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Bunda Maria,
Bunda Gereja

Romo Johanes Juliwan Maslim SCJ

P

ada tanggal 11 Februari 2018 yang lalu, bertepatan dengan
perayaan 160 tahun Penampakan Bunda Maris di Lourdes, Paus
Fransiskus menetapkan bahwa mulai tahun 2018 ini, pada hari
Senin setelah Perayaan Pantekosta, dirayakan Pesta Maria
Bunda Gereja. Penetapan ini menjadi penegasan dan bukan
mengejutkan, karena memang selama ini Maria sudah menjadi
Bunda Gereja dan sekarang semakin ditegaskan dalam bentuk
sebuah perayaan. Inilah cara kita sebagai Gereja menghormati
Ibu kita tercinta, yang selalu berada bersama kita dan menjadi
penolong kita setiap saat.
Perayaan Pantekosta merupakan Perayaan turunnya Roh Kudus
ke atas para Rasul Yesus dan Bunda Maria juga hadir bersama
mereka. Roh Kudus adalah kehadiran Allah sendiri, yang secara
khusus meneguhkan dan memberi kuasa kepada para Rasul
untuk melaksanakan tugas perutusan yang diberikan Yesus
kepada mereka. Sebelum Yesus naik ke Surga, Ia memberi
pesan kepada semua RasulNya agar mereka pergi ke seluruh
dunia, mewartakan Injil, mengajar semua bangsa dan membaptis
mereka dalam nama Allah Tritunggal. Roh Kudus menjadi
meterai yang meneguhkan mereka semua untuk mulai berkarya
dan mewartakan kesaksian iman mereka akan Yesus Kristus
yang bangkit mulia. Oleh sebab itulah pada hari Pantekosta itu,
semua rasul dengan berani mewartakan Yesus Kristus yang
mulia kepada semua orang yang berkumpul di Yerusalem. Pada
waktu itu semua orang yang hadir mengerti yang dikatakan oleh
para rasul itu walaupun mereka mempunyai bahasa yang
berbeda-beda. Pada saat peristiwa Pantekosta inilah menjadi saat
kelahiran Gereja, Umat Allah yang beriman kepada Kristus dan
mewartakanNya.
Lalu bagaimana dengan Bunda Maria, yang juga hadir pada
waktu Turunnya Roh Kudus itu? Apakah Maria juga ikut
mewartakan Kristus yang bangkit mulia? Tentu saja Bunda
Maria ikut serta dalam pewartaan ini, namun bukan dengan cara
yang dilakukan oleh para Rasul Yesus. Pewartaan Maria tampak
jelas melalui hidupnya dan keberadaannya di tengah para Rasul,

yang juga di tengah Gereja,
Umat Allah. Inilah cara khas
Bunda Maria yang sangat
mewarnai
perjalanan
hidup
Gereja sampai hari ini. Dengan
kasih dan kehadirannya di tengah
Gereja, Bunda Maria sungguh
memberikan kesaksian akan
kehadiran Yesus Puteranya yang
telah mulia itu. Oleh sebab itulah
sejak awal Maria telah menjadi
Bunda Gereja, Bunda kita
semua. Dalam peristiwa salib,
dengan jelas Yesus berkata,
“Inilah ibumu”, kepada rasulNya
dan “Inilah anakmu”, kepada
Bunda Maria. Sabda Yesus ini
mau menunjukkan dengan jelas
bahwa Bunda Maria juga
menjadi
Bunda
semua
muridNya, yakni kita semua,
Gereja.

Bunda Maria yang
selalu menjaga kita,
anak-anaknya

Pesta Maria Bunda Gereja yang
dirayakan sehari setelah Pantekosta merupakan penegasan dan
penghormatan kepada Bunda Maria yang telah sejak dahulu
menemani Gereja, Umat Allah. Kita semua mengalami
penyertaan dan pendampingan Bunda Maria yang senantiasa
mengarahkan kira kepada Yesus Puteranya. Sekarang kita
mempunyai hari khusus untuk menghormatinya sebagai Bunda
Gereja, Bunda kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus
Kristus. Dengan penjagaan Bunda Maria, kita semua merasa
tenang, apalagi karena doa seorang ibu sungguh kuat dan tidak
kunjung putus. Maka kita harus selalu sadar, bahwa kita perlu
memperhatikan Sang Ibu, walaupun Bunda Maria tidak
memintanya.
Bersambung ke halaman 4
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Setia sebagai ibu

Peran seorang ibu yang luar biasa

Ketika Malaekat Gabriel datang kepada Maria, ia meminta
kesediaan Maria untuk menjadi ibu Yesus, Allah yang menjadi
manusia. Oleh sebab itulah panggilan Maria sejak semula adalah
menjadi seorang ibu. Kesediaan Maria terhadap tawaran Gabriel
itulah yang membuat Maria mengandung Yesus atas kuasa Roh
Kudus. Maka mulailah perjalanan Maria untuk menjadi seorang
ibu, sesuai dengan kesediaannnya sebagai hamba Tuhan. Maria
sadar sungguh konsekuensi menjadi seorang ibu, mulai dari
mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus, Puteranya.
Kesanggupan Maria dalaman jawaban ‘Ya’, itulah yang
menguatkan dia dalam melangkah sebagai seorang ibu. Tentu
saja naungan Roh Kudus menjadi kekuatan utamanya, apalagi
yang dikandungnya adalah Anak Allah.

Sebagai ibu Yesus dan juga Bunda Gereja, Maria memainkan
peranan yang istimewa, bukan sesuatu yang besar, namun sangat
berguna bagi kita semua. Sentuhan kasihnya yang khas kepada
Puteranya dan semua anaknya di dunia ini, telah mengubah hati
banyak orang untuk setia kepada Tuhan dan terus mencintaiNya.
Tampaknya Maria tidak melakukan banyak hal, karena ia adalah
pribadi yang sederhana dan tidak pernah tampil di depan umum.
Namun demikian hal-hal kecil dan sederhana yang dilakukannya
sungguh berpengaruh besar bagi Yesus dan kita semua sebagai
anak-anak Bunda Maria.

Sebagai seorang ibu muda, Maria sungguh menjalani
panggilannya ini dengan setia. Lihatlah seluruh perjalanan hidup
Maria, ia selalu konsisten dan terus memegang kesanggupannya
menjadi ibu Tuhan. Sejak Yesus lahir, Maria selalu
mendampingi dan menemaniNya, sehingga Maria tahu yang
terjadi pada diri Puteranya. Ketika Yesus yang remaja tidak ikut
pulang ke Nazaret, Maria dan Yosef mencarinya dan ditemukan
di dalam Kenisah lalu diajak pulang. Begitu pula selama Yesus
berkarya dan mengajar, Maria selalu ada bersamaNya walaupun
ia tidak pernah menonjolkan dirinya. Bahkan di saat Yesus,
Puteranya mengalami penderitaan dan disalibkan, Maria juga
ada bersama Yesus. Inilah wujud nyata kesetiaan Maria dalam
mewujudkan panggilan Tuhan kepadanya, sebagai seorang ibu
Kesetiaan Bunda Maria sebagai seorang ibu ini memperlihatkan
kepada kita semua bagaimana hidup yang setia kepada Tuhan
melalui berbagai bentuk panggilan hidup yang sedang kita jalani
pada saat ini. Seperti Maria, ia bersyukur akan panggilan yang
diterimanya itu, bahkan ia terus berjuang menghayati hidupnya
sampai akhir perjalanannya di dunia ini. Maria tidak pernah
menuntut apapun dari Allah yang telah memanggilnya. Semua
yang Tuhan berikan kepadanya, diterimanya dan bahkan
dikembangkannya melalui sikap hidupnya yang nyata.

Dalam hidupnya, Maria tidak pernah menuntut apapun, apalagi
mengeluh atas hidup dan panggilannya, yang adalah hanyalah
beryukur kepada Tuhan. Maria mengalami cinta Allah yang
begitu besar bagi dirinya sehingga ia dipilih untuk menjadi
bagian dalam Sejarah Keselamatan manusia ini. Ia sendiri
mengalami keselamatan itu, maka ia pun ingin semua orang ikut
diselamatkan, itulah kerinduan hati seorang ibu. Oleh sebab
itulah sampai sekarang Bunda Maria selalu mengingatkan kita
semua anak-anaknya untuk setia kepada panggilan hidup kita
yang telah dikaruniakan Tuihan kepada setiap pribadi.
Maria menjadi pribadi khusus untuk semua ibu, yang menjalani
panggilan istimewa di dunia ini. Melalui seorang ibu, kehidupan
baru di dalam manusia baru dihadirkan di dunia ini. Menjadi ibu
adalah sebuah panggilan Tuhan, maka bersyukurlah dan
hidupilah dengan penuh sukacita. Perjuangan dan pergolakan
adalah bagian dalam perjalanan panggilan seorang ibu dan selalu
dihadapi bersama dengan kekuatan Tuhan. Merayakan Mother’s
day pada bulan Mei ini mempunyai makna jika dihayati bersama
dengan perjalanan panggilan Bunda Maria. Bunda Maria telah
memberikan warna tersendiri bagi semua ibu dalam mengemban
panggilan istimewa ini sebagai bentuk cinta dan persembahan
diri kepada Tuhan dan sesama.

Renungan Singkat:

Rahmat pembaptisan yang aku alami….
P

ada tanggal 11 April 2018 Pope
Francis menyampaikan wejangan/speech
pada Audiensi Umum, yang membuat
saya merasa tergelitik untuk menuliskan
pengalaman ini. Antara lain Pope Francis
berkata (menurut posting dari Peter
Suriadi - Bogor, 11 April 2018) :
Pembaptisan adalah Sakramen yang
menyalakan kehidupan kristiani di dalam
diri kita. Pembaptisan adalah Sakramen
pertama, lantaran ia adalah pintu yang
memungkinkan Kristus Tuhan berdiam di
dalam
pribadi
kita
dan
kita
membenamkan diri di dalam misteri-Nya.
Pembaptisan yaitu merupakan sebuah

kelahiran kembali dan saya bertanya
kepada diri saya sendiri dan juga
bertanya kepada kalian : Apakah kalian
masing-masing
ingat
tanggal
pembaptisan kalian ?
Jika kita merayakan hari kelahiran
(HUT),
bagaimana
kita
TIDAK
MERAYAKAN hari kelahiran kembali
kita ? ? Saya akan memberi kalian tugas
untuk dilakukan di rumah; sebuah tugas
yang harus dilakukan hari ini di rumah.
Bagi kalian yang tidak ingat tanggal
pembaptisannya, tanyakanlah kepada
ibu, bibi, paman; tanyakanlah kepada
mereka.
Dan
jangan
pernah
melupakannya,
karena
pada
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Pertandingan
Persahabatan Bola Volley UKI 2018
Turnamen tahunan bola volley UKI
(UKI cup) kembali diselenggarakan pada
hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 di Malton Community Centre, Mississauga
dengan pertimbangan utama lokasi yang
mudah terjangkau oleh seluruh peserta.
Pertandingan persahabatan bola volley
UKI tahun ini diikuti oleh 6 tim dimana
masing-masing Wilayah dan Mudika
mengirim dua team.
Antusias berpartisipasi yang boleh dibanggakan tahun
ini terlihat dari bertambahnya jumlah

Juara 1 : Team West 1

peserta Mudika dan beberapa pemain
volley wanita. Pertandingan berlangsung
seru dan meriah. Seperti yang telah
diduga oleh kebanyakan supporter, Team
utama dari East1 dan West1 kembali
bertarung di babak final. Tahun 2018 ini
Team West1 mendominasi partai final
dengan skor akhir 25-15 dan 25-21 untuk
kemenangan Team West 1.

Julian yang meliput foto-foto acara seru
dan istimewa ini. Sukses sekali lagi untuk Team West1 yang memegang Piala
Volley Bergilir UKI tahun ini. Sampai
bertemu kembali dalam acara-acara pertandingan olah-raga persahabatan UKI
mendatang.
Dilaporkan oleh: Damian Indyarta

Kami mengucapkan banyak terima kasih
untuk seluruh peserta, panitia, terutama
Bambang dan Nico, Bayu, para supporter, team konsumsi-Evy dan Denny, dan

Juara 2 : Team East

Happy Mother’s Day
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Kakiku milik

Bunda Maria
Romo Albertus Joni SCJ

(Kisah kesaksian cinta Bunda Maria dalam hidupku)
Saat masih kecil, kaki kanan saya tiba-tiba menjadi menekuk
kaku sepulang dari bermain sepeda di rumah teman. Saya ingat
betul Mama, Papa dan seisi rumahku menjadi heboh karena saya
– yang masih berusia sembilan tahun saat itu – berteriak
kesakitan saat berusaha bangun dari tempat tidur dan meluruskan kakiku.
Tukang urut segera dicari. Saya menangis makin keras saat
Mbah Putri tukang urut itu mulai berusaha meluruskan lutut
kananku. Rasa sakit luar biasa menjalar sampai di ubun-ubunku.
Karena tubuhku terlihat ringkih dan tangisanku makin menjadi,
sang nenek tukang urut jadi ciut nyalinya. Ia pun mengatakan
tidak sanggup dan tidak sampai hati.
Tak dapat diterangkan
Mama mengantarku ke Rumah Sakit dengan segera. Rontgen
dilakukan. Janji dengan dokter spesialis tulang dan syaraf juga
dibuat. Hasilnya? Mereka tidak menemukan apapun yang salah
dengan kaki saya. Second opinion juga menunjukkan hasil yang
serupa. Dan dari sana perjalanan panjang berbulan-bulan untuk
mencari kesembuhan-pun di mulai.
Saya yang masih duduk di kelas 4 SD harus dipapah dan digendong untuk masuk kelas. Saya harus belajar menggunakan
kruk untuk berjalan. Sepulang sekolah, saya masih harus pergi
ke aneka dokter, tukang urut, shinse (ahli pengobatan Tiongkok)
hingga ke macam-macam dukun (ya… dukun! Ha ha ha …).
Mama meringis saat melihat seorang shinse membakar ramuramuan berbau sangat tajam lalu menempelkannya di kakiku.
Bukannya bertambah pulih, kulit kakiku menjadi merah lepuh
terbakar. Ada pula tabib yang menarik paksa kedua lututku
hingga saya nyaris pingsan kesakitan. Ada satu shinse wanita
yang menurutku cukup membantu – karena ia berusaha meluruskan tulang belakangku dan memberiku ramuan bulat sebesar bola tenis untuk direbus dan diminum. Saya benci sekali
minum ramuan maha-pahit itu, karena sesudahnya saya pasti
akan muntah-muntah dan Mama akan marah karena saya
memuntahkan obat yang mahal harganya.

Papa saya yang saat itu masih belum beriman Katolik mengantar
saya ke beberapa sesi pemanggilan roh “dewa-dewi” untuk menyembuhkan
saya.
Saya
melihat
bagaimana
para
dukun tatung berubah wajah dan perangainya: ada yang bertingkah menjadi Sun Goh Kong – si Kera Sakti, ada yang berperangai seperti Kwan Kong – si dewa Perang. Sang dukun lalu
menggunakan pedang panjang dan menggores luka pada
lidahnya. Dari darah itu, dituliskanlah banyak mantra dan ajimat
yang dipercaya dapat menyembuhkanku.
Saya sungguh merasa sangat ketakutan pada saat itu; bukan karena para dukunnya – tetapi karena saya melihat rupa-rupa roh
yang wajahnya mengerikan dan penuh kebencian. Kelak di
kemudian hari saya baru akan mengerti mengapa Tuhan membuat saya “berjumpa” dengan mereka ini.
Kesembuhan tiba-tiba
Aneka usaha sudah dicoba – dan tidak satupun berhasil. Hari
demi hari berlalu, bulan demi bulan pun berlalu. Mama dan Papaku makin putus asa. Mereka kuatir bahwa saya akan menjadi
cacat seumur hidup.
Namun, di suatu pagi, saya tiba-tiba bangun dari tidur dan bangkit berjalan seperti biasanya. Kakiku lurus, sembuh dan pulih
kembali!
Saya melompat-lompat memanggil Mamaku. Tanpa rasa sakit
saya berjalan dan berlari. Mama yang belum selesai rasa terkejutnya memarahiku untuk tidak lari dan melompat-lompat. Mama kuatir kakiku belum cukup sembuh. Ha ha ha… saya tidak
Bersambung ke halaman 8
peduli dengan Mama.
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Sambungan dari halaman 7

Saya merasa kuat dan pulih. Karena masih kecil, saya tidak tahu
mengapa dan bagaimana saya dapat disembuhkan – juga siapa
yang menyembuhkanku secara misterius.
Kakiku milik Bunda Maria
Yang saya sangat ingat selanjutnya adalah Mama yang menuliskan intensi syukur dalam Misa Minggu untuk terkabulnya Doa
Novena Tiga Salam Maria.
Ah, rupanya Mamaku punya jawabannya: Bunda Maria-lah yang
menyembuhkanku dan membuatku berjalan!
Rupanya Mamaku mendoakan Novena Tiga Kali Salam Maria!
Mamaku adalah wanita Katolik yang sederhana dan tidak begitu
banyak pengetahuan imannya pada saat itu. Ia baru menemukan
doa Novena Tiga Kali Salam Maria ini setelah sekian lama saya
berjuang dengan kaki yang kaku. Saya samar-samar ingat bahwa
setiap jam 8 malam, Mama akan duduk, meletakkan patung kecil
Bunda Maria dan menyalakan lilin di ruang tamu. Saya biasanya
akan duduk di samping Mama, lalu mengantuk dan tertidur
selama doa rosario itu, hahaha…
Rupanya Bunda Maria tidak marah denganku yang sering terlelap saat Novena dan Rosario.
Hari di mana saya tiba-tiba sembuh dan pulih persis adalah hari
setelah Novena Tiga Salam Maria itu selesai. Kakiku sejak saat
itu…menjadi milik Bunda Maria!

Bunda untukmu dan untuk semua orang…
Bunda Maria memang istimewa!
Ia – tanpa banyak pikir dan iman mendalam – menerima tugasnya untuk jadi Ibu Penebus. Ia menerima kenyataan bahwa
sang Putra yang baru lahir harus lari mengungsi ke Mesir
Ia – dalam diam dan air mata – mengikuti jalan salib PutraNya
dengan begitu setia.
Sejenak kita ingat akan momen di bukit Kalvari yang gelap oleh
kebencian – saat Manusia Tersalib itu menyerahkan ibuNya pada Yohanes, muridNya: “Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu!” (Yoh 19:25-27).

Sambungan dari halaman 4

kenyataannya, pada hari itulah Yesus memasuki diriku; Roh
Kudus memasuki diriku.
Kita semua seharusnya tahu tanggal pembaptisan kita; (ingat)
ulangtahun kelahiran kembali!
Karena membaca tugas/pekerjaan rumah/homework dari Pope
Francis itulah maka saya mengingat kembali peristiwa
pembaptisan saya, 66 tahun yang lalu.
Orangtua saya tidak Katolik, tetapi menyekolahkan semua anakanaknya di sekolah Katolik.. Sering kali Emak (nenek dari fihak
ayah) mengantarkan saya ke sekolah naik becak langganan dan
kemudian sekalian belanja ke pasar. Setelah mengantarkan itu
Emak tidak segera pergi berangkat belanja, melainkan masih
ngobrol dengan ibu-ibu dan nenek-nenek lain di halaman
sekolah. Dari perkenalan itu, akhirnya ada teman yang
mengajak Emak untuk ikut mendengarkan pelajaran agama.
Sekarang peran kami berbalik. Setiap Minggu saya menemani
Emak ke Gereja di Kebon Dalem dan kemudian ikut pelajaran
agama bersama beberapa orang dewasa calon baptis. Dengan
tekun Emak belajar berdoa Rosario, karena hanya itulah yang
dapat beliau hafalkan ! Waktu itu saya sudah duduk di SMP.
Akhirnya tiba saatnya Emak akan dibaptis/ dipermandikan.
Saya juga ingin mohon dipermandikan sekalian bersama-sama

Emak. Bukankah saya sudah ikut pelajaran agama bersama
Emak ?
Ketika menempuh test, ternyata saya dinyatakan TIDAK
LULUS, padahal Emak bisa lulus! Betapa kecewa saya karena
tidak boleh dipermandikan bersama Emak. Pastor menyuruh
saya belajar agama lagi pada Suster. Emak menerima
pembaptisan di Paroki Kebon Dalem, karena belajar agama di
situ dan banyak kenalannya pula.
Susteran yang lebih dekat ke rumah kami terletak di Paroki
Gedangan, maka selanjutnya saya bersepeda belajar agama di
Paroki kami.. Baru beberapa waktu kemudian saya mengerti,
mengapa Pastor di Kebon Dalem menyatakan tidak lulus dan
menunda pembaptisan saya, yaitu karena beliau mengharapkan
saya akan lebih mendalami pengetahuan dan menghayati agama
Katolik yang hendak kupeluk itu! Biasanya, jika orang sudah
dibaptis, lalu malas untuk belajar lagi! Akhirnya pada hari
SELASA dalam Pekan Suci tanggal 8 APRIL 1952 saya
menerima Sakramen Pembaptisan di Gereja Paroki sendiri.
Dari penundaan Pembaptisan itulah saya mengalami Berkat
Tuhan dalam pengarahan jalan hidup saya selanjutnya.
Kiriman dari: Seorang yang mengerjakan pekerjaan rumah dari
Pope Francis.
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Bulan Mei sebagai

Bulan Maria
Romo Aegidius Warsito SCJ

Gereja

Katolik mempunyai tradisi untuk mendedikasikan
bulan atau tanggal tertentu untuk Devosi, seperti bulan Mei
sebagai bulan Maria, bulan Oktober sebagai bulan Rosario, atau
bulan November sebagai bulan arwah, dan lainnya. Lalu
pertanyaan yang muncul adalah: mengapa bulan Mei ditetapkan
sebagai bulan Maria?
Dari berbagai sumber yang bisa kita temukan di internet,

dikatakan bahwa penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria ada
hubungannya dengan sejarah yang terjadi di dalam Gereja
Katolik pada abad ke-18. Pada tahun 1809, Paus Pius VII
ditangkap oleh para serdadu Napoleon, dan dimasukkan
kedalam penjara. Di dalam penjara ini, Paus berdoa dan
memohon perantaraan Bunda Maria, agar ia dapat dibebaskan
dari penjara. Dan Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka
ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda
Maria. Lima tahun kemudian, tepatnya 24 Mei 1814, Paus Pius
VII dibebaskan dari penjara dan ia dapat kembali ke Roma.
Ingat akan janji yang diucapkannya saat di dalam penjara maka
pada tahun 1815, Paus Pius VII mengumumkan bulan Mei
sebagai perayaan Bunda Maria, Penolong umat Kristen. Devosi
kepada bunda Maria ini semakain berkembang ketika Paus Pius
IX mengumumkan dogma “Immaculate Conception/ Bunda
Maria yang dikandung tidak bernoda” pada tahun 1854.
Semenjak ini devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah
dikenal oleh Gereja universal.
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa bulan Mei yang dipilih
sebagai bulan untuk berdevosi kepada bulan Maria?
Disamping ada unsur sejarah, dimana Paus Pius dibebaskan dari
penjara pada tgl 24 Mei 1814, unsur lain yang selalu
dihubungkan dengan pemilihan bulan Mei adalah faktor
kehidupan baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa Gereja Katolik
bertumbuh dan berkembang secara pesat awalnya di Eropa yang
mempunyai 4 macam musim, yaitu: dingin, semi, panas, dan
gugur. Musim semi ada di bulan Mei dan musim semi adalah
musim di mana kehidupan baru muncul setelah musim dingin
menjadikan pohon kehilangan daun, tanah terlalu dingin untuk
ditanami oleh para petani, tidak ada banyak bunga, dan lain-lain.
Pada musim semi nuasa kehidupan menjadi berubah seolah-olah
ada kehidupan baru dengan munculnya beraneka ragam bunga,
pohon dipenuhi dengan dedaunan, cara berpakaian yang
berbeda, udara yang hangat sungguh membuat orang lebih ceria,
dan lainnya. Suasana kehidupan baru ini kemudian dihubungkan
dengan peranan Bunda Maria, yang dihayati sebagai Hawa Baru.
Hawa sendiri artinya ibu semua yang hidup (Kejadian 3:20).
Dan kita mengenal kisah tentang Hawa yang memakan buah
terlarang dan akhirnya membawa manusia jatuh dalam dosa dan
hidup menjauh dari Tuhan (Kejadian 3:1-19) atau ada dalam
kegelapan (kematian) dosa. Sementara itu Bunda Maria, dengan
kesediaannya untuk menerima perutusan menjadi Bunda Tuhan
(dengan mengandung dan melahirkan serta membesarkan
Yesus), menjadi figur kehidupan baru yang muncul kembali.
Bersambung ke halaman 10
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Kematian yang diakibatkan oleh dosa Hawa diganti dengan
penebusan yang berasal dari Yesus (yang adalah Putera dari
Bunda Maria dan Yoseph).
Lalu apa hubungannya bulan Mei dengan bulan Rosario?
Yang jelas bulan Mei oleh Gereja ditetapkan sebagai bulan
penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria, sedangkan
bulan Rosario jatuh pada bulan Oktober. Mengapa?
Penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario ada kaitannya
dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1571, yaitu
pertempuran di Lepanto, di mana negara-negara Eropa diserang
oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Katolik.
Terdapat ancaman genting saat itu, bahwa agama Katolik akan
terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah
melampaui pasukan Katolik di Spanyol, Genoa dan Venesia.
Menghadapi ancaman ini, Don Juan (John) dari Austria,
komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon
pertolongan Bunda Maria. Demikian juga, umat Katolik di
seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda
Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7
Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat
beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak
subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di
Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun
nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik
menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Kemudian, Paus Pius V
menetapkan peringatan Rosario dalam Misa di Vatikan setiap
tanggal 7 Oktober, dan Paus Gregorius XIII, menetapkan
tanggal 7 Oktober itu sebagai Hari Raya Rosario Suci.

Demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dan Oktober
dikhususkan sebagai bulan Maria. Bunda Maria memang
terbukti telah menyertai Gereja dan mendoakan kita semua, para
murid Kristus, yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi
anak-anaknya (lih. Yoh 19:26-27). Bunda Maria turut
mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus Putera-Nya,
dan bekerjasama dengan-Nya untuk melindungi Gereja-Nya
sampai akhir jaman.
Maka mari kita gunakan bulan yang dikhususkan untuk
berdevosi kepada Bunda Maria ini dengan sebaik mungkin
sambil menimba kekayaan hidup yang ada di dalam diri Bunda
Maria, sehingga kita tidak hanya menyampaikan permohonan
agar Bunda Maria menghantarkan apa yang kita doakan akan
tetapi iman kita sungguh diperkaya dengan meneladani
kesetiaan, kejujuran, ketabahan, iman yang teguh,
kesederhanaan dan kepolosannya, dan lain sebagainya.
Sebagai penutup tulisan ini, saya mengajak para pembaca Berita
UKI untuk bertanya pada diri sendiri, sehingga bulan Mei yang
dikhususkan untuk menghormati dan berdevosi kepada Bunda
Maria ini mempunyai arti yang penting bagi hidup beriman kita:
apa peranan Bunda Maria di dalam perjalanan hidup beriman
kita sampai hari ini? Apa yang bisa kita teladani atau pelajari
dari hidup Bunda Maria agar iman kita kepada Yesus terus
tumbuh dan berkembang?

