Mewartakan Iman dan Kasih

S E P T E M B E R

2 0 2 1

/

N O . 3 5 1

W W W . U K I . C A

U K I T O R O N T O

“Tanamkanlah SabdaMu ya Tuhan, Dalam Hati Kami”
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

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ
(647) 532-1318
jjuliwan@gmail.com

Deacon

Deacon Val Danukarjanto
(416) 497-2274
vwdanu@gmail.com
DEWAN

PENGURUS

UMAT KATOLIK INDONESIA

Koordinator
Angelina Hanapie (647) 463 2058
koordinator@uki.ca
Wakil Koordinator
Rudy S B H (416) 671-2648
rudybhartono@gmail.com
Sekretaris
Sari Djunaedi (647) 404-8901
sekretaris@uki.ca
Bendahara
Evy Suwarni (647) 500-5969
bendahara@uki.ca
WILAYAH TIMUR
Ketua Wilayah
Esther Kurniadi (416) 371-2593
east@uki.ca
Seksi-seksi
Liturgi: Erny Ruslim (416) 871-2773
liturgyukieast@yahoo.ca
Bina Iman: Hendry Wijaya (416) 450-6536
ahendryw@gmail.com
Sosial: Darwin Budiman (647) 403-3530
drwnbdm@gmail.com
Rumah Tangga: Natali Saputra (647) 293-5338
yuritalauw@yahoo.com
Usher: Sugianto Tanojo (647) 625-2497
hiansuta@gmail.com
WILAYAH BARAT
Ketua Wilayah
Bambang Micha (416) 709-7989
west@uki.ca
Seksi-seksi
Liturgi: Antonius Haryanto (905) 781-4689
liturgyukiwest@yahoo.ca
Bina Iman: Tiny Tjongson (416) 616-9354
tinytjongson@hotmail.com
Sosial: Diana Lucas (416) 824.4069
dianarusdin@yahoo.com
Wakil: Eric I. Kurniawan (416) 704-2681
e_kurn@yahoo.com
Rumah Tangga: Marsela Tan Malaka
(647) 300-3563 / marselatanmalaka@yahoo.ca
Wakil: Meti Tan (416)827-5394
meti_tan@yahoo.com
Usher: Andrei Sutandar (647) 772-2117
andrei888@gmail.com
BIDANG KHUSUS
MUDIKA
Henry Julian Onggo (416) 262-7896
& Clarissa Serafine Wirianto
mudikatoronto@gmail.com
PELAKSANA KHUSUS
Ketua Lektor
Lilian Tjokro (416) 616-6393
lilian.tjokro@gmail.com
Ketua Sakristan/Pembagi Komuni
Hendry Wijaya (416) 450-6536
ahendryw@gmail.com
Ketua Altar Server
Maria I. Cherie (416) 880-3385
m.cherie1@yahoo.ca

Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ

Sabda Allah
Tema renungan pada
bulan ini diambil dari
jawaban aklamasi sesudah
Injil dibacakan di dalam
Perayaan Ekaristi. Ketika
imam
menyerukan,
“Berbahagialah orang yang
mendengarkan Sabda Tuhan
dan tekun melaksanakannya”,
lalu
umat
menjawab,
“Tanamkanlah
SabdaMu
ya
Tuhan,
dalam
hati
kami”.
Ungkapan sederhana ini mengandung
makna yang sangat mendalam bagi kita
semua yang mendengarkan Sabda Tuhan.
Oleh sebab itulah kita ingin mendalami
sejenak makna ungkapan ini, sehingga setiap kali
kita mengucapkannya, kita memahami maksudnya.
Fokus aklamasi dan jawabannya ini ada pada
‘Sabda Allah’, karena Sabda Allah itulah yang diwartakan
kepada semua umat yang sedang merayakan Ekaristi. Kita
semua disadarkan bahwa setiap kali Sabda Allah diwartakan,
hendaklah kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Maka
telinga dan hati kita perlu sungguh dibuka bagi Sabda Tuhan
ini. Bagian awal dalam Ekaristi adalah bagian Sabda Tuhan,
yang menjadi bagian penting kesaksian umat beriman di
jaman awal Sejarah Keselamatan kita semua. Sabda Tuhan
ini tentu saja selalu aktual ketika dibacakan dan bergema di
dalam kehidupan kita, maka perlu diresapkan dengan baik.
Tuhan telah bersabda kepada kita melalui para nabi, rasul
dan umat beriman, yang kemudian mereka menuliskannya.
Semua tulisan itu disatukan menjadi Kitab Suci.
Oleh sebab itulah kita semua mengenal dan tentu
saja mempunyai Kitab Suci atau Alkitab, yang juga disebut
Holy Bible. Kitab Suci disebut suci karena berisikan Sabda
Allah yang dituliskan oleh para penulis dengan pendampingan Roh Kudus. Isi seluruh Kitab Suci hanyalah satu,
yakni Kabar Gembira Keselamatan Allah bagi semua
manusia. Oleh sebab itulah Kitab Suci merupakan Surat
Cinta Allah kepada kita, karena Allah adalah Kasih. Sabda
Allah tidak cukup hanya didengarkan, namun perlu diresapkan dan dicerna bagi kehidupan kita setiap hari. Apalagi
setiap hari kita mendengarkan Sabda Allah, di dalam Misa
dan berbagai kesempatan lainnya, itulah yang menjadi
kekuatan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah.

Bulan September ini dijadikan
Bulan Kitab Suci untuk
menghormati St. Hieronimus,
yang telah menerjemahkan dan
menuliskan seluruh Kitab Suci
dari bahasa Ibrani dan Yunani
ke dalam bahasa Latin.
Sekarang ini Kitab Suci sudah
dapat dibaca oleh semua orang
karena sudah diterjemahkan
dalam hampir semua bahasa.
Dengan demikian tidak ada alasan
bagi kita yang masih bisa membaca
untuk tidak membaca Kitab Suci atau
mendengarkan Sabda Allah.
Makanan harian
Kita juga disadarkan bahwa Sabda Allah yang
kita baca atau dengarkan itu menjadi makanan bagi kehidupan harian kita. Jika dikatakan makanan, maka bukannya
sesekali namun setiap saat perlu disantap. Setiap kali kita
membaca dan mendengarkan Sabda Allah, kita perlu
mencernanya di dalam diri kita dan menjadikannya makanan
kehidupan rohani, yang akan menjadi kekuatan bagi
perjuangan hidup kita.
Sabda Allah yang kita baca dan dengarkan setiap
hari, walaupun sama dan terulang, namun selalu baru dan
memberikan kesejukan di dalam hati. Terkadang memang
Sabda itu menegur dan mengingatkan kita agar tetap berjalan
bersama Tuhan. Kita seharusnya bersyukur karena selalu
disegarkan oleh Sabda Kehidupan di tengah berbagai bacaan
dan kabar yang bisa merusak diri kita. Pengalaman semua
orang beriman yang tertuang di dalam Kitab Suci menjadi
peneguhan bagi kita di jaman ini dalam menghadapi berbagai
tantangan yang tidak mudah.
Makanan jasmani akan habis dan membuat kita akan
lapar lagi, namun makanan Sabda Allah akan membuat kita
semakin kuat dan bersemangat dalam melangkah di
kehidupan ini. Inilah tanda nyata kasih dan penyertaan Tuhan
bagi hidup kita, seperti yang dikatakanNya, ‘Aku menyertai
kami sampai pada akhir jaman’. Dengan kekuatan Sabda
Allah ini, kita menjadi teguh bertahan walau badai kehidupan
ini terus menggoncang kita. Fisik kita bisa lemah, namun
rohani kita akan semakin diteguhkan, dimantapkan, juga di
masa Pandemi Covid-19 ini.
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Ditanam dalam hati
Dikatakan bahwa Sabda itu ditanam di dalam hati
kita. Ingatlah perkataan Yesus,
‘di mana hartamu, di sanalah
hatimu’. Ini berarti jika Sabda
Allah itu adalah harta kita, maka
akan selalu ada di dalam hati
kita, karena hati kita terarah
kepadanya. Hati menjadi tempat
terdalam dan pusat bagi
kehidupan kita, tentu saja bukan
hati atau jantung sebagai organ
tubuh. Dengan kata ‘hati’, mau
diungkapan kedekatan dan
keintiman kita dengan Sang
Sabda, yang tertanam di
dalamnya, berarti menyatu dan
menjadi bagian integral di
dalam hidup kita. Bahkan Sang
Allah itu hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sendiri
sebagai Sabda Kehidupan Kekal.
Baiklah kita melihat diri kita masing-masing, apakah
Sabda Allah itu sudah menjadi bagian utama di dalam hidup
kita? Apakah Sabda itu sudah tertanam, menyatu di dalam
kehidupan kita? Tentu saja ditanam tidak berarti hafal semua
ayat Kitab Suci, karena yang dibutuhkan adalah mengecap
dan mengalaminya serta mempunya pengaruh di dalam
kehidupan kita. Jika hanya hafal dan mengatakan kepada
orang lain, tidak begitu susah. Sabda Allah itu berbicara
kepada diri kita secara pribadi, maka seharusnya membawa
sebuah perubahan hidup. Jika belum terjadi sama sekali,
maka bisa jadi Sabda Allah itu hanya masuk dan lewat saja,
karena kita tidak sungguh mendengarkan dan meresapkannya.
Tumbuh dan berbuah
Jika Sabda Allah itu tertanam dan sudah berakar
karena selalu diperhatikan, maka tentu akan meresap di
dalam kehidupan kita, sehingga akan bertumbuh subur.
Pertumbuhan Sabda Allah tentu membutuhkan waktu dan
kesetiaan dari diri kita masing-masing untuk selalu merawat
dan menjaganya. Jika sudah tumbuh, maka akan merasakan
kesejukan dan kedamaian di dalam hati. Hal ini tidak bisa
hanya dijelaskan namun perlu dialami secara pribadi, yang
menjadi pengalaman iman dan pengalaman akan Sabda Allah
yang hidup.
Jika pertumbuhan telah terjadi, maka buahnya pun
akan mucul dan dapat dinikmati oleh diri sendiri dan banyak
orang lain. Buah-buah itu nyata di dalam sikap dan tindakan
kita, maka baiklah kita cermati bagaimana sikap hidup kita
sekarang ini. Kesetiaan, kesabaran, kebahagiaan, berbagi
kasih, perhatian, siap berkorban, siap menderita bagi orang
lain dan banyak yang lainnya, adalah buah-buah Sabda Allah
yang telah tertanam, tumbuh dan berbuah. Seperti tanaman
yang memerlukan waktu dan perawatan untuk dapat tumbuh
subur hingga berbuah, begitu pula kita juga membutuhkan
ketekunan dalam mendengarkan Sabda Tuhan dan menjadi-

kannya milik kita, makanan kehidupan kita.
Buah lainnya yang sungguh penting adalah siap diutus sebagai pewarta Sabda
Allah. Mewartakan Sabda
Allah dilakukan mulai dari
keluarga sendiri, lingkungan,
paroki dan kemudian di mana
pun kita berada. Mewartakan
tidak hanya mengatakan atau
mengajarkan, namun juga
melakukan
dan
menjadi
teladan dalam mewujudkan
Sabda Allah itu. Memang jika
sampai pada tindakan nyata,
maka mulai ada yang merasa
berat dan tidak mampu.
Sebenarnya kita semua sudah
diberi kemampuan oleh Tuhan
untuk membaca, mendengarkan, mencerna dan melakukannya dalam kehidupan kita.
Mulailah dari hal-hal kecil dan sederhana, kemudian akan
menjadi besar.
Tuhan selalu menyertai perjuangan kita, maka
marilah membuka hati kita lebih lebar bagi Sabda Allah
yang terus bergema di dalam kehidupan kita.

Disadur dari: Katakombe.org

(https://katakombe.org/para-kudus/september/yohanes-gabriel-perboyre.html)

Santo

Yohanes Gabriel Perboyre adalah seorang imam dan

misionaris perancis dari Konggregasi Vincentian. Ia berkarya di
daratan China dan menjadi martir pada tanggal 11 september di
kota Ou-Tchang-Fou China.
Awal kehidupan dan Panggilan menjadi Iman
Santo Yohanes Gabriel Perboyre dilahirkan di Le
Puech (sekarang di sekitar kota Montgesty), Lot, Perancis,
sebagai anak pertama dari delapan bersaudara buah
hati pasangan Pierre Perboyre dan Marie Rigal. Delapan bersaudara ini, kelak tiga orang diantaranya menjadi imam dari
Konggregasi Vincentian, dua orang masuk biara suster Puteri
Kasih, satu orang suster Karmelit, dan dua orang lainnya
menikah dan menjalani panggilan hidup sebagai awam katolik.
Awal panggilan Yohanes Gabriel sebagai seorang
imam dan misionaris terjadi secara tidak sengaja. Semula
sebagai seorang kakak, ia hanya mengantar adiknya, Louis, ke
seminari Montauban pada bulan Desember 1818. Kebetulan
rektor seminari yang adalah pamannya sendiri, Yakobus
Perboyre CM, meminta agar Yohanes Gabriel tidak pulang, dan
menjaga adiknya yang masih kecil di seminari. Begitulah, hidup
dalam seminari membuat Yohanes Gabriel akhirnya
menemukan “panggilannya” sendiri. Ia tetap tinggal di seminari
sampai akhirnya ditahbiskan menjadi imam.
Sebagai anak pertama, Yohanes Gabriel Perboyre diharapkan ayahnya untuk menggantikannya bekerja di ladang.
Dari seminari, ia menulis surat kepada ayahnya demikian :
"Aku mulai belajar bahasa Latin. Tetapi aku bersedia berhenti
jika ayah menghendaki. Aku mengerti kebutuhan dan rencana
ayah. Bagiku tidak sulit belajar. Satu-satunya yang membuatku
susah ialah bahwa aku sekarang tidak bisa membantu ayah.
Tetapi, jika panggilan Tuhan memang merencanakan aku
menjadi imam-Nya, aku tidak bisa menolak panggilan-Nya."
Imam yang "sakit-sakitan"
Yohanes Gabriel Perboyre ditahbiskan menjadi imam
pada tanggal 23 September 1825 di kapel Suster Puteri Kasih
oleh Mgr.Dubourg, uskup diosis Montauban Perancis. Sebagai
seorang imam, Yohanes Gabriel terbilang memiliki kesehatan
yang kurang bagus dan sering sakit-sakitan. Tetapi, semangatnya untuk berkarya di tanah misi China luar biasa
berkobar-kobar.
Tak lama kemudian, Yohanes Gabriel dikirim ke
seminari Saint-Flour untuk mengajar teologi dan dogma. Dua

tahun kemudian ia diangkat sebagai rektor seminari rendah di
Saint-Flour. Kesuksesannya membuat atasannya memberikan
tanggung-jawab baru sebagai wakil pemimpin novisiat
Vincentian di Paris pada tahun 1832, lalu menjadi direktur
novisiat. Ia memegang jabatan ini sampai keberangkatannya
sebagai missionaris ke China pada tahun 1835.
Adiknya, Louis Perboyre CM, sudah berangkat terlebih
dahulu ke tanah misi China namun tak pernah sampai menjejakkan kakinya di daratan China. Louis meninggal dalam
perjalanan di sekitar laut Jawa. Yohanes Gabriel sangat sedih
menerima kabar kematian adiknya. Kelak, ketika dia sendiri
akhirnya jadi berangkat, ia selalu mengingat adiknya dan
menyebutnya
sebagai "bintang" di surga yang menerangi
perjalanannya pada waktu malam di tengah laut.
Singgah di Surabaya
Perjalanan misioner Yohanes Gabriel dari Perancis ke
China menghabiskan waktu kurang lebih enam bulan. Ia
menumpang kapal "Royal Georges" yang singgah di Batavia
(Jakarta), kemudian berlabuh di Surabaya selama satu bulan,
sebelum melanjutkan perjalanan ke Macao, pintu gerbang China
daratan.
Dari kisah pater Yohanes Gabriel Perboyre, diketahui
bahwa tahun 1835 sudah terdapat Gereja Katolik di Surabaya
atau Jawa Timur yang terletak di depan lapangan yang disebut
"Comedie plein" (lapangan komedi). Gereja tersebut kini sudah
tidak ada lagi. Konon terbakar dan dibangun sebagai gantinya
Gereja yang kini disebut Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria
di Jalan Kepanjen.
Misionaris di China
Romo Yohanes Gabriel Perboyre CM tinggal di Macao
sampai akhir Februari 1836. Sesudah itu, ia melakukan perjalanan laut maupun darat yang sangat panjang. Romo Yohanes
Gabriel menyusuri perjalanan lewat laut sejauh 900 kilometer,
sampai ke Fu-kien. Dan dari sana berjalan lagi lewat jalan darat
lebih dari 1300 kilometer, lewat Juangxi, sampai ke Hubei dan
akhirnya di Honan. Semangat misionaris Vincentian ini
memang luar biasa. Perjalanan yang demikian lama dan jauh,
dengan pengalaman dan perjumpaan yang melelahkan,
kesulitan, peluh keringat, semuanya terasa tidak berarti apa-apa.
Lima bulan pertama berkarya di pedalaman China dijalaninya dengan melakukan banyak kunjungan ke komunitaskomunitas Kristiani di sana. Umat Kristiani belum begitu
banyak, menurut laporan jumlahnya kira-kira hanya 1500-an
Bersambung ke halaman 10
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PIKNIK MUDIKA
WELCOMING THE NEWCOMERS

Piknik Mudika kali ini diadakan di High

Park pada tanggal 4 September yang lalu.
Mudika secara khusus mengajak orangorang Indonesia lintas gereja yang baru
saja datang di Toronto.
Acara ini dibuat untuk memfasilitasi para
siswa pendatang baru dari Indonesia,
sehingga mereka bisa bertemu teman
sebaya dan seperjuangan, mendapat
bantuan dan dukungan dari warga
Indonesia yang ada di Toronto,
khususnya untuk mereka yang beragama
Katolik agar dapat menyesuaikan diri dan
menemukan keluarga baru di UKI.
Selamat Datang dan Selamat Berjuang!

Ngobrol Pikiran Dari Hati
saya tiru. Seiring dengan berjalannya waktu, saat saya masih
sekolah, panggilan itu pun menjadi sesuatu yang real yang
pekerjaan, melainkan merupakan suatu panggilan. Mari kita perlu saya tanggapi dengan serius. Berawal dari semua itusimak panggilan hidup Sr. Kristina Kori Ance, C.P. yang lah maka saya berani dan mau memutuskan untuk menjadi
pada tahun ini merayakan Pesta Perak hidup membiara suster dan memilih untuk menjadi Suster Pasionis yang pada
sebagai Suster Pasionis. Perkenankan
saat itu telah dikenal oleh saudara
kami atas nama seluruh warga UKI
sepupu saya (pastor).
mengucapkan selamat dan syukur
R: Bagaimana tanggapan keluarga
kepada Tuhan atas kesetiaan yang telah
Sr.K waktu mereka mendengar
dirajut dalam komitmen pribadi untuk
keputusan yang Sr. ambil saat itu?
membaktikan seluruh hidup Sr.
SrK: Seperti banyak keluarga lain,
Kristina demi Kerajaan Allah seumur
keluarga saya pun pada awalnya agak
hidup.
kaget dengan keputusan pilihan saya
untuk menjadi suster, terutama bapak
Redaksi
(R):
Selamat
Pagi
saya. Bapak punya alasan tepat karena
Sr.Kristina... Terima kasih atas waktu
Mama barusan meninggal tahun
yang diberikan kepada kami.
sebelumnya sementara adik saya yang
Sr. Kristina, C.P. (SrK): Terima kasih
bungsu saat itu masih kecil. Alasan
Sr. Kristina Kori Ance, C.P.
telah memberikan waktu bagi saya
berikutnya karena kongregasi yang saya
untuk sharing sedikit perjalanan panggilan hidup membiara pilih letaknya cukup jauh dari tempat tinggal saya yakni
saya “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Maumere – Manggarai.
yang memberi kekuatan kepadaku“ Fil 4:13
Kalau melihat kembali awal perjalanan panggilan saya, saya
R: Apakah Suster bisa bercerita sedikit mengenai latar ingat wajah bapak yang waktu itu keberatan untuk memberi
belakang keluarga SrK?
ijin. Akan tetapi karena keseriusan saya akan pilihan hidup
SrK: Saya anak kedua dari 5 bersaudara: 2 laki-laki dan 3 saya, bapak pun akhirnya merelakan dan memberi ijin
perempuan.
dengan mengatakan “Kalau memang Tuhan memanggil
R: Apa yang mendorong Sr.K memutuskan untuk memenuhi kamu untuk hidup bagi-Nya, bapak akan merelakan dan
panggilan hidup untuk menjadi seorang biarawati?
berdoa buatmu”. Saya tahu waktu itu bahwa bapak sebenarSrK: Panggilan saya berawal dari kedekatan saya dengan nya masih keberatan tapi berpegang teguh dengan kata-kata
beberapa rohaniwan/wati yang ada dalam keluarga terdekat yang keluar dari mulut beliau, saya pun berangkat menuju
saya yakni beberapa sepupu saya yang jadi suster, berapa Ruteng untuk menjadi calon / spiran Sr.Pasionis. Pada saat
orang pastor dan bahkan ada yang jadi uskup. Kedekatan saya sudah kurang lebih 4 bulan berada di komunitas dan
saya dengan mereka membuat saya mengagumi cara hidup tinggal bersama para suster, godaan pertama datang mengdan teladan baik mereka sehingga benih panggilan saya pun hampiri saya. Hati saya merasa tidak nyaman dan saya rindu
tertanam dan tumbuh sejak usia dini, sejak saya duduk di sekali kampung halaman terutama rindu sama bapak dan
bangku SD. Saya sangat terkesan dengan hidup mereka, ke- adik saya. Saya pun memutuskan untuk pulang dan tinggal
baikan dan pelayanan yang mereka tunjukkan setiap kali bersama keluarga sekitar satu tahun sambil memantapkan
mereka berkumpul dalam keluarga. Kesan itu seakan pikiran saya. Setelah berkomunikasi secara lebih baik dengan
menggoreskan suatu ikatan batin dengan Tuhan yang bapak, beliau pun mengerti dan memberi ijin dengan tulus.
mereka cintai dan bagi saya sesuatu yang baik yang perlu Saya kembali ke susteran dan masuk menjadi salah satu

Pilihan

hidup bukanlah sekedar masalah karier atau
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anggota keluarga besar Pasionis sampai sekarang.
R: Apa yang membuat Sr.K mengambil keputusan untuk
bergabung dalam kongregasi Pasionis?
SrK: Berawal dari ketertarikan lahiriah akan kehidupan para
Suster Pasionis, dalam masa pembentukan, dimana saya
mengenal secara dalam dan secara pribadi siapa itu Pasionis.
Bagaimana kehidupan mereka dalam menghayati Sengsara
Yesus sebagai nafas dan titik central hidup mereka. Suster
Pasionis memiliki spiritualitas mengenangkan sengsara
Yesus dan sebagai anggota kami menghayati secara istimewa
sikap batin Tuhan Yesus yang menderita di salib karena
cintaNya yang besar kepada manusia, dimana DIA rela memberikan diriNya untuk menebus dunia sampai wafat di salib
namun bangkit dengan mulia. Penghayatan akan sengsara,
wafat dan kebangkitan Kristus ini direalisasikan dalam hidup
kesunyian yang diresapi oleh doa, kontempelasi, pelayanan
sehati dan sejiwa, hidup bersama yang sederhana dan
gembira, memberikan wadah baru bagi saya dan memperkuat
kecintaan saya pada panggilan saya sebagai Pasionis dan
bukan kongregasi lain sebagaimana banyak yang saya kenal.
R: Menurut SrK apa perbedaan yang utama dari Kongregasi
Sengsara Yesus Kristus (Congregatio Passionis Iesu Christi C.P.) dibanding kongregasi lainnya?
SrK: Perbedaan yang utama adalah dimana setiap Kongregasi
mempunyai visi, misi, karisma dan spiritualitas yang berbeda
sesuai dengan ajaran dari para pendiri kongregasi masingmasing. Bagi kami Suster Pasionis, kami mempersembahkan
diri kepada sengsara Yesus dan duka-duka Bunda Maria,
hadir dalam Gereja untuk mewartakan belas kasih Allah,
yang ditandai dengan hidup bersama sehati, sejiwa dan
sekehendak, sebagai saudari dalam kenangan akan Sang
Tersalib dan bagi para tersalib di sepanjang zaman, dipanggil
dan diutus untuk menjelmakan belas kasih bagi kaum wanita
yang dieksplotasi, yang tersingkir, yang dianggap rendah
oleh masyarakat; orang orang kecil dan para pendosa.
Membawa mereka kepada Hati Tuhan Yesus Kristus yang
bangkit baik dalam doa maupun karya nyata kerasulan dan
misi kami. Mencintai dan mendidik mereka dengan hati yang
berbelas kasih, membawa mereka dalam perjalanan pertobatan dan kembali pada Allah sebagai jalan kebaikan dan
keselamatan.
R: Kapan SrK mengucapkan kaul kekal?
SrK: 8 Desember 2002 di St. David Church, Maple, Canada.
R: Berapa kali Sr.K perlu mengucapkan/melakukan kaul
sebelum kaul kekal?
SrK: Sejak saya mengikrarkan profesi pertama tahun 1996,
setiap tahun saya wajib membaharui kaul sampai saat kaul
kekal 2002. Dengan tujuan untuk meneguhkan kembali
komitmen yang telah saya pilih, untuk tetap setia pada kaul
yang telah saya ikrarkan yang mengandung niat dan tekat
yang bulat untuk semakin hari merasakan hubungan pribadi
yang erat dengan Tuhan yang memanggil saya untuk menjadi
mempelai-Nya seumur hidup.
R: Berapa lama SrK perlu mempersiapkan diri, sejak Sr
masuk biara sampai saat Sr mengucapkan kaul kekal?
SrK: Untuk menjadi seorang suster saya harus melalui
beberapa tahap sebelum kaul kekal.

Tahap pertama: Aspiran 1 tahun ( perkenalan secara dekat/
calon ) di Ruteng.
Tahap kedua : Postulant 1 tahun di Malang.
Novis: 2 tahun di Malang. Selesai masa Novisiat 2 tahun,
saya mengikrarkan kaul pertama (profesi) di Malang.
Masa Junior 5 tahun, dalam tahap ini seorang suster junior
masuk pada masa pendidikan sekaligus terjun ke dalam karya
kongregasi.
R: Siapa yang memutuskan SrK untuk melayani di suatu
wilayah/paroki/gereja? Dan sebelum bertugas di Kanada,
dimana pelayanan SrK sebelumnya?
SrK: Yang memutuskan adalah pemimpin setempat
(Provinsial). Setelah Profesi pertama saya ditempatkan di
salah satu komunitas di Malang, Pro-Vita (unwed mothers
home). Dari situlah pada tahun 1998 saya diutus oleh
Provinsial ke Kanada.
R: Dari pelayanan SrK di dua tempat yang berbeda tadi,
dimana yang paling berkesan bagi Sr?
SrK: Dua-duanya tentu memberi kesan tersendiri, pelayanan
bersama para wanita yang mangandung di luar nikah, terutama mahasiswa yang berbeda keyakinan. Sebagai suster
muda, saya merasa ditantang tapi dengan doa dan pendekatan
dari hati ke hati, sharing, saya bersyukur pada Tuhan, dengan
ketenangan hati, mereka bisa menerima keberadaan mereka,
dan sangat terkesan lagi mereka bisa merawat dan mencintai
anak mereka. Sementara melayani anak di Daycare, saya
merasa terkesan sendiri kerena mengajar dan mendidik
mereka dari sebelum mereka berbicara, belum bisa menulis,
belum bisa bernyanyi dan berdoa. Menemani mereka bertumbuh dan berkembang, dengan istilah merawat mereka dari
tunas. Kalau kita merawat dengan baik tunas itupun akan
tumbuh dengan baik. Inilah kebanggaan dan kenangan indah.
R: Pelayanan Kongregasi Pasionis sendiri ada dimana saja
ya SrK? Di negara mana yang jumlah biarawatinya
terbesar?
SrK:Kami para suster Santo Paulus dari Salib lahir di Italia
(Soure Passioniste) dalam bahasa Latin,dan hadir di 28
negara (di 5 benua): Australia, Belgia, Brasil, Bulgaria,
Filipina, India, Italia, Indonesia, Kanada, Kongo, Kolombia,
Kuba, Kenya, Korea, Nigeria, Perancis, Portugal, Pantai
Gading, Panama, Polandia, Peru, Paraguay, Puerto Rico,
Belarusia, Spanyol dan Tanzania.
Kalo bertanya dari negara mana yang terbanyak,
mungkin saya cenderung menjawab, negara mana yang
masih banyak panggilannya? Pada saat ini untuk Asia adalah
Indonesia dan India, sedangkan di Afrika panggilan baru
sungguh amat baik. Karena kita bersyukur pada Tuhan masih
ada yang mempunyai kerinduan untuk memberikan diri
dalam hidup membiara.
R: Apa persyaratan utama untuk menjadi seorang biarawati?
SrK: Katolik yang sudah di baptis, sehat jasmani dan rohani
(meski ada pengecualiannya. Misalnya Sr. Carmelina
Tarantino yang menjadi seorang biarawati saat dia terbaring
di rumah sakit. Namun oleh Tahta Suci dan Sr. Pemimpin
kami, beliau beliau mendapat ijin khusus). Pendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK (sekarang banyak yang masuk
setelah Sarjana). Punya relasi terhadap Tuhan dan bukan halBersambung ke halaman 10
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umat, yang tersebar di mana-mana. Untuk mengunjungi umat
sejumlah itu, Romo Yohanes Gabriel Perboyre harus melakukan
perjalanan lebih dari 1200 kilometer, jarak yang hampir sama
jauhnya dengan keliling Perancis, asal negaranya. Setelah misi
di Honan, ia ditugaskan ke Hubei, sebuah daerah pegunungan
yang cukup berat medannya. Dalam satu dua suratnya, Romo
Yohanes Gabriel Perboyre bercerita bahwa banyak gerejanya
sangat kotor, beratap jerami dengan kursi-kursi yang jelek dan
kotor.
Menjadi Martir
Penganiayaan dan penangkapan yang dilakukan oleh
raja lokal memaksa umat Kristiani bersembunyi. Pada masa itu
Yohanes Gabriel terpaksa melayani umat dengan cara
menyamar dan sembunyi-sembunyi. Namun ia dikhianati oleh
seorang muridnya yang memberitahukan keberadaannya dengan
upah 30 ons perak. Pagi itu, sang murid berjalan bagaikan
Yudas Iskariot, mengantar para serdadu menangkap Yohanes
Gabriel Perboyre.
Sang misionaris kemudian ditahan dan mengalami

penyiksaan yang mengerikan. Ia ditelanjangi, dirantai, diseret,
disesah, ditusuk dengan besi panas, dicambuki dan akhirnya
disalib dengan tubuh terkulai karena lehernya dijerat dengan
tali. Martir Kristus ini wafat tercekik di kayu salib pada tanggal
11 September 1840.
Yohanes Gabriel Perboyre CM sebenarnya belum
berbuat banyak sebagai misionaris. Kurang lebih lima tahun ia
berkarya di China. Konon dua tahun dipergunakannya untuk
belajar bahasa China. Dua tahun untuk melakukan perjalanan
panjang dan melelahkan. Dan, di tahun terakhir, ia menjalani
penyiksaan dan penganiyaan yang mengerikan sampai
wafatnya. Pada Tahun 1889, ia dibeatifikasi oleh Paus Leo XIII
dan di kanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1996.
Perayaan: 11 September / Wafat: Martir - Disiksa dan diikat
pada kayu salib di sebuah bukit bernama "Bukit Merah",
kemudian dicekik sampai mati di Ou-Tchang-Fou, China /
Variasi Nama: John Gabriel
Perboyre (English), JeanGabriel Perboyre (French).
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hal lain.
R: Menurut SrK apakah ada aturan gereja Katolik yang
perlu diperbaiki atau apakah ada aturan gereja Katolik yang
kurang mendukung karya pelayanan Sr selama ini?
SrK: Semua aturan Gereja, kita tidak perlu memperbaiki
tetapi kita harus mengikuti aturan Gereja tersebut. Sejak
lahirnya Kongregasi kami lebih dari 200 tahun yang lalu,
Kongregasi bernaung seirama dengan petunjuk dan ajaran
Gereja, demikian pula misi kongregasi kami mendapat
persetujuan dari Tahta Suci. Misi kongregasi kami ada
berbagai macam disetiap negara seturut dengan situasi dan
kebutuhan setempat. Pelayanan kongregasi kami di bidang
pendidikan/sekolah, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo,
membantu anak cacat dan anak miskin. Di Indonesia dan
India pelayanan kami membuka sayapnya pada pelayanan
Asrama Putri dengan misi menemani kaum muda untuk tumbuh dewasa (katekese). Kami juga melayani para wanita
yang terjebak dalam arus kehidupan masyarakat, seperti
gadis hamil diluar nikah, korban pencandu narkoba dan
korban broken home. Adapun tujuan kami dalam hal ini
untuk mengangkat kembali moral hidup dengan cara
pemulihan dan pendekatan pribadi. Sebab kami yakin bahwa
setiap insan perlu dicintai and no one should be left out,
sebab Yesus sendiri telah mencintai kita sampai pada tetesan
darahNya yang terakhir (bd. Yoh 13:1).
R: Bagaimana hubungan para Suster Pasionis dengan UKI
selama ini? Apa ada yang perlu dipupuk, dikembangkan atau
diperkuat?
SrK: Kalau bicara tentang hubungan UKI dan Suster
Pasionis yang ada di Toronto ini memang dapat kami sadari
akan kurangnya keterlibatan kami dalam aktivitas Gereja di
St.Anselm tapi bukan berarti kami menutup diri. Memang
pelayanan kami di Daycare dikatakan full time. Tetapi kami
sungguh sangat terbuka dan merasa bersyukur akan
kehadiran komunitas Indonesia di Toronto ini. Semoga

dikemudian hari kami bisa jauh lebih aktif.
R: Apa harapan atau pesan SrK kepada warga UKI yang
mungkin tertarik untuk menjadi biarawati?
SrK: Harapan saya pada warga UKI terutama pada OMK
(Orang Muda Katolik/Mudika), semoga ada yang berani dan
mau membuka diri pada panggilan hidup bakti; sebagai
suster, bruder atau pastor, jangan takut untuk membuka diri
pada Tuhan. Sedangkan harapan saya pada warga UKI
secara menyeluruh agar semakin tumbuh dan berkembang
dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, mencintaiNya dan
mencintai Gereja secara utuh.
R: Wah, daftar pertanyaan saya masih panjang nih Suster.
Mohon maaf seribu maaf kalau obrolan kita harus diakhiri
sampai di sini dulu. Lain kesempatan kita sambung kembali
ya Sr. Terima kasih dan sekali lagi Selamat atas Pesta Perak
Sr. Tuhan memberkati dan menjaga SrK selalu…
SrK: Amin. Terima kasih juga, buat semua warga UKI,
Rm. Juliwan, Rm. Murwanto, Rm. Aegidius dan Deacon Val
yang telah mendukung dengan berbagai cara serta mendoakan perjalanan panggilan hidup saya. Terima kasih Tuhan
atas kebesaran kasihMu yang telah menuntun dan membimbing saya selama ini. “May the Passion of Jesus Christ
be always in our Hearts”.

