M e w a r t a k a n

S E P T E M B E R

2 0 1 8 / N O . 3 1 5

I m a n

d a n

W W W . U K I . C A

K a s i h

U K I T O R O N T O

Food Bazaar UKI 2018
15 September 2018
St. Roch’s Church, North York

BIG THANKS
Pemenang Utama Raffle Ticket Bazaar UKI 2018

TO ALL OF YOU!!

Gereja: St Anselm’s Church, 1 Mc Naughton Rd. Toronto, ON M4G 3H3
Alamat Redaksi : c/o Priests of the Sacred Heart, 58 High Park Blvd. Toronto, ON M6R 1M8 Email: redaksi@uki.ca

Pastor Pamong
Rm. Johanes Juliwan Maslim SCJ,
(647) 532.1318
jjuliwan@gmail.com
Deacon
Deacon Val Danukarjanto,
(416) 497.2274
danu@sympatico.ca

DEWAN PENGURUS
UMAT KATOLIK INDONESIA
Koordinator
Angelina Hanapie
koordinator@uki.ca , (647) 463 2058
Wakil Koordinator
Rudy S B H
rudybhartono@gmail.com , (416)6712648
Sekretaris
Christianita Kuswoyo,
(647) 774.3801
sekretaris@uki.ca
Bendahara
Evy Patuwo, (647) 323.3525
bendahara@uki.ca
WILAYAH TIMUR
Ketua Wilayah
Harty Tantono-Doyle, (647) 533.6246
east@uki.ca
Seksi Liturgi
Gabriella Eufrasia Laniewati, (647) 345.3896
liturgyukieast@yahoo.ca
Seksi Bina Iman
Natalia Yurita Saputra, (647) 293-5338
yuritalauw@yahoo.com
Seksi Sosial
Lusia Lie
lielusia@gmail.com, (416) 903.9718
Seksi Rumah Tangga
Isabella Iman, (416) 838.6282
isabella_iman@yahoo.ca
Usher
Sugianto Tanojo, (647) 625.2497
hiansuta@gmail.com
WILAYAH BARAT
Ketua Wilayah
Michael Karta Lanson, (416) 917.3888
west@uki.ca
Seksi Liturgi
Stephanus Limpi, (416)827.2800
liturgyukiwest@yahoo.ca
Seksi Bina Iman
Sri Ratna Sari Djunaedi, (647) 404.8901
sari6888@gmail.com
Seksi Sosial
Christine Tanuwijaya, (647) 818.2608
yudhi08@yahoo.com
Seksi Rumah Tangga
Rica Hendra, (647) 994.7789
gissy_h@yahoo.com
Usher
Diana Lucas, (416) 824.4069
dianarusdin@yahoo.com

PELAKSANA KHUSUS
Ketua Lektor
Lilian Tjokro, (905) 887.9546
lilian.tjokro@rogers.com
Ketua Sakristan/Pembagi Komuni
Hendry Wijaya, (416) 450.6536
hendry.wijaya@rogers.com
Ketua Altar Server
Budiman Widjaja, (416) 250.1655
budiman.widjaja@intria.com

Design oleh Henry Harly

BIDANG KHUSUS
Mudika, Lyona Limpi dan Evan Widjaja
mudikatoronto@gmail.com

SEPTEMBER

2018/NO.315

HALAMAN

3

Mendengarkan Sabda Tuhan

SabdaMu
adalah
Pelita

Hidupku
Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
Semuanya itu silih berganti dan menjadi sebuah dinamika yang
indah bagi kehidupan kita. Maka sungguh baik jika kita tidak
membiarkannya berputar begitu saja, melainkan menyadari dan
merenungkannya.
Namun ada satu hal yang tidak berubah dan tidak akan berubah
selamanya, yakni Sabda Tuhan. Tuhan telah bersabda dan sabda
itu bergema sejak awal mula hingga hari ini dan didengarkan
oleh manusia dalam perjalanan dunia ini sampai sekarang. Tentu
saja manusia yang mendengarkannya selalu berganti dan berubah, sehingga Sabda Tuhan itu perlu dicerna dengan baik dan
sesuai dengan maksud Tuhan yang telah bersabda.
Bersamaan dengan kembalinya para murid ke sekolah, di bulan
September ini, kita diajak untuk kembali pula pada Sabda Tuhan. September menjadi bulan yang dikhususkan bagi Sabda
Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Suci, maka disebut sebagai
Bulan Kitab Suci. Memang hal ini lebih dikenal dan hidup di
Indonesia, yang diwarnai oleh berbagai kegiatan untuk
menghidupkan pengenalan akan Kitab Suci sehingga lebih
mencintai Sabda Tuhan.

Mendengarkan Sabda Tuhan..
Sabda Tuhan…
etika tiba bulan September, maka banyak perhatian tertuju
kepada anak-anak yang harus kembali ke bangku sekolah
dengan berbagai persiapannya. Ini tanda bahwa liburan Musim
Panas sudah berakhir dan kesibukan rutin sekolah mulai berjalan kembali. Begitu juga hal ini menjadi tanda bahwa sebentar
lagi Musim Panas juga akan berganti ke Musim Gugur.

Sabda Tuhan merupakan ungkapan Hati Tuhan kepada manusia,
yang bertujuan hanya satu, yakni bagi kebaikan dan keselamatan
manusia. Ini sama seperti orang tua yang baik, yang selalu
memperhatikan anak-anaknya dengan penuh kasih, yang juga
diwujudkan lewat perkataan. Sabda yang keluar dari mulut Tuhan itu terkadang menyejukkan hati namun ada kalanya sabda
itu keras dan tegas sehingga mengetarkan hati. Tuhan ingin
memberikan yang terbaik bagi manusia, yang disampaikanNya
dengan berbagai cara supaya manusia mampu menangkapnya
dengan baik.
Bersambung ke halaman 4
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Mendengarkan, itulah yang diperlukan dari pihak kita manusia.
Dengan mendengarkan Sabda Tuhan, berati kita memberikan
perhatian dan hati kita kepada Tuhan. Jelas diperlukan konsentrasi dalam mendengarkan suapaya sungguh sampai yang akan
dikatakan kepada kita dan dapat kita pahami. Jika hanya
mendengar sambil lalu, maka yang akan terjadi adalah berbeda,
Sabda itu lewat begitu saja dan kita tidak ingat lagi yang baru
disampaikan.
Kita perlu memberikan waktu kita secara khusus atau mengkhususkan waktu kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan ini. Tentu
saja mendengarkan Sabda Tuhan tidak sama dengan
mendengarkan berita atau cerita, melainkan mendengarkan Tuhan yang sedang berbicara kepada kita sekarang ini. Oleh sebab
itulah Sabda Tuhan tidak pernah ketinggalan jaman, melainkan
selalu aktual untuk seluruh manusia di sepanjang jaman. Itulah
yang telah terjadi selama lebih dari 2000 tahun ini. Diperlukan
kerendahan hati dan telinga yang sungguh terbuka untuk
mendengarkannya.
Dalam setiap Perayaan Ekaristi atau Ibadat Sabda, kita selalu
mendengarkan Sabda Tuhan yang diperuntukkan bagi kita
semua. Setiap kali selesai Sabda itu dibacakan, kita selalu akan
menjawab Terpujilah Kristus atau Syukur kepada Allah. Ungkapan ini sangat jelas mau menunjukkan ucapan syukur kita dan
pujian kita kepada Tuhan yang telah menyampaikan SabdaNya,
perhatian dan kasihNya kepada kita. Terkadang isinya
menggembirakan, meneguhkan dan juga menegur. Namun
semua itu untuk kebaikan dan perbaikan hidup kita, yang juga
sudah mengubah hidup banyak orang sepanjang sejarah dunia
ini.

Membaca Sabda Tuhan
Mendengarkan Sabda Tuhan kita lakukan dengan membacanya,
baik bersama maupun secara pribadi. Perlu kita sadari bahwa
Sabda Tuhan ini juga adalah ungkapan perjalanan iman saudarasaudari kita yang telah berjalan lebih dahulu di depan kita. Oleh
sebab itulah Sabda Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Suci itu
merupakan Buku Iman, yang berkisah tentang perjalanan dan
pengalaman iman semua pendahulu kita. Dengan membaca
Kitab Suci, maka mata kita dibuka dan bersama itu pula pikitan
dan hati kita akan pengalaman iman yang telah terjadi sekian
waktu yang lalu. Namun demikian ketika Sabda itu kita baca
dan dengarkan, maka Sabda itu berbicara untuk hidup kita
sekarang ini.
Sabda Tuhan ini setiap hari bergema di dalam kehidupan kita
dan harus terus dibaca, didengarkan dan direnungkan. Jangan
pernah membiarkan hari kita berlalu tanpa Sabda Tuhan, tanpa
membaca dan merenungkannya. Kitab Suci itu ada untuk kita
dan membantu kita agar kita tidak berhenti hanya pada kelemahan diri kita, namun berani bangun dan bangkit memperbaiki
diri. Dengan membaca dan merenungkan pengalaman iman
yang terdapat dalam Kitab Suci, kita pun diajak masuk ke dalamnya dan mengalaminya sendiri. Semuanya itu memberikan
inspirasi bagi kehidupan kita sekarang ini.
Ada berbagai sarana yang sudah dipersiapkan dan dibuat untuk
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membantu dan mempermudah kita dalam mendengarkan Sabda
Tuhan. Melalui sarana audio visual, komik, permainan dan sarana lainnya, Sabda Tuhan ini semakin mudah untuk dicerna oleh
siapapaun, mulai dari anak-anak hingga mereka yang sudah
lanjut usia. Ada yang suka menonton, maka disiapkan lewat
film atau langsung melihatnya dalam sebuah pertunjukkan. Ada
pula yang lebih suka mendengar, maka disiapkan melalui
rekaman suara sehingga tinggal mendengarkannya dan dapat
dilakukan dalam kesempatan apa saja. Maka semua telah tersedia, sekarang kitalah yang harus mengambil sikap.

Sabda Tuhan adalah Pelita hidup
Ungkapan ‘Sabda Tuhan adalah Pelita hidup’ ini hanya akan
terjadi jika kita sungguh menghidupi Sabda Tuhan itu. Jika
Sabda Tuhan ini bukan menjadi yang utama dalam hidup kita
dan dianggap merepotkan, maka dengan sendirinya Sabda ini
akan tersingkirkan. Tuhan tidak pernah menyingkirkan manusia
karena manusia adalah Citra Allah, yang dikasihi Allah. Namun
manusialah yang menjauh dari Tuhan dengan menjauhi
SabdaNya.
Pelita hidup akan terus menyala jika kita perhatikan dan selalu
dijaga dan diberi minyak. Maka keakraban kita dengan Sabda
Tuhan harus terus diperhatian dan diajaga dengan baik. Kita
harus selalu siap dengan pelita hidup kita yang menyala supaya
ketika perjalanan kita di dunia ini telah selesai, kita siap menyongsong Tuhan yang datang dengan pelita bernyala.
Nah, bagaimana dengan kita semua sekarang ini... apakah Sabda
Tuhan sungguh sudah menjadi Pelita hidup kita?
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Romo Aegidius Warsito, SCJ
sebagai
oleh

Pastor Paroki

Bishop Vincent Nguyen

St. Thomas More Parish
24 Juni 2018

Our Lady of Rosary Parish
16 September 2018
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Homecoming 2018
Homecoming Mudika 2018 ini adalah salah satu acara tahunan
yang dinantikan oleh anggota Mudika Umat Katolik Indonesia,
Toronto. Acara yang diselenggarakan di St. Anselm Church ini
dihadiri oleh para anggota Mudika yang tersebar di berbagai
pelosok GTA. Meskipun beberapa dari mereka tinggal cukup
jauh dari gereja St. Anselm, mereka tetap datang karena keinginan untuk memeriahkan acara Homecoming ini dan adanya rasa
kebersamaan sebagai anak-anak muda Indonesia ber-iman
katolik.
Acara dimulai dengan Misa UKI Minggu ke-2 bulan September
2018. Gereja St. Anselm kelihatan lebih semarak dan ceria
karena hiasan bunga-bunga pada bangku-bangku umat, fotofoto kenangan kegiatan Mudika ditampilkan di pintu masuk,
terlebih dengan wajah-wajah muda yang ceria, saling canda
para Mudika. Pada Misa kali ini Mudika juga melayani pujipujian di bawah pimpinan Yoanitha. Romo Juliwan juga bertoleransi dengan homily beliau yang diselingi berbahasa Inggris
(maklum tidak semua
Mudika mengerti 100%
Bahasa Indonesia). Di
akhir Misa Romo memberikan berkat bagi
Mudika yang akan kembali ke bangku sekolah/
universitas, serta mendoakan kelancaran acara
Pemilu Presiden Mudika 2018 – 2020, yang dilaksanakan
setelah Misa.
Pemilu Presiden Mudika diawali dengan kata sambutan dari
Presiden Mudika, Felicia Wirahardja yang masa jabatannya
berakhir tahun ini. Para calon Presiden Mudika yaitu Michael
Surya, Mikha Muliadi, Kineta Wirahardja, Henry Harly, Henry
Julian Onggo, Evan Widjaja (berhalangan hadir) & Lyona
Limpi menyampaikan visi dan misi mereka masing-masing
bila terpilih sebagai Presiden baru. Wajah-wajah mereka dapat

Anda lihat di foto samping. Seru juga kampanye mereka, terutama beberapa wajah baru bagi Keluarga UKI. Selesai acara
Pemilu, mereka melanjutkan dengan makan malam bersama di
Basement, dengan menu Indonesia, Nasi Kuning komplit…
Tak lupa acara potong kue, cuplikan tayangan video tentang
Mudika UKI, dan foto bersama Mudika dengan Romo Juliwan,
Romo Aegi, Dewan Pengurus dan mantan Pengurus, serta para
orangtua yang masih tinggal sampai akhir acara untuk membantu bebersih area dapur dan sekitarnya.

Atas nama keluarga besar UKI, Dewan Pengurus mengucapkan:

Selamat kepada Lyona Limpi dan Evan Widjaja
sebagai Presiden Mudika 2018-2020
dan
Terima kasih kepada
Felicia Wirahardja
sebagai Presiden Mudika 2015-2018
Semoga Tuhan selalu memberkati Mudika UKI dalam setiap
langkah kehidupan mereka. We love you all!!
Team Redaksi Berita UKI
Foto-foto dapat dilihat secara lengkap di www.uki.ca
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Terima kasih atas

Dana bantuan Anda
untuk
Gempa LOMBOK
membantu mereka. Oleh sebab itu, jika
masih ada warga yang ingin menyumbang, silakan mengirimkan langsung kepada Rm. Purwanto atau bisa
juga melalui Bendahara UKI.
Berikut ini saya sampaikan ungkapan
hati dari Romo Purwanto untuk kita
semua.
BELASKASIHAN DAN BELARASA
ITULAH ISI HATI ALLAH
SAUDARA-SAUDARI YANG DI TORONTO, salamku dari posko, Mataram,
Lombok.

ang terkasih Keluarga Besar Umat
Katolik Indonesia di Keuskupan Agung
Toronto.
Damai Kristus,
Saya hendak menyampaikan berlimpah
terima kasih atas uluran tangan kasih
warga Umat Katolik Indonesia di Toronto dan GTA yang telah ikut ambil bagian
membantu saudara-saudari kita di Lombok. Dana yang terkumpul sudah
disalurkan langsung ke tempat kejadian
dan kepada mereka yang membutuhkan
melalui Romo Laurensius Purwanto,
SCJ. Beliau diutus untuk langsung terjun
dan membantu para korban di tempat
kejadian sambil meneruskan semua sumbangan yang diberikan untuk musibah
ini. Tentu saja dana yang disalurkan itu
belum mencukupi, namun sudah sangat

Saya, Rm. Laurentius Purwanto SCJ,
yang diutus tarekat SCJ dan mewakili
keuskupan Agung Palembang
menghaturkan berlaksa terimakasih atas
dana yang dikirimkan untuk membantu
korban gempa di Lombok. Melalui komunikasi dengan Rm. Yuliwan Maslim SCJ
yang menjadi misionaris, saya dipercaya
menerima dana itu melalui rekening JPR
SCJ INDONESIA (nota pengiriman dana
via BCA terlampir).
Betapa indahnya karya penyelamatan
Allah. Allah begitu peduli, berbelaskasih
dan berbelarasa dengan manusia
ciptaanNya, umatNya yang miskin, menderita dan menjadi korban bencana
alam, gempa. Itulah hati Allah yang Mahakasih. Namun Allah juga melibatkan
orang-orang yang berniat baik dimanapun berada. Termasuk anda sekalian
umat Katolik yang berada di Toronto,
Kanada, terketuk hati anda untuk berbelarasa.

Mewakili saudara-saudara korban gempa di Lombok, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman dana
dengan "”intensio dantis" menolong para
korban gempa Lombok. Semoga anda
dianugerahi berkat yang melimpah dari
Tuhan: lancar dalam matapencaharian,
murah rejeki dan kedamaian dalam
keluarga.
Mekanismenya, dana bantuan anda akan
kami salurkan langsung kepada korban
dan berkoordinasi dengan posko gereja
Katolik. Posko itu berada di paroki St
Maria Imaculata, di kota Mataram. Dan
karenanya, pertanggungjawabannya
melalui posko itu.
Demikianlah. Kasih itu berbagi tanpa
pamrih.
Salam BELARASA dari Lombok
Lombok, 6-9-2018
Rm.Laurentius Purwanto SCJ
Koordinator JPR SCJ INDONESIA
WA 081367265177
Sekali lagi banyak terima kasih dan Berkat Tuhan menyertai kita semua. Jangan
pernah membiarkan kesempatan untuk
berbagi kasih dengan memberi dari yang
kita miliki, yang juga berasal dari anugerah dan pemberian Tuhan kepada kita
secara cuma-cuma.
Salam dan Doa,
Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ
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phesians 4:11-16

“So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, to equip his people for works of
service, so that the body of Christ may be built up until we all
reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God
and become mature, attaining to the whole measure of the
fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed
back and forth by the waves, and blown here and there by
every wind of teaching and by the cunning and craftiness of
people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth
in love, we will grow to become in every respect the mature
body of him who is the head, that is, Christ. From him the
whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its
work.”
On September 9th, 2018 The Indonesian Catholic Community
welcomed Brother Do Van Thoan (Vincent) and Brother Dinh
The Hung (John). Brother John and Vincent will stay in Canada for two years and commence their pastoral work at St.
Thomas More Parish. They will focus on the youth ministry
and with our open arms and hearts we welcome them to be involved and engaged with Mudika. It is a great opportunity for
Mudika to have a much needed guidance and encouragement to
learn more about a given faith and more involved in the spiritual life. We have no doubt that Brother John and Vincent will
work well together with Mudika, raising them to be committed
to Christ, committed to the Catholic Church and ensuring them
to live in faith, hope and love.
Angelina Hanapie
Koordinator

Brother John, Bishop Nguyen, dan Brother Vincent
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