya kita melihat dengan hati kepada mereka
yang sangat menderita dan membutuhkan makanan,
minuman dan kasih. Kita memang menjaga jarak secara
fisik, namun jangan pernah menjaga jarak hati-kasih!
Solidaritas ini menjadi ‘new normal’ yang makin
mendesak kita semua, termasuk bagaimana kita bersikap
untuk keselamatan kita bersama. Kita disadarkan akan
kerapuhan manusiawi kita, maka kita perlu saling
membantu dan bergandengan tangan dalam melangkah
bersama. Tinggalkan semua kebencian, marah,
permusuhan, iri hati dan semua sikap lainnya dan
kenakanlah pakaian kasih. Dengan solidaritas kasih ini,
kita semakin menyadari Keagungan Tuhan yang mencintai
kita, karena hanya Dialah Sumber Kekuatan kita. Kita
perlu mewujudkan doa Yesus, ‘Sint Unum’, ‘Semoga
mereka bersatu’.
New Normal juga berarti ‘new life’, yakni hidup
baru dengan penuh cinta kasih bersama semua saudara kita
di dunia ini dengan Tuhan sebagai sumber Kasihnya.
Maka marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, sambutlah
TubuhNya yang Mahakudus di dalam Ekaristi, ketika
kesempatan itu datang kepada kita, kita ingin berjumpa
langsung dengan Yesus, secara personal. Marilah kita
memulai hidup baru dengan semangat baru bersama
saudara-saudari kita dalam kekuatan kasih. Inilah ‘new
normal’ kita!

Doa Thesaurus
Hati Kudus Yesus

Semoga H AT I K U D U S Y E S U S selalu menyertai Romo
dalam pelayanan bersama Umat Katolik Indonesia.
Tetap sehat dan semangat ya Mo….!!
15 Juli 2020

Aku rindu akan Tuhan
dalam sakramen terkudus
Aku rindu menerima
Yesus Anak Manusia
Yesus, Yesus, datanglah!

Yesus tinggal di hatiku
Aku amat bahagia
Yesus sungguh sahabatku
dalam suka dan duka
Yesus, Kau sahabatku...

St. Michael’s Cathedral Basilica, Misa Minggu 12 Juli 2020
Saat umat yang hadir (30% kapasitas Cathedral, yang mulai
diberlakukan pada hari Minggu 21 Juni 2020) menerima komuni kudus dari Cardinal Thomas Collins. Protokol kesehatan
“physical distancing” atau “jaga jarak 2 meter (6 feet)”,
memakai masker wajah, cuci tangan atau hand sanitized diterapkan dengan tujuan selain melindungi diri kita sendiri, juga
melindungi sesama kita.
Welcome home, all the faithful!

