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Rosario
Doakanlah kami orang yang berdosa ini, ya Santa Bunda Allah….
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
Untaian Rosario

etiap kali bulan Oktober tiba, kita selalu diingatkan akan
Doa Rosario, walaupun berdoa Rosario tentu saja tidak hanya
selama bulan Oktober. Pada tanggal 7 Oktober, Gereja secara
khusus merayakannya sebagai hari Pesta Santa Maria Ratu
Rosario. Tentu saja perayaan ini mempunyai latar belakang
dan kisah tersendiri, yang selalu diingat, dikenang dan
dirayakan sebagai perayaan iman. Kekuatan Doa Rosario
menjadi nyata ketika Tuhan berkenan mendengarkan doa
semua umat dan didampingi oleh Bunda Maria, agar
dilindungi dan dilepaskan dari serangan yang ingin
menghancurkan Gereja. Doa Rosario dilambungkan sebagai
kekuatan dan senjata untuk menghadapi semua yang jahat
dan ingin menghancurkan Umat Allah dengan berbagai
serangan duniawi. Keyakinan umat yang berdoa bersama
Bunda Maria, itulah yang menghantar menuju kemenangan
dan pembebasan Umat Allah dari kuasa jahat.
Doa Rosario sudah ada sejak sebelum kejadian pembebasan
dari Perang Salib yang dirayakan sebagai Pesta Bunda Maria
Ratu Rosario ini. Rosario adalah rangkaian butir-butir manik
yang disatukan sehingga menjadi satu rangkaian indah, yang
kemudian diisi dengan doa-doa yang dilambungkan untuk
memuliakan Tuhan. Rosario menjadi doa yang akrab dalam
kehidupan Gereja Katolik, bahkan Rosario ini pula yang
dibawa ketika pergi untuk menghadap Tuhan.
Doa sederhana yang luar biasa
Doa Rosario adalah rangkaian doa yang sederhana dan dapat
didoakan oleh semua orang dalam bahasa apapun. Sederhana
karena merupakan rangkaian doa harian yang selalu didoakan
oleh kita semua, bahkan setiap hari. Doa pokok yang
dirangkai dalam doa Roasario adalah doa Bapa Kami, Salam
Maria dan Kemuliaan, serta diawali dengan Aku Percaya.
Semua doa itu adalah doa-doa yang sudah menjadi makanan

harian kita semua. Tentu saja doa-doa itu bukannya sebatas
hafalan, namun diusahakan untuk sungguh dihayati dan
dirasakan isinya, seperti jika kita sedang makan dan
mengunyah makanan. Maka sungguh sederhana dan
menunjukkan pula kesederhanan diri kita masing-masing di
hadapan Tuhan yang mencintai kita. Tuhan juga tidak
mengharapkan doa yang panjang lebar dengan semua
ungkapan yang terkadang tidak mudah dipahami. Doa adalah
ungkapan hati terdalam melalui rangkaian kata sederhana
yang mudah dicerna.
Dalam kesederhanan doa Rosario ini, terkandunglah makna
yang luar biasa dan mencerminkan kedalaman iman kepada
Tuhan. A ku Percaya yang membuka rangkaian doa Rosario
ini, merupakan pengakuan iman kita dan berisikan pokokpokok iman kita. Dengan mendoakannya, maka kita
menyatakan kembali kepercayaan kita kepada Allah
Tritunggal Mahakudus. Doa Bapa Kami juga menjadi bagian
di dalam doa Rosario ini, yang merupakan doa yang
diajarkan oleh Yesus sendiri kepada para rasulNya. Doa
sederhana ini mau menunjukkan relasi yang begitu
mendalam dan intim antar manusia, kita semua, dengan
Allah, yang adalah Bapa kita. Sebuah relasi yang begitu
dekat, yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita
semua. Ungkapan hati dan kerinduan mendalam serta
kebutuhan kita terungkap di dalam doa Bapa Kami ini.
Selanjutnya dilambungkan doa Salam Maria, yang mendapat
tempat lebih banyak dari doa lainnya. Hal ini mau
menunjukkan kedekatan kita dengan Bunda Maria, yang juga
adalah manusia seperti kita semua, yang selalu ada bersama
kita dan siap sedia menolong kita semua. Dalam doa Salam
Maria ini, kita menyapa Bunda Maria sebagaimana yang
tertulis dalam Kitab Suci, dan kita memohon penyertaaan dan
doa Maria sebagai Ibu kita di sepanjang perjalanan hidup kita
di dunia ini.
Bersambung ke halaman 4

Sambungan dari halaman 3

Melalui doa Rosario ini pula, Misteri iman kita diungkapkan
dan direnungkan kembali dan terus-menerus. Doa Rosario
yang kita lambungkan ini juga menjadi sarana untuk
merenungkan misteri iman kita, yang semuanya tertuang di
dalam Kitab Suci. Setiap kali kita berdoa Rosario, kita
merenungkan satu misteri iman kita, yang terbagi dalam
Misteri Gembira, Misteri Sedih, Misteri Mulia dan Misteri
Cahaya. Dalam setiap Misteri ini terdapat 5 peristiwa dan
semuanya mengajak kita untuk masuk ke dalam pribadi
Tuhan kita Yesus Kristus, yang secara khusus telah menjadi
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dunia kita yang semakin hari semakin dilanda oleh kuasa
jahat yang ingin menghancurkan manusia. Doa Bunda Maria
bagi kita tak kunjung putus, agar kita tetap setia kepada
Yesus, Puteranya dan jangan tersesat. Kasih Bunda Maria
kepada kita begitu besar, maka ia selalu menjaga kita dan
selalu berusaha membawa kita kepada jalan keselamatan.
Namun terkadang kita tidak mau mendengarkannya dan
memilih jalan kita sendiri yang menjauh dari jalan keselamatan
itu. Suara Sang Ibu, kita biarkan berlalu dan tidak kita
dengarkan.

Beriman seperti Bunda Maria
Di tengah arus jaman yang mengutamakan intelektualitas dan
kebebasan manusiawi ini, iman kita sungguh tertantang. Kita
sedang berjalan melawan arus dunia yang menawarkan
kenikmatan duniawi dan sekaligus kehancuran spiritual.
Sekarang sudah semakin jelas ke arah mana dunia kita
sedang melangkah, memang seringkali tidak dilihat jelas oleh
banyak orang karena pengaruh dunia ini begitu kuat. Yang
sekarang belum jelas, adalah ke mana kita sedang melangkah
sekarang ini? Apakah kita ikut arus dunia ataukah kita ikut
panggilan Tuhan, yang berarti melawan arus dunia ini?
Jawabannya ada pada tiap pribadi kita masing-masing dan
kesadaran itu dibutuhkan sekarang ini juga bukan nanti!

Romo saat beristirahat setelah memberikan session di Retreat UKI 2018,
di The Valley of the Mother of God, Mono, Orangelville

penebus kita semua. Kita sungguh dibantu melalui doa
Rosario ini untuk masuk lebih dalam ke Pribadi Tuhan Yesus
Kristus dan Bunda Maria, yang selalu berada bersama Yesus,
Puteranya. Kesetiaan kita dalam berdoa Rosario akan
membuat kita semakin kaya dan teguh dalam iman, lewat
jalan yang sederhana, kita masuk ke dalam misteri iman yang
luar biasa.
Kasih ibu tak berujung
Bunda Maria sungguh hadir sebagai seorang ibu yang setia,
seperti yang telah ditunjukkannya kepada Yesus, Puteranya
hingga kematian Yesus di kayu salib. Bunda Maria terus
melanjutkan missinya sampai sekarang dalam mendampingi
manusia, yang juga adalah putera-puterinya. Bagi Maria
yang menjadi penting dan utama adalah keselamatan semua
manusia, kita semua dan agar semua orang dapat masuk
dalam kesatuan dengan Puteranya. Oleh sebab itulah Bunda
Maria selalu hadir di tengah kita, mengingatkan tak kunjung
putus, menemani, memghibur dan membantu kita yang
memerlukan dia.
Saat ini kita sangat membutuhkan bantuan dan
pendampingan Bunda Maria dalam menghadapi keadaan

Sangat dibutuhkan kekuatan iman dari diri kita masingmasing. Kita perlu beriman seperti Bunda Maria, yang
berusaha setia walaupun juga lemah seperti kita. Andalan
Maria hanya ada pada Tuhan yang telah memberikan Roh
KudusNya kepada Maria. Kita pun telah diberikan Roh
Kuidus, maka sebenarnya kita juga bisa beriman seperti
Bunda Maria. Jika kita tidak segera bangun dari kenikmatan
dunia ini, maka kita akan semakin lengket dengan dunia dan
kuasa jahat sekarang ini.
Ambillah Rosario dan mulailah mendaraskan doa sederhana
ini dengan setia. Yakinlah kekuatan Tuhan akan mengalir
melalui doa-doa kita semua, baik bagi diri kita sendiri
maupun bagi seluruh manusia dan dunia kita ini. Bunda
Maria ada bersama kita, mendengarkan dan menjaga kita
selalu. ||

esus mengajarkan kita

untuk mendesak
dalam berdoa
Homili Paus Fransiskus dalam Misa 11 Oktober 2018
(https://pope-at-mass.blogspot.com/2018/10/homili-paus-fransiskus-dalam-misa11.html)
Diterjemahkan oleh Peter Suriadi

Bacaan Ekaristi : Gal. 3:1-5; Luk. 1:69-70,71-72,73-75; Luk.
11:5-13.

Kita harus berani ketika kita memohon kepada Tuhan. Allah adalah sahabat yang dapat memberi kita apa yang kita
butuhkan. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus dalam
homilinya pada Misa harian Kamis pagi, 11 Oktober 2018 di
Casa Santa Marta, Vatikan.
Bapa Suci mengambil inspirasi homilinya dari Bacaan Injil
hari itu (Luk 11:5-13) yang bertema bagaimana kita harus
berdoa. Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya tentang
seorang yang, pada tengah malam, mengetuk rumah seorang
sahabatnya untuk meminta roti. Dan sang sahabat menjawab

bahwa bukanlah saat yang tepat untuk meminta roti, karena
ia sudah berada di tempat tidur, tetapi kemudian bangun dan
memberikan apa yang ia minta.
Paus Fransiskus menekankan tiga unsur : seorang yang membutuhkan, seorang sahabat, sedikit roti. Inilah kunjungan
mendadak dari sahabat yang membutuhkan dan permintaannya mendesak karena ia memiliki keyakinan pada sang sahabat yang memiliki apa yang ia butuhkan. Tuhan ingin
mengajarkan kita bagaimana berdoa : kata Paus Fransiskus,
ingin kita berdoa dengan "tanpa jemu".
Beranilah, karena ketika kita berdoa kita biasanya memiliki
suatu kebutuhan. Sang sahabat adalah Allah : Ia adalah sahabat yang kaya yang mempunyai roti, Ia mempunyai apa
yang kita butuhkan. Seperti dikatakan Yesus : "Dalam doa
bersifat mendesak. Jangan jemu". Tetapi jangan jemu dengan
apa? Dengan meminta. "Mintalah dan kepadamu akan diberikan".
Tetapi, Paus Fransiskus melanjutkan, "doa tidak seperti
tongkat sihir", doa tidaklah secepat kita meminta, kita
mendapatkannya. Doa bukanlah soal mendaraskan doa "Bapa
Kami" dua kali dan kemudian meninggalkannya pada saat
itu: Doa membutuhkan usaha, doa meminta kita untuk
berkemauan, doa meminta keteguhan, doa meminta kita untuk menentukan, tanpa rasa malu. Mengapa? Karena saya
sedang mengetuk pintu sahabat saya. Allah adalah sahabat,
dan dengan seorang sahabat aku bisa melakukan ini. Doa
yang terus menerus dan mendesak. Pikirkanlah Santa Monika, misalnya, berapa tahun ia berdoa seperti ini, bahkan
dengan air mata, untuk pertobatan putranya. Alhasil, Tuhan
membuka pintu.

Bersambung ke halaman 8

Menjadi

KUDUS
dalam dunia masa kini
Anjuran Apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus.
GAUDETE ET EXSULTATE (BERSUKACITA DAN BERGEMBIRALAH)
Tema RETREAT UKI 2018 yang dibawakan oleh Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ pada tanggal 28 -30 September 2018
di The Valley of the Mother of God, Mono, Orangeville.

Banyak di antara kita (termasuk saya) yang akan nyengir
bila diberitahu bahwa kita sebenarnya dipanggil Tuhan untuk menjadi kudus. Langsung melintas di pikiran kita namanama para Santo dan Santa. Walah mau menahan diri supaya tidak marah, rajin mengaku dosa, tidak mendendam, dan
lain-lain aja susah…. Apalagi disuruh hidup seperti para
Santo dan Santa… yang disiksa, dirajam sampai mati, ada
yang dibakar hidup-hidup…. (tepok jidat deh!). Atau yang
lebih nyata, kita mesti hidup sebaik Ibu Teresa dari Calcuta… menolong orang-orang terlantar, membersihkan lukaluka bernanah dari tubuh mereka? Apa saya bisa? Susah
ah….. ngimpi kali yeee…. Terus mesti gimana dong?
Arti “menjadi kudus” adalah hidup dalam kesatuan
dengan Tuhan, tidak akan
sempurna tapi tetaplah
terus bergerak sesuai kehendak Tuhan.
Yesus
sendiri menjelaskan kepada kita apa arti menjadi
kudus ketika Ia memberikan Sabda Bahagia.
Menjadi orang kristiani
yang baik kalau kita
melakukan, dengan cara
kita masing-masing, apa
yang diajarkan oleh Yesus
dalam Khotbah di Bukit.
Dalam Sabda Bahagia,

kita menemukan potret diri Sang Guru, yang memanggil kita
untuk mencerminkan potret tersebut dalam kehidupan
pribadi kita.
Kita secara pribadi dipanggil untuk menjadi kudus dengan
menjalani hidup ini dengan KASIH dan dengan memberikan
kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan, dimanapun
kita berada. Jadilah kudus dengan menjalankan semua
kewajiban kita dengan penuh sukacita, mengasihi sesama,
melayani saudara/i kita, mengajar anak/cucu bagaimana
mengikuti Kristus, berkorban dan mengalah dalam keluarga,
mengampuni dan membawa damai dalam perselisihan,
menghindari bergossip-ria, dan lain-lain.
Allah ingin berbicara
kepada dunia melalui
kehidupan kita.
Roh
Kudus-lah yang akan
memampukan kita untuk
melakukan banyak hal.
Bila kita terbuka terhadap
kehendak-Nya,
Roh Kudus akan selalu
membantu kita di saat
kita dalam kebingungan,
tidak percaya diri ataupun
salah
langkah.
Tuhan yang akan menyempurnakan asal kita
tidak menyerah atau
meninggalkan
jalan

Di malam kedua RETREAT UKI Romo meminta masing-masing peserta RETREAT untuk memilih satu dari 8 Sabda
Bahagia (Mat 5: 3-12), mengucapkannya dan memohon KASIH Yesus serta menyalakan lilin di hadapan Salib Kristus.
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kasih. Mengikuti kehendak-Nya bukanlah hal yang mudah,
kita harus melawan arus (menyangkal diri dan memikul
salib). Gagal atau jatuh….don’t give up, pantang mundur!
Inilah perjuangan kita di sepanjang hidup kita.
Semakin kita berusaha dekat kepada-Nya, semakin besar
tantangan yang akan kita hadapi… karena setan akan selalu
ingin merebut kita dari Dia. Kita punya lho senjata penangkalnya, antara lain: waktu hening, berdoa dan terus
membina relasi pribadi dengan Sang Khalik… Doa adalah
yang paling berharga karena setiap hari doa menuntun kita
untuk mengasihi.
Oh ya…. Kita bisa mencontoh Bunda Maria, karena ia
menghayati Sabda Bahagia Yesus sebagai tidak ada duanya.
Bunda Maria mengajarkan kita jalan kekudusan dan ia juga
berjalan mendampingi kita. Saat kita jatuh, Bunda akan
memeluk dan membantu kita untuk berdiri dan berjalan
lagi…. Yang perlu kita lakukan hanyalah berbisik, berkalikali: “Salam Maria…”
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Delapan Sabda Bahagia:
1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga.
2. Berbahagialah orang yang lemah-lembut, karena
mereka akan memiliki bumi.
3. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena
mereka akan dihibur.
4. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan
kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
5. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena
mereka akan beroleh kemurahan.
6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena
mereka akan melihat Allah.
7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena
mereka akan disebut anak-anak Allah.
8. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab
kebenaran, karena merekalah yang empunya
Kerajaan Surga.

Dirangkum oleh Lilian Tjokro
Ditulis oleh Christine Budihardjo

Anda dapat melihat foto-foto RETREAT UKI 2018 secara lengkap di website UKI www.uki.ca

Sambungan dari halaman 5

Paus Fransiskus lalu memberikan contoh lain, menceritakan
kisah kehidupan nyata yang terjadi di Buenos Aires: seorang
pria, seorang pekerja, memiliki seorang anak perempuan
yang sedang sekarat, para dokter telah angkat tangan dan ia
melakukan perjalanan sejauh 70 kilometer untuk pergi ke
Gua Maria Lujan. Saat itu malam hari dan Gua Maria sudah
tutup, tetapi ia berdoa sepanjang malam memohon kepada
Bunda Maria: "Aku mengingini anak perempuanku, aku
mengingini anak perempuanku, engkau bisa memberikannya
kepadaku". Dan ketika pagi tiba ia kembali ke rumah sakit
dan ia mendapati istrinya yang mengatakan kepadanya:
"Kamu tahu, para dokter membawanya untuk dilakukan uji
lain, mereka tidak dapat menjelaskan mengapa ia bangun
dan minta makanan, tidak ada yang salah, ia baik-baik saja,
ia terhindar dari bahaya". Pria ini, Paus Fransiskus
mengakhiri, tahu bagaimana berdoa.
Paus Fransiskus mengajak umat yang hadir untuk memikirkan anak-anak yang plin-plan ketika mereka menginginkan
sesuatu, mereka menangis dan menangis dengan menga-
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takan: "Aku menginginkannya! Aku menginginkannya!"
Dan akhirnya para orang tua menyerah. Tetapi beberapa
orang mungkin bertanya: tidakkah Allah akan marah jika
aku melakukannya? Yesus sendirilah, kata Paus Fransiskus,
yang untuk mengantisipasi hal ini, memberitahu kita : "Jadi
jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik
kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia
akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta
kepadaNya". Ia adalah seorang sahabat: Ia selalu memberikan hal-hal yang baik. Ia memberi lebih banyak: Saya
mohon kepada-Nya untuk memecahkan masalah ini dan Ia
memecahkannya dan juga memberimu Roh Kudus. Lebih
banyak. Marilah berpikir sedikit: bagaimana kamu berdoa?
Seperti seekor burung beo? Apakah aku benar-benar berdoa
dengan kebutuhan di dalam hatiku? Bergumul bersama Allah dalam doa agar Ia memberiku apa yang aku butuhkan
jika itu sesuai? Kita belajar bagaimana berdoa dari perikop
Injil ini. ||

You Are

What
You think
Pastor Agustinus Malo, CScR - Sumba
(Dikutip dari Renungan Doa)

FD Roosevelt, mantan Presiden USA pernah mengatakan:
"mall Minds discuss people, Average Minds discuss events,
S
Great Minds discuss ideas"
.
Pikiran Sempit, membicarakan orang.
Pikiran Rata-rata, membicarakan peristiwa.
Pikiran Besar, membicarakan gagasan”.
Maka sebagai akibatnya...
Orang yang berpikiran sempit akan menghasilkan "gosip".
Orang yang berpikiran rata-rata, akan menghasilkan
"pengetahuan". Orang yang berpikiran besar akan
menghasilkan "solusi".
Ketiga jenis pikiran ini "ada" di dalam setiap otak kita.
Pikiran mana yang lebih mendominasi kita, begitulah apa
yang dihasilkannya.
Kalau setiap saat otak kita dipenuhi oleh Pikiran Sempit,
maka kita akan selalu asyik dengan urusan orang lain, namun
tidak menghasilkan apa-apa, kecuali perseteruan. Akan teta-

pi bila Pikiran Besar yang mendominasi, maka ia akan aktif
menemukan terobosan baru.
Orang yang berpikiran sempit senang menggunakan kata
tanya “siapa”, Orang yang berpikiran rata-rata senang
mnggunakan kata: “ada apa”. Sedangkan orang yang berpikiran besar selalu memanfaatkan kata tanya: “mengapa dan
bagaimana”.
Dalam melihat satu peristiwa yang sama, misalnya jatuhnya
buah apel dari pohonnya, akan cenderung ditanggapi berbeda. Orang yang berpikiran sempit akan tertarik dengan
pertanyaan: “siapa sih yang kemarin kejatuhan buah apel?"
Orang yang berpikiran rata-rata akan bertanya: “Apakah
sekarang sudah mulai musim panen buah apel?" Sedangkan
orang yang berpikiran besar: “Mengapa buah apel itu jatuh
ke bawah, bukannya ke atas?"
Dan... pikiran yang terakhir itulah yang konon menginspirasi
Sir Isaac Newton menemukan 'teori gravitasi-nya yang
sangat terkenal! Tidak ada satupun prestasi atau karya di
dunia ini yang dihasilkan oleh Pikiran Sempit.
Disamping itu, ketiga jenis pikiran ini juga mempunyai
‘makanan favorit' yang berbeda.
Si pikiran sempit biasanya senang melahap "tabloid, infotaintment, koran merah".
Si pikiran rata-rata amat berselera dengan "koran berita"
Si pikiran besar memilih "buku" yang membangkitkan
INSPIRASI.
Semoga dengan berbagai bentuk pikiran tersebut, kita lebih
cenderung untuk didominasi oleh Pikiran Besar (Great
Minds)...
YOU ARE WHAT YOU THINK.

Terima kasih Romo Robertus Sarwiseso, CICM

Atas kunjungan dan kebersamaan Romo di Perayaan Ekaristi UKI, 23 Sept 2018.
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