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Salt andLight

Rm. Juliwan Maslim, SCJ

dinikmati. Selain itu garam juga digunakan untuk kehidupan
rohani kita, yakni untuk mengusir kuasa jahat. Tentu saja bukan
hanya garam biasa, namun garam yang diberkati, yang sering
pula dicampurkan ke dalam air yang sudah diberkati. Maka
garam yang sederhana itu dan mungkin juga tidak mahal,
namun sungguh berguna bagi kehidupan kita.
Begitu pula dengan terang, yang sangat dibutuhkan bagi
kehidupan kita. Jika di siang hari, kita tidak begitu kawatir
karena sang matahari sudah memberikan terang dan
kehangatannya kepada kita semua. Terang membuat kita bisa
melihat segala sesuatu menjadi jelas. Oleh sebab itulah terang
matahari datangnya dari atas kita dan menerangi seluruh dunia.
Ketika malam tiba dan kegelapan datang, barulah kita sadar
bahwa kita memerlukan terang, yang sekarang harus diusahakan
dan kadang tidak mudah. Maka ketika malam tiba, ada
penerangan dari alam, bulan dan bintang, namun tidak selalu
ada dan tidak cukup, maka perlu terang buatan manusia. Oleh
sebab itulah penerangan sangat dibutuhkan, apalagi di tengah
kegelapan karena terang walaupun saya sedikit telah membuat
terang di sekelilingnya.

Identitas kita

Kebutuhan Harian

T

entu saja ketika kita mendengar kata garam dan terang,
bukanlah sesuatu yang asing. Garam dan terang sudah menjadi
bagian dalam kehidupan kita setiap hari dan yang kita butuhkan
senantiasa. Begitu biasanya, sehingga terkadang kita kurang
memberikan perhatian kepadanya. Maka tidak heran bahwa halhal yang penting dan utama bisa menjadi yang biasa saja atau
malah terlewatkan.
Garam sangat berkaitan dengan dunia makanan, karena menjadi
penyedap masakan sehingga mempunyai rasa. Oleh sebab itu
garam dicampurkan dan dimasukkan ke dalam makanan dan ia
akan melebur, tidak kelihatan lagi namun dapat dirasakan dan

Di Canada ini, kita pasti mengenal stasiun Televisi Katolik yang
bernama “Salt and Light” atau “Sel et Lumière”, semua dengan
inisial S+L. Tepat sekali nama itu digunakan karena ada misi
yang sedang dibawa, yakni menjadikan siaran televisi sebagai
sarana pewartaan iman, menjadi garam dan terang bagi dunia
kita sekarang. Oleh sebab itulah jika kita menyaksikan siaran
televisi S+L, ada banyak masukkan yang dapat membantu
mengembangkan iman Katolik kita. Dalam hal hal ini kita
sangat dibantu dengan berbagai sarana modern supaya Kabar
Gembira Yesus Kristus semakin mudah dan cepat diwartakan
kepada semua manusia.
Dengan jelas Yesus mengatakan, “Kamu adalah garam
dunia...”, kepada semua pendengar, termasuk kita semua pada
jaman ini. Jika kita perhatikan, Yesus tidak mengatakan ‘jadilah
garam dunia’!, namun ‘kamu adalah garam dunia’. Dengan
mengatakan ‘adalah’, berarti kita semua sudah disamakan
dengan garam dan kita sudah garam itu senidiri, maka bukan
lagi harus menjadi garam melainkan kita semua ini sudah
garam. Pernyataan Yesus ini begitu mendalam dan membawa
konsekuensi yang tidak ringan, baik bagi diri kita sendiri
maupuin bagi orang lain. Dengan identitas sebagai garam, maka
kita diutus untuk mengasinkan atau memberikan rasa sedap
kepada semua orang lainnya. Rasa asin dan sedap itu adalah
Kabar Gembira yang kita bawa kepada semua orang yang kita
jumpai di dalam kehidupan kita. Sebagai garam yang membawa
Bersambung ke halaman 4
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Kabar Gembira berarti kita membawa Tuhan Yesus di dalam
hidup kita yang kita wartakan pula kepada semua orang. Tentu
saja pewartaan itu tampak di dalam kehidupan harian kita
sebagai kesaksian kita akan Kabar Gembira Tuhan Yesus
Kristus. Maka melalui kita, keselamatan bagi semua manusia
disampaikan dan mulai diwujudkan.

“Kamu

adalah garam dunia....,
kamu adalah terang dunia”

Yesus juga mengatakan, “Kamu adalah terang dunia...” kepada
kita semua. Ternyata bukan hanya garam, namun juga terang
yang menjadi identitas kita sebagai pengikut Yesus. Kembali
ditegaskan bahwa kita semua ‘adalah terang dunia’, yang berarti
kita semua sudah dijadikan terang dan sekarang adalah terang
itu sendiri yang tentu saja menerima aliran dari Terang sejati,
yakni Yesus Kristus sendiri. Dengan identitas ‘terang’ ini, maka
kita diutus untuk membawa terang ke tengah kehidupan kita dan
di tengah dunbia kita sekarang ini. Kabar Gembira yang kita
wartakan kepada semua orang juga menjadi terang bagi semua
orang yang mendengarkan dan menerimanya. Terang itu tampak
di dalam kehidupan ita setiap hari ketika kita memancarkan
kehidupan kristinai kepada sesama kita. Membawa terang juga
berarti membawa sukacita, kegembiraan dan pengharapan di
tengah dunia yang sedang dilanda banyak permasalahan dan
keputus-asaan. Situasi gelap dunia kita dengan budaya
kematiannya, kita terangi dengan kehadiran Keselamatan Tuhan,
yang membawa kehidupan dan kegembiraan.
Oleh sebab itulah panggilan kita yang kita terima dari Tuhan
adalah sangat mulia untuk membawa semua manusia menuju
keselamatan. Tuhan ingin semua manusia memasuki
kebahagiaan dan kehidupan abadi dan tinggal bersamaNya,
karena Kerajaan Surga sudah disiapkan untuk kita semua,
karena di sanalah Rumah kita semua. Dengan identitas ‘garam
dan terang’, kita diikutsertakan Tuhan di dalam Sejarah
Keselamatan, karena kita semua adalah anggota Keluarga Allah.
Maka janglah hanya berdiam diri, melainkan mari kita bergerak
dan menjadi utusan di tangah dunia ini melalui tindakantindakan yang sederhana.

Bersumber kepada Tuhan
Identitas kita sebagai garam dan terang dunia ini kita terima dari
Tuhan sendiri dan Tuhan adalah Garam dan Terang sejati. Inilah
anugerah yang kita terima dari Tuhan yang sekaligus menjadi
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tugas dan missi kita di tengah dunia sekarang ini. memang
bukan tugas yang mudah, namun kita tidak berjalan sendirian,
karena Tuhan yang memberikan anugerah ini juga selalu
menyertai kita. Oleh sebab itulah relasi dan keterikatan kita
dengan Tuhan Sang Sumber karunia ini tidak boleh jauh apalagi
terpisahkan. Kita perlu selalu menjalin hubungan yang intim
dengan Tuhan setiap saat supaya identitas kita ini tidak luntur
atau malah hilang sama sekali. Apakah bisa terjadi identitas
garam dan terang ini memudar dan hilang? Jelas bisa, oleh
sebab itu selalu harus dijaga dengan baik.
Tuhan Yesus berpesan, jika garam tidak asin lagi, maka akan
dibuang dan begitu pula jika terang tidak bercahaya lagi, maka
tidak ada gunanya. Semuanya itu mengingatkan kita semua akan
identitas kita supaya jangan luntur dan hilang, jika ini terjadi,
maka hidup kita menjadi sia-sia. Garam kita terima dari dari
samudera ilahi dan terang dari Cahaya Kehidupan, yakni dari
Tuhan sendiri. Oleh sebab itulah sumber hidup kita ada pada
Tuhan, maka kita selalu harus menimba kekuatan hidup kita
dariNya. Relasi dan hubungan kita yang erat dengan Tuhan
melalui hidup rohani dan karya kita setiap hari, akan menjaga
kualitas garam dan terang kita.
Marilah kita terus menimba dari Sumber utama keselamatan kita
supaya identitas kita terus terjaga dan tetap dapat memberikan
rasa sukacita dan terang kepada dunia. Kita juga harus terus
waspada supaya kita jangan terkena arus dunia yang begitu kuat
yang akan menjauhkan kita dari Sumber Kehidupan kita dan
menghilangkan identitas kita. Namun... jangan takut, mari terus
berjuang dan setia kepada Tuhan Yesus dan mempertahankan
identitas kita sampai kita memasuki Kehidupan abadi.
Berkat Tuhan.

Romo Juliwan,
Selamat Ulangtahun ke-54
Kisah dari adik Romo, Paulus Andries Maslim:
Yang paling saya ingat sewaktu kecil kakak sulung saya ini sangat perhatian kepada keluarga dan rajin menabung (yang didapat dari
memberi bimbingan belajar private waktu beliau SMP). Dengan dibantu Alm. beliau selalu membuat gua natal di rumah dengan
patung-patung yang dibeli. Saat Paskah tiba, salib dan patung ditutup kain ungu persis seperti di gereja… (Redaksi: ah… bakat jadi
Romo sudah ada sejak kecil ternyata ya..…).

“Kodang, Selamat Ulangtahun…. semoga selalu setia dan tekun
dalam menjalani panggilan-Nya.”
Andries mewakili adik-adik Romo yang lain: Maria Marlina Maslim dan Marieta
Martarina Maslim, beserta seluruh keluarga di Indonesia.

Renungan kecil di hari bersejarah bagi kita semua
Romo Aegidius Warsito, SCJ
Kita bergembira pada saat hari ulangtahun bukan karena kue ulang tahun, makanan yang istimewa dan kado yang kita terima,
namun karena di hari ulangtahun ini kita disadarkan betapa Tuhan itu setia kepada kita. Kita juga disadarkan dengan bertambahnya
usia berarti kita semakin mendekat dengan waktu di mana kita akan bertemu dengan Pribadi yang selama ini telah menyertai kita di
sepanjang hidup yang kita jalani. Berarti kita harus semakin bertumbuh dan mendekat dengan Pribadi yang kita Imani. Maka
mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita menjadi sangat penting karena itu akan membantu kita untuk mengolah
perjalanan hidup kita kepada jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita.
Melihat perjalanan Romo Pamong kita yang kurang lebih 4 tahun ini telah mendampingi kita, maka kita bisa melihat bagaimana
Tuhan berkarya di dalam dirinya melalui: pendalaman Iman di berbagai kelompok, pada saat Romo Pamong menyampaikan
khotbah dan memberikan rekoleksi atau retret, di dalam pendampingan umat, serta di dalam candaannya yang terkadang
menyentil kita semua akan relasi dan praktek iman kita selama ini. Kehadiran Tuhan bisa kita rasakan dan lihat di dalam sosok
Pamong kita, maka perayaan ulangtahun ini menjadi kesempatan bagi kita tidak hanya mensyukuri atas apa yang selama ini kita
terima dari Romo Pamong, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menimba dan belajar dari Romo Pamong
bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan, bagaimana kita bisa menjalin kedekatan dengan Tuhan yang selama ini kita
Imani dan hayati. Kalau Romo Pamong kita bisa mempunyai kedekatan dengan Tuhan, maka hal yang sama juga bisa terjadi di
dalam diri kita. Semoga perayaan ulangtahun ini menjadi berkat tidak hanya bagi Romo Juliwan saja melainkan juga bagi kita yang
ikut merayakan hari istimewa ini.

Selamat ulang tahun Romo Juliwan, semoga berkat Tuhan terus menyertai langkah dan pergulatan
hidup Romo, sehingga kami warga UKI dapat terus menikmati berkat Tuhan melalui Romo.
“Tuhan, ingatkan selalu Romo Pamong kami bahwa bertambahnya usia berarti harus bertumbuh semakin dekat kepada-Mu!
Jagalah hati Romo kami agar senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur atas banyaknya berkat-Mu, dan arahkanlah pikiran
Romo kami agar tetap memandang pada sukacita surgawi.” Amin.
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High Park - 23 Juni 2018

Sabtu, 23 Juni 2018 UKI kembali mengadakan acara Piknik dan Family Day di High Park, Toronto.

Meskipun cuaca tidak
mendukung karena hujan turun sejak pagi, namun tidak menghalangi antusiasme warga UKI untuk datang dan memeriahkan acara
tersebut. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang sungguh indah.
Pada kesempatan tersebut diadakan berbagai acara mulai dari acara lomba memasak menggunakan bahan dasar singkong, lomba
menghias cookies untuk anak-anak dan juga lomba untuk merancang busana menggunakan bahan kertas koran. Sangat menarik dan
fun.
Lomba memasak menggunakan bahan dasar singkong diikuti oleh 5 grup dan hasil olahan disajikan dengan cantik dan menarik.

“Flower R Us” - Ita dan Denny.

“Kue Kacamata” - Mia dan Evi

Kroket Singkong - Erna dan Johny

Perlombaan menghias cookies-pun tidak kalah serunya. Anak-anak terlihat sangat serius saat berlomba dan berusaha memberikan
yang terbaik. Para orangtua yang mendampingi juga bersemangat, seakan pingin ikutan menghias cookies .....
Setelah acara perlombaan memasak dan menghias cookies selesai, dilanjutkan dengan makan siang bersama. Menu masakan
Indonesia dihidangkan mulai dari nasi goreng, bakmi goreng, dan lain sebagainya. Semua warga ikut berpartisipasi dan
menyumbangkan kreasinya. Tak berapa lama berselang dari makan siang, acara dilanjutkan dengan perlombaan merancang busana
menggunakan koran. Perlombaan ini sangatlah menarik dan mengundang gelak tawa warga UKI yang menyaksikan.
Acara diakhiri dengan foto bersama dan doa penutup yang dipimpin oleh Romo. Sungguh saya merasa beruntung menjadi warga
UKI. Beragam acara kebersamaan telah dijadwalkan oleh Pengurus. Jadi, jangan lewatkan acara kebersamaan lainnya dari UKI.
Foto lengkap acara Piknik dan Family Day UKI 2018 dapat dilihat di: https://www.flickr.com/photos/165560027@N06/albums

JULI

2018/NO.313

HALAMAN

Perayaan Ekaristi Syukur UKI
24 JUNI 2018

7

W

arga UKI yang terkasih,

Pada tanggal 19 April 2018 telah dikeluarkan surat Superior General Congregation of the Priests of The Sacred Heart di Italy, perihal pemindahan Romo Juliwan dari SCJ Propinsi Indonesia ke SCJ Region Canada, berlaku mulai 22 April 2018. Sungguh berkat
Tuhan yang berlimpah bagi kita semua. Mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Dia yang Maha Kasih.

“Selamat berbahagia dalam berkat Tuhan, Romo Juliwan… Selamat Menetap di Canada (Toronto).
Bersama kita menjadi saksi Kasih dan Kerahiman-Nya. Amin”

Angelina Hanapie
Koordinator UKI

“Bersyukur atas kehadiran dan pelayanan Romo Juliwan untuk UKI
dan semoga Roh Kudus selalu menguatkan Romo dalam menjalankan pelayanan di Gereja-Nya.” - Ina Tedja

“Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan menyertai Romo dalam tugas dan karya
pelayanan Romo. Tetap setia dalam panggilan Imamat-Nya dan dapat menjadi terang dan
garam bagi umat-Nya." - Yohanes dan Olivia

“Semoga diberi kesehatan, berkat melimpah, kekuatan dan
kebijakan dalam pelayanan" - Tery, Juda dan keluarga

“Semoga Romo selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan berharap Romo selalu
menjadi saluran berkat Tuhan kepada umat UKI khususnya kelompok Ursula lewat
pengajaran dan perkembangan iman bersama.” - Hendry Widjaja

“Wish you many many happy return of the day. May God bless with
health, wealth, and prosperity in your life.” - Bengho dan Erna
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DEHONIAN

Catatan Redaksi: Masih dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang MahaPengasih, berikut kami sajikan tulisan mengenai para
Imam SCJ, terutama SCJ Indonesia. Pada tanggal 28 Juni 1878 Leo Jean Dehon mengikrarkan Kaul Pertama yang menandai
berdirinya Kongregasi SCJ.

“The Heart of Jesus is overflowing with COMPASSION for all those who
suffer; those beset by troubles, difficulties, and hardships; the toilers, the
destitute, and the sick and infirm. His is the Heart of a Father, The Heart of
a Mother, The Heart of a Shepherd.”
- Father Leo John Dehon - founder of Priests of the Sacred Heart

Sumber : https://romokoko.org/kisah-kami-para-dehonian/
Para SCJ sekarang hadir
di empat benua – di
lebih dari 40 negara di
seluruh dunia.

K

ngregasi Imam-Imam Hati Kudus
Yesus (Congregatio Sacerdotum a Sacro
Corde Jesu) – SCJ – adalah sebuah
komunitas religius internasional berstatus
kepausan
yang
didirikan
oleh Venerabillis Jéan Léon Dehon di
Paris pada 1878. Spiritualitas kami
didasarkan pada kasih Kristus mengalir
dari HatiNya yang Tertikam dan yang
mendorong kita untuk memberi-Nya
cinta dan pemulihan melalui doa, adorasi
dan persembahan diri kami dalam
berbagai pelayanan; terutama kepada
orang-orang miskin dan kaum marjinal.

Kehadiran para SCJ di
Indonesia
sendiri
bermula sejak tahun
1923 dengan kehadiran
para
missionaris
Belanda
di
tanah
Sumatera
Selatan.
Tanah
missi
ini
sebelumnya
telah
ditinggalkan para imam
Yesuit dan Fransiskan
karena beratnya medan dan pertumbuhan
yang kurang menjanjikan. Didorong oleh
semangat cinta pada Hati Kudus Yesus,
para missionaris SCJ tetap menerima
tugas penuh tantangan ini dengan hati
besar. Sedari awal karyanya di Indonesia
hingga penghujung millenium kedua,
mandat yang diberikan oleh Tahta Suci
pada para SCJ adalah untuk menanamtumbuhkan benih Gereja di Sumatra
Selatan. Kami memulai karya besar Allah
di bumi Raflesia ini dan lalu membuka
hampir seluruh paroki yang ada di
Keuskupan Agung Palembang dan di
Keuskupan Tanjung Karang. Keringat

dan usaha keras terus dilakukan. Darah
para martir SCJ yang tertumpah saat
penjajahan
Jepang
pun
turut
menyuburkan Gereja. Ratusan ribu jiwa
ditobatkan. Perlahan, saat Gereja di
Sumatera Selatan telah mandiri, para SCJ
terus menerus mengembangkan umat
dengan semangat cinta dan pengorbanan.
Karya misi lokal di daerah transimgrasi
baru Pangkalan Kerinci (Kesukupan
Padang) dan di paroki-paroki terpencil
Papua yang tak memiliki imam-pun
diambil dengan berani walau tak
mempunyai jaminan finansial yang
mencukupi. Karya kesehatan dan
pendidikan digalakkan oleh SCJ sampai
ke pelosok yang penuh lumpur dan rawarawa.
Ketika Kongregasi ini mencoba untuk
memperluas kehadiran Hati Kudus Yesus
ke wilayah lain di Asia, para SCJ
Indonesia juga dipercaya memulai misi di
pedalaman Filipina – tempat para teroris
muslim MILF sempat selama beberapa
bulan menculik dan hampir membunuh
salah satu imam kami. Beberapa tahun
kemudian, SCJ Indonesia juga merintis
kemungkinan baru untuk masuk ke India
– sebuah negara yang juga diwarnai
konflik agama yang berkepanjangan. Roh
Bersambung ke halaman 10
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Kudus kemudian menegaskan kehadiran kami di kedua
negara ini dan akhirnya para SCJ lokal mulai ditahbiskan satu
per satu hingga hari ini. Kisah yang sama juga terjadi ketika
SCJ Indonesia memulai karyanya di Vietnam – sebuah
negara Komunis yang sangat menekan Gereja dan para
imam. Kehadiran kami yang diam-diam dan rahasia di
Vietnam sekarang ada dalam proses maju yang cukup berarti.
Akhir-akhir ini, kami memimpikan juga hadirnya Kerajaan
Hati Yesus di Cina – sebuah negara besar di mana iman
Kristen kita memiliki sejarah panjang penganiayaan dan
kemartiran.
Impian kami bagi dunia sederhana saja: agar dunia saat ini –
yang ditandai makin maraknya kekerasan, kemiskinan dan
perpecahan – dapat sungguh percaya bahwa Allah tetap
mencintai dan menyelamatkan mereka. Namun impian
sederhana ini ternyata membutuhkan banyak sekali sumberdaya.
Tak banyak yang tahu bahwa semua impian kami ini pertama
kali harus dicapai dengan tersedianya pendidikan yang baik bagi
para SCJ muda – para frater dan bruder yang dipersiapkan untuk
terjun dan membawa Allah di tengah dunia. Dan untuk itulah,
kisah ini dituliskan bagi Anda, agar kisah keselamatan ini tidak
lagi menjadi hanya kisah ‘kami’ namun juga menjadi kisah
‘kita’…

1 Tesalonika 4:14
“Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia”
Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:

Bp. Moses Agus Gunawan (usia 64 tahun)
Tutup usia di Semarang, 20 Juni 2018
Keluarga yang senantiasa mengasihi:
Erlina Lee (Lie Lee Ling)
Anak:
Stephanie Gunawan Putri (Toronto)
Michael Sebastian Gunawan Putra
Martin Septiian Gunawan Putra

Ibu Tien Halim Subrata (usia 90 tahun)
Tutup usia di Mississauga, 30 Juni 2018
Keluarga yang senantiasa mengasihi:
Suami: Alm. Willem Halim Subrata
Anak/Menantu:
Robby Halim Subrata & Lie Hwa Halim Subrata
Winarto Halim Subrata & Kathy Halim Subrata
Ferry Subrata & Lena Subrata
Wien Halim Subrata
Beserta cucu dan cicit.
Semoga Tuhan Maha Rahim memberikan keselamatan kekal
dan damai di surga,
serta kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka.

Impian kami: membakar dunia dengan KASIH Allah!
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