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“ Aku

berkata
kepadamu,
sesungguhnya
segala sesuatu
yang kamu
lakukan untuk
salah seorang
dari
saudara-Ku
yang paling
hina ini,
kamu telah
melakukannya
untuk Aku.”
(Mat.25:40)

pembunuhan yang cukup sadis ter-

Saya yakin sebagian besar

hadap seorang tentara, yang sedang

dari kita akan menjawab tidak. Kita

tidak bertugas, di tengah keramaian

akan lari atau pura-pura tidak tahu

jalan di kota Woolwich-London

supaya tidak terlibat terlalu jauh

oleh dua orang yang terekam dalam

dan membahayakan diri sendiri.

video sambil mambawa golok dan

Baiklah mungkin peristiwa semacam

pisau serta tangan yang berlumuran

ini terlalu besar untuk kita. Mari

darah.

yang

kita ganti peristiwanya ke peristiwa

mengejutkan dan menegangkan itu

yang lebih kecil dan sehari-hari yang

ada seorang ibu, Ingrid Loyau Ken-

ada di sekitar kita: apa yang akan

net,

kita perbuat kepada orang yang

Dalam

turun

dari

suasana

bus

mengecek

denyut si korban dan mencoba un-

sakit,

yang

bermasalah

tuk menenangkan ke dua pelaku

keluarganya,

dengan mengajaknya untuk ber-

ekonomi, orang-orang yang ada di

bicara sampai polisi datang supaya

nursing home atau senior home,

kedua pelaku ini tidak bertindak

dllnya? Mereka itu bahkan mungkin

lebih brutal lagi kepada orang lain.

adalah

Jelas tindakannya ini sangat berani

teman, atau tetangga kita sendiri.

dan sangat berbahaya sekali bagi

Saya kira baik kalau pada kesem-

keselamatan jiwanya. Pertanyaannya:

patan ini kita mencoba untuk

apakah kita juga akan bertindak sep-

melihat sebarapa besar kita memiliki

yang

saudara-saudari,

dalam
kesulitan

temen-
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Jadilah

menjadi

karena garam yang ditaruh

keistimewaannya

Dunia

di dalam wadahnya tidak

tersebut

melakukan apa pun: sama

[atasnya].” Bapa Suci melanjutkan untuk

sekali tidak.”

menjelaskan

“Garam akan menciptakan

Kristiani bukanlah sesuatu yang seragam.

Garam

tawar,

jangan

3

keistimewaan

mereka

masing-masing,

sampai hilang kekuatannya.”

seperti [yang terjadi pada yang garam

Garam ini, ia melanjutkan,

digunakan dengan baik] pada makanan.”

“bukan

Sehingga, “masing-masing pribadi dengan

untuk

disimpan,

sebuah rasa ketika Anda

menerima

dan

menjadi

bahwa

“Iman

garam

lebih

“keaslian”

baik
iman

Kristen dari mulanya

menggunakannya untuk

bukan

membuat

tentang] masing-masing individu sesuai

sesuatu

tentang keseragaman!

menjadi lebih lezat. Saya

dengan

pun

kepribadiannya

mengganggap

bahwa

dirinya

sendiri,
sendiri,

[Tetapi
dengan
dengan

garam

yang

karakteristik tersendiri, budayanya – dan

di

dalam

membiarkan tetap seperti itu, karena itu

wadahnya, yang lembab

adalah harta yang dimilikinya. Namun,

dan hilang kekuatannya,

hal itu memberikannya sesuatu yang

membuatnya

menjadi

lebih: memberikan cita rasa! Keaslian

hendaknya

tidak berguna. Garam yang kita terima

iman Kristen ini sangatlah indah, karena

spiritual

adalah garam yang harus dikeluarkan,

jika kita ingin menjadi seragam – semua

berupa iman, pengharapan, dan kasih: ini

untuk

digarami dengan cara yang sama –

adalah seruan Paus Fransiskus pada Misa

memberikan cita rasa: jika tidak, garam

bagaikan

Kamis pagi di Kapel Domus Sanctae

itu akan menjadi hambar dan tidak

menaburkan garam terlalu banyak, dan

Marthae kediaman Paus di Vatikan. Paus

berguna.

yang ada hanyalah rasa asin, bukan rasa

memperingatkan tentang resiko menjadi

kepada Tuhan agar tidak membiarkan kita

makanannya.

hambar, “Orang-orang Kristen pajangan.”

menjadi orang Kristen dengan garam yang

adalah: masing-masing pribadi, dengan

hambar,

karunia yang Tuhan berikan kepadanya.”

disimpan

O

rang

Kristen

menebarkan

Dalam

garam

khotbahnya,

Paus

diberikan,

Kita

[dalam

sepatutnya

dengan

garam

rangka]

memohon

yang

hanya

seorang

wanita

Keaslian

orang

yang

Kristen

Fransiskus fokus pada cita rasa menjadi

tersimpan di dalam botol. Garam pun

“Ini,” lanjut Paus, ”adalah garam

seorang Kristen yang dipanggil untuk

memiliki sebuah keistimewaan lain: ketika

yang harus kita tabur.” Garam yang

mempersembahkan hidup mereka bagi

garam digunakan dengan baik, orang tidak

“bukan untuk disimpan, tetapi untuk

orang lain. Bapa Suci berkata bahwa

menyadari rasa garam itu. Rasa garam itu

dibagikan,” -dan ini, Ia berkata, “berarti

‘garam’ yang Allah berikan kepada kita

– tidak dapat dirasa. Yang terasa adalah

[sedikit] tentang transendensi”: “Untuk

adalah iman, pengharapan, dan kasih.

kelezatan

keluar dengan kabar gembira, untuk

Namun, dia memperingatkan, kita harus

mempertajam cita rasa makanan.”

makanannya:

garam

keluar dengan kekayaan yang kita miliki

berhati-hati dengan garam ini, yang telah

“Ketika kita memberitakan iman,

diberikan kepada kita melalui kepastian

dengan garam ini,” kata Paus Fransiskus,

membagikannya kepada orang lain.” Di

bahwa Yesus wafat dan bangkit kembali

“mereka yang menerima kabar baik

sisi lain, katanya, ada dua “jalan keluar”

untuk menyelamatkan kita, “jangan sampai

tersebut, menerimanya sesuai dengan

dalam

garam

tersebut,

dan

Bersambung ke halaman 6,
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Tips
Ten

For Perfect Picnics

I

f you’re anticipating a summer of

Heavy-duty, reusable ones are best.

paper towels is handy, too.

picnics and roadside dining, here

3. Try reusable dishes and flatware on the

7. If you have the space in the car, folding

are some suggestions to make the

road. Heavy-duty plastic or melamine plates

campstools or other outdoor chairs are al-

whole process easier and a heck of a lot more

and cups are perfect for picnics, along with

ways handy for outdoor meals.

fun.

metal flatware. And they lend a little elegance

8. Thwart hungry ants by drawing circles

1. Invest in a good-quality cooler for perisha-

to your al fresco dining, too.

around your plate with chalk. Talcum powder

bles. Look for air-tight gasket seals around the

4. Keep a small wooden cutting board and

works equally well if dining on the ground.

lid and, on larger ones, a leak-proof spigot for

sharp paring or pocket knife on hand for last-

Ants can’t stand the smell and texture of ei-

draining melted water. Consider the size;

minute food preparation.

ther.

coolers ﬁlled with food and ice can be heavy

5. During the summer, keep a light, oversized

9. Garbage bags take up very little space and

so you may want to buy two coolers of man-

blanket in the back of your car for impromptu

ageable size, rather than one large one you

dining on the ground. A plastic ground sheet is

10. Stay hydrated. Have plenty of liquids on

can’t lift easily.

also a good idea to protect the blanket – and

hand and remind everyone to drink often,

your backside, for that matter – from ground

especially kids and the elderly. Water is al-

for storing salads, sandwiches or ingredients

moisture.

ways best, but 100% fruit juices or juices

for grilling. Is there anything more disappoint-

6. Two tea towels, one damp and one dry,

mixed with natural sparkling water are great,

ing on a picnic than discovering that your

sealed in plastic bags, will ensure you’re well

too. § | by Roslyn Ralph, homedigest.ca |

sandwiches are waterlogged from melted ice?

prepared for almost any picnic mess. A roll of

2. Look for individual water-tight containers

are essential.

UKI FAMILY DAY › 20 Juli 2013

Datang, ajak serta seluruh anggota keluarga dan teman-teman Anda di acara tahunan
“Family Day UKI 2013”. Acara dimulai jam 10:00 pagi sampai dengan selesai di Bronte Creek
1219 Burloak Drive, Oakville, Ontario. L6M 4J7.
B EProvincial
R I T A U . KPark,
.I
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Mengenal Lebih Dekat

Pastor Robby Wowor, OFM

N

ama

saya

Wowor.

Robert

daerah yang dapat membuat saya dapat

saya sudah menjalankannya sejak tahun

Indonesia

mewujudkan motivasi imamat saya, yaitu

1996.

Orang

mengenal saya sebagai Robby

hidup

bersama

dengan

orang-orang

Wowor. Pada tanggal 19 Februari 1959,

sederhana.

saya memulai perjalanan kehidupan saya

merupakan daerah di ujung Indonesia

untuk dijalani.

di sebuah negara yang kini dikenal sebagai

yang memiliki pesona alam dan budaya

mengakui bahwa kadang kegagalan itu

Singapura.

yang begitu memikat hati saya.

datang

dalam

perjalanan

Namun,

dalam

Saat ini, saya terbilang ke

dalam barisan Imam-Imam Ordo Fratum
itulah

Minorum atau OFM.
Tidak mudah bagi saya untuk

Lagipula,

Papua

juga

Bagi saya, apa yang menjadi tugas
saya itu bukanlah tugas-tugas yang mudah

Ketertarikan-ketertarikan

hati

saya.

yang akhirnya membuat

saya

selanjutnya,

menjatuhkan

pilihan

pada

Ordo

Dalam hal ini, saya juga

tidak

ada

pastoral

refleksi
yang

kegagalan dalam hidup ini.

saya

namanya

Kalaupun itu

panggilan

Fransiskan. Sebagai seorang Fransiskan,

ada, itu hanyalah tantangan-tantangan yang

Keinginan saya untuk menjadi

saya merasa begitu terdukung dengan

ada untuk memurnikan motivasi imamat

seorang biarawan, awalnya mendapat

spiritualitas Fransiskus Asisi yang mau

saya. Dan, berpikir positif adalah sebuah

pertentangan dari keluarga saya. Bahkan,

rendah hati melayani orang-orang miskin

cara ampuh untuk menghadapi setiap

saat menjelang kaul kekal pun, keluarga

dan sederhana. Saya sangat mengagumi

kesulitan-kesulitan hidup yang menghadang

saya tetap menentang keputusan saya

figur Pater C. Groenen, OFM.

saya.

untuk tetap bertahan hidup sebagai

merasa

seorang Imam.

Tidak ringan rasanya

ketaatan dan kesungguhan Beliau dalam

manakala

berhadapan

menjalani

tugas-tugas

perutusannya.

Mungkin

memulai
saya.

perjalanan

saya

hidup

p e r t e n t a n g a n - p e r t en t a n g a n

dengan
dari

terinspirasi

oleh

Saya

semangat

karena

keluarga. Namun, saya bersyukur karena

kekaguman pada Beliau lah, saya kini

keluarga besar Ordo Fransiskan yang

tertarik mendalami Kitab Suci. Saya kini

merupakan

keluarga

baru

bekerja di Lembaga Biblika Indonesia

memberikan

dukungan

yang

saya
begitu

yang

dulu

didirikan

oleh

Pater

Groenen, OFM, idola saya itu.

menguatkan saya.

Selain

tugas perutusan itu, saya juga diutus

belakang sejenak, saya merasa tertarik

untuk menjadi Komisaris Holy Land

untuk menjadi seorang imam karena saya

Fou n dation

-

ingin

internasional

yang

melayani

orang-orang

peduli

Pastor Robby Wowor OFM

Tempat

umat yang ada hubungannya dengan Kitab

umat

di

Papua.

Suci,

Papua?

Ya.

Bagi saya, Papua adalah

Ekonom

Pembicara:

kepada

menjadi seorang misionaris yang melayani

dan

6-7 Juli 2013

Biaya $ 10.00/person

Kala itu, saya ingin sekali
Mengapa

R . E . t . R . e. a . T U . K . I

ya yasan

pelestarian dan pemberdayaan gereja dan

sederhana.

(Disalin dari buku "Inikah Pilihan Hidupku?' - Komisi Panggilan KAJ, 2009)

C.

Kalau boleh menarik mundur ke

seb u ah

Beranikah kamu???

Provinsi

Fransiskan. Untuk yang terakhir disebut,

Loretto Abbey
Secondary School,
North York.
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membantu orang lain yang sedang membu-

Mari pada bulan ini baik sekali

tuhkan bantuan dari kita. Yesus dalam hal ini

kalau kita mencoba untuk belajar dan bela-

Yesus di dalam pengajaran-Nya

tidak hanya menyuruh para murid-Nya

jar membuka hati kita kepada apa yang

dengan jelas sekali mengatakan bahwa:

melakukan hal ini, Dia sendiri mempraktek-

terjadi pada orang-orang yang kita jumpai

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sega-

kan apa yang dituntut-Nya dari para murid,

setiap hari dan tidak usah ragu untuk ber-

la sesuatu yang kamu lakukan untuk salah

misalnya:“Ketika Yesus mendarat, Ia melihat

buat sesuatu bagi mereka, sehingga mereka

seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini,

orang banyak yang besar jumlahnya, maka

sungguh merasakan bahwa diri kita adalah

kamu

untuk

tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepa-

tangan-tangan Tuhan yang menebarkan

Aku.”(Mat.25:40). Dengan ayat ini Yesus

da mereka dan Ia menyembuhkan mereka

kasih, damai, sukacita, dan persaudaraan

hendak menegaskan bahwa setiap murid-

yang sakit.”(Mat.14:14)

yang sejati.

Sambungan dari halaman 1,

hati yang terbuka terhadap orang lain?

telah

melakukannya

Lalu

Nya dituntut untuk memiliki hati yang

bagaimana

bisa

menum-

terbuka akan kebutuhan orang lain. Maka

buhkan, menanamkan, dan meningkatkan

tidak heran kalau Yesus memuji sikap

keterbukaan

orang Samaria yang murah hati (Luk.10:30

inginkan?

hati

seperti

yang

Yesus

Sambungan dari halaman 3,

bagi sang garam, sehingga ia tidak rusak.
Pertama: menaburkan garam tersebut “di

-37). Meskipun orang Samaria adalah

Menurut saya yang perlu dikem-

dalam makanan, dalam pelayanan untuk orang

orang yang dianggap pendosa dan tidak

bangkan di dalam diri kita adalah: keberani-

lain, untuk melayani sesama.” Yang kedua:

layak disebut sebagai anak-anak Allah,

an untuk meninggalkan ego dan kesom-

akan tetapi Yesus justru memuji orang

bongan yang ada di dalam diri kita. Hal ini

Samaria ini dari pada orang Yahudi (Imam

baru akan terjadi kalau kita berani secara

dan seorang Lewi) yang menganggap

terus menerus untuk melatih diri sebagai

dirinya pantas mendapatkan hak waris

seorang yang berkembang di dalam hal sikap

masuk ke dalam Kerajaan Allah. Dasar

lepas bebas baik itu terhadap materi, relasi,

pujian yang diberikan oleh Yesus terhadap

waktu, kemampuan, dllnya yang ada di da-

orang Samaria ini adalah keterbukaan hat-

lam diri kita. Di dalam Matius 19:21-22

Tuhan, saya ‘keluar’ dan tertuju kepadaNya,

inya manakala melihat orang yang sedang

dikatakan:”Jikalau engkau hendak sempurna,

dan dengan penginjilan, saya pergi untuk

menderita (dirampok dan disakiti). Ia han-

pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah

memberitakan Kabar Gembira. Jika kita tidak

ya berpikir sederhana, bahwa ada orang

itu kepada orang-orang miskin, maka engkau

melakukan kedua transendensi ini, garam

membutuhkan pertolongan yang segera

akan beroleh harta di surga, kemudian datan-

tersebut

dan ia tidak mempersoalkan siapakah

glah ke mari dan ikutlah Aku. Ketika orang

wadahnya, dan kita akan menjadi ‘orang-orang

orang yang tergeletak ini (orang Yahudi

muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia

Kristen pajangan’. Kita bisa saja menunjukkan:

dan orang Samaria bermusuhan). Mes-

dengan sedih, sebab banyak hartanya.” Ayat

inilah garam saya – dan betapa indahnya hal

kipun dia mempunyai kegiatan yang harus

ini dengan sangat jelas menunjukkan di mana

itu! Ini adalah garam yang saya terima dalam

diselesaikan, akan tetapi ini tidak menjadi

sumber kesulitan kita untuk memiliki hati

Pembaptisan, ini adalah yang saya terima

penghalang

melakukan

yang terbuka terhadap orang lain. Kita

dalam Krisma, yang saya terima dalam

sesuatu bagi orang lain (Luk.10:35). Ini

dikuasai dan terikat kepada hal-hal yang ada

bedanya kita dengan orang Samaria yang

di sekitar kita (materi, waktu, tenaga, dllnya)

baik hati itu, yaitu kita selalu atau sering

sehingga mata hati kita hanya melihat kebu-

menggunakan alasan sibuk atau tidak ada

tuhan dan kepentingan diri kita sendiri saja.

waktu untuk bisa melihat, merasakan, dan

Bahkan tidak jarang kita seperti “orang yang

baginya

untuk

memakai kaca mata kuda”, yang tidak peduli
BERITA

U.K.I

akan orang yang ada di sekitar kita.

“transendensi kepada Sang Pencipta garam. ”
Bapa Suci menegaskan, “Demi menjaga cita
rasa garamnya, tidak hanya butuh diberikan
melalui khotbah,” tetapi, “juga perlu yang lain
yaitu transendensi dengan doa dan adorasi.”
“Dengan

cara

inilah

garam

diawetkan, [dengan begitu garam tersebut
menjaga] cita rasanya. Dengan menyembah

akan

tetap

berada

di

dalam

Katekisasi – Tetapi lihat: orang-orang Kristen
pajangan! Sebuah garam yang hambar, garam
yang tidak berguna. §
Paus Fransiskus, Domus Sanctae
Marthae, 23 Mei 2013 Diterjemahkan oleh
redaksi katolisitas.org dari: www.news.va

WARGA UKI DAN INDONESIA HUBUNGI GREG ATAU SONELA HOXA
TELEPHONE # 905-695-1745

Bersambung ke halaman 8,

