M e w a r t a k a n

I m a n

d a n

K a s i h

BERITA U.K.I
J U N I

2 0 1 6 / N O . 2 8 8

W W W . U K I . C A

U K I T O R O N T O

GEREJA St. Anselm’s Church,1 MacNaughton Rd. (Bayview & Millwood) Toronto ON M4G 3H3 Ph: (416) 485-1792 Subway Stn: Davisville
Redaksi: Angelina Hanapie Julian Wibowo Randy Danurahardja Christine Budihardjo Novianus Handy
Penasehat: Rm. J. Juliwan M. SCJ 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
Damianus Indyarta, (416) 284.4707
koordinator@uki.ca
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
Janto Dinoto, (416) 402.7106
jantodinoto@yahoo.ca
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
BIDANG KHUSUS
Mudika, Yoanitha
mudikatoronto@gmail.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

Kepada
Rm Yohanes Juliwan Maslim SCJ, Rm Aegidius
Warsito SCJ, Rm Antonius Purwono, dan seluruh
Romo-Romo Hati Kudus Yesus,

Selamat Pesta
Hati Kudus Yesus
Semoga pelayanan Ordo Hati
Kudus Yesus di seluruh dunia selalu
dilindungi dan diberkati oleh Allah
yang Mahakuasa.

Tuhan memberkati,
Deacon Val & Wies Danukarjanto
Umat Katolik Indonesia, Toronto

JUNI

HALAMAN

2016/NO.288

Hati
seorang
Bapa
| Oleh Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ |

Allah sebagai Bapa
Kita telah sampai
di pertengahan Tahun
2016, inilah perjalanan
waktu yang terus
bergulir. Bulan Juni ini
menjadi bulan khusus
untuk merenungkan
Kasih Allah dalam diri
Yesus Kristus yang
membuka HatiNya bagi
kita semua. Tentu saja,
Kasih kita renungkan
setiap saat, namun
terkhusus ingin kita
perdalam selama
bulan ini.

alam ‘Year of Mercy’ ini, kita
sungguh ingin mengalami
Kasih dan Belaskasih Allah
secara melimpah di dalam
kehidupan kita. Sebenarnya Kasih
Allah itu sudah tercurah dan terus
dicurahkan ke dalam diri kita masing
-masing. Kita semua menyadari
bahwa Allah adalah Kasih, maka
tentu
saja
KasihNya
selalu
memenuhi diri kita semua. Oleh
sebab itulah marilah kita membuka
pintu hati kita dan diri kita supaya
Kasih itu bisa memasuki diri kita.
Tanpa Kasih Allah, kita tidak akan
mampu hidup di dunia ini dalam
damai.
Kenyataannya
memang
benar, ketika manusia tidak hidup
dalam Kasih atau menolaknya, maka
kehancuranlah
yang
terjadi.
Sebenarnya manusia tidak bisa
menolak Kasih, karena berarti ia
menolak dirinya sendiri.
Yesus
menyebut
Allah
sebagai Bapa, karena relasi yang
begitu dekat dan intim. Bapa menjadi
pribadi yang selalu hadir dan
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memberikan
KasihNya
secara
melimpah kepada manusia. Tuhan
Yesus telah memberikan teladan
bagaimana kita seharusnya berelasi
kepada Allah Bapa kita. Jelas dalam
doa Bapa Kami, kita bisa mengalami
sendiri hubungan anak dengan Bapa
itu. Ketika kita berdoa Bapa Kami,
kita perlu sungguh menghayatinya
dan bukan hanya mengucapkannya.
Dalam doa itulah kita dapat
mengenal siapa Allah Bapa kita itu.
Seorang anak tentu harus mengenal
Bapanya dan tidak hanya tahu, yakni
melalui kontak personal setiap saat,
baik dalam suka maupun duka.
Yesus selalu bersyukur kepada Bapa
dalam setiap karyaNya. Yesus pun
selalu berdoa kepada BapaNya,
apalagi dalam keadaan yang berat,
seperti di taman Getsemani.
Yesus
adalah
Wajah
Belaskasih Bapa
Allah Bapa yang penuh
Belaskasih dan KasihNya itu
sungguh hadir di dalam diri Yesus
Kristus, PuteraNya. Walaupun Bapa
tidak kita lihat dengan mata
jasmaniah, namun KasihNya tetaplah
hadir secara nyata di tengah
kehidupan kita. Allah adalah Kasih,
itu sangat jelas dan dikatakan pula
oleh St. Yohanes dalam tulisannya.
Kasih Allah itu sungguh nyata
dengan kehadiran kita manusia di
tengah dunia ini. Kita hadir sebagai
buah Kasih Allah dan Kasih itulah
yang selalu menyertai perjalanan
hidup manusia sampai sekarang ini.
Kasih Allah itu sungguh
hadir bagi kita di dalam diri Yesus
Kristus, Putera Allah. Kehadiran
Yesus ke dunia ini karena kasih
Allah bagi keselamatan manusia.
Sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia kehilangan keselamatan
yang telah Allah berikan kepada
manusia. Oleh sebab itulah Allah
ingin
mengembalikan
kembali
Bersambung ke halaman 4,
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keselamatan itu kepada manusia.
Manusia yang bersalah, namun Allah
yang menyelamatkan. Inilah Kasih itu
yang sungguh nyata dan bukan hanya
perkataan.
Kehadiran Yesus di dunia, di
tengah manusia mau menghadirkan
Kasih Allah itu secara kelihatan.
Kalau kita memperhatikan seluruh
kehidupan Yesus Kristus, kita
sungguh
dapat
melihat
dan
mengalami bahwa begitu luar biasa
dan dahsyatnya Kasih Allah itu.
Kasih Allah mampu menghancurkan
maut dan kematian kekal. Kasih
Allah telah membuka pintu Surga
bagi manusia yang memberikan
dirinya untuk diselamatkan. Ketika
Yesus mengajar dan berkarya, ketika
Ia membuat mujijat bagi manusia,
Yesus menghadirkan Kasih Allah
yang begitu besar itu. Yesus tidak
pernah melakukan semua karyaNya
itu sendirian, melainkan selalu
dilakukanNya
dalam
persatuan
dengan BapaNya. Maka bagi Yesus,
Ia dan Bapa adalah satu dan selalu
ada dalam persatuan Kasih.
Ketika kita mengalami
kebaikan Tuhan Yesus di dalam
hidup kita setiap hari, sebenarnya
kita mengalami Kasih Allah Bapa
sendiri. Pergaulan Yesus dengan
para pendosa selama hidupNya mau
menunjukkan bahwa Allah sedang
membersihkan
mereka
dan
menyiapkan
mereka
bagi
keselamatan. Sekarang ini, para
pendosa itu adalah kita semua yang
selalu didatangi Allah untuk
diselamatkan. Tuhan Yesus selalu
hadir di dalam kehidupan kita
sampai sekarang ini. Semua yang
telah Yesus lakukan bagi manusia
demi
keselamatannya,
juga
dilakukanNya untuk kita semua
yang hidup di jaman sekarang ini.
Kasih Allah yang hadir di dalam diri
Yesus itu tetap hadir sampai
sekarang ini. Oleh sebab itulah pada
Tahun Belaskasih ini, kita semua

Sambungan dari halaman 3

diajak dan disadarkan akan perlunya
kita menyambut Belaskasih Allah di
dalam diri Yesus Kristus.
Mengalami Kasih Bapa
Kasih
Allah
dan
BelaskasihNya itu bukanlah sebuah
teori namun sebuah kenyataan yang
setiap hari kita alami. Jika kita mau
jujur dan membuka hati, maka kita
akan menmyadari bahwa sejak kita
lahir di dunia ini hingga saat ini,
Kasih Allah itu selalu mengalir.
Lihatlah ada begitu banyak orang
yang telah mengalami keselamatan
yang telah Allah sediakan. Mereka
sudah memasuki kehidupan kekal
dalam kemuliaan Allah di Kerajaan
Surga. Semua saudara kita yang telah
bahagia itu, yakni para kudus di
Surga, memberikan kesaksian kepada
kita semua akan Kasih Allah.
Mengalami Kasih Allah berarti mau
menerima Kasih itu di dalam
kehidupan
kita.
Dengan
mau
menerima Kasih Allah, kita bersedia
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pula bekerjasama dengan Allah
sendiri
dan
melakukan
KehendakNya. Tentu saja, jika kita
ingin selamat, maka kita harus
melakukan semua hal yang mengarah
kepada keselamatan itu.
Kita semua adalah orangorang yang dikasihi Allah, maka kita
semua akan diselamatkan Allah dari
kedosaan kita. Hati Sang Bapa yang
berbelaskaih inilah yang perlu kita
sambut dengan hati terbuka. Kita pun
harus aktif untuk menyambut
Belaskasih Allah ini dalam berbagai
tindakan kita. Semua yang Allah
lakukan bagi kita adalah untuk
keselamatan kita. Ketika kita
membuka hati bagi Kasih Allah,
maka Kasih itu akan mengalir lebih
melimpah lagi ke dalam diri kita.
Tidak cukup kita hanya menyerukan
nama Allah namun tidak berbuat
sesuatu sesuai dengan Kehendak
Allah. Inilah saatnya kita semua
melakukan tindakan nyata dalam
kehidupan kita untuk menyambut
Bersambung ke halaman 11,
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Ruang Maaf
idak ada orang yang tak pernah
melakukan
kesalahan.
Karena tidak ada orang yang
sempurna tanpa cacat cela.
Kita semua pasti pernah berbuat
kekeliruan-entah disengaja ataupun
tidak.
Terkadang ada rasa sesal yang terlalu...
Yang begitu dalam: seolah kesalahan
itu takkan pernah bisa ditebus dengan
apa
pun...
Rasa bersalah itu berdiam di dalam diri
dan mengusik ketenangan kita.
Meskipun mungkin kita sudah berucap
maaf
kepada
orang
yang
bersangkutan...

T

Ada kalanya kita pun merasa begitu
sakit hati atas perlakuan seseorang
kepada
kita.
Yang rasanya tak sanggup kita terima,
apa
pun
alasannya.
Kita menjadi pahit di dalam batin, lalu
itu terlihat dari sikap hidup kita seharihari yang sinis dan selalu menganggap
orang lain ingin mencelakakan kita...
Entah itu rasa bersalah karena merasa
kita berbuat dosa besar, entah itu
ketidakmampuan
(baca:
belum
mampunya kita) untuk mengampuni

orang yang bersalah kepada kita...
Kita perlu sebuah ruang maaf...
Untuk mengampuni orang lain, juga
untuk mengampuni diri sendiri.
Mari datang ke hadirat Tuhan dan
mengakui
dosa-dosa
kita...
Di Katolik tentunya lewat Sakramen
Rekonsiliasi (Pengampunan Dosa).
Semoga kita kembali memperbaharui
relasi dan kedekatan kita dengan Allah,
sesama, dan juga diri kita sendiri. (-fon
-)
Dan tahun ini adalah tahun Jubelium
KERAHIMAN oleh Bapak Paus
Fransiskus , agar kita bisa mendapatkan
kesempatan lebih untuk pengampunan
sekaligus "pembersihan" atas kesalahan
-kesalahan kita dimasa lalu dengan
mendapatkan indulgensi khusus kalau
kita mau dan percaya! "Imanmu telah
menyelamatkan/menyembuhkan"
"Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa
kita kepada Allah, Ia akan menepati
janji-Nya dan melakukan apa yang
adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa
kita dan membersihkan kita dari segala
perbuatan kita yang salah." -- 1
Yohanes 1:9

UKI Toronto, Midland Pilgrimage
28 Mei 2016
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The Journey Where God
Gave Me What I Need,

Not What I Wanted...
By Anthony T. Hartono

alam rangkaian perjalanan tiga
hari dua malam pada tanggal
20-22 Mei 2016 kemarin, kami
yang berjumlah 35 orang ini,
melakukan berbagai macam aktivitas
dalam retret MUDIKA tahunan yang
diselenggarakan di The Valley of The
Mother of God. Pembicara kami kali
ini adalah dua orang frater muda dari
Chicago yang bernama Fr. James
Nguyen dan Fr. Henry Nguyen.
Pembicaraan kali ini mengulas
tentang Enneagram, sebuah klasifikasi
kepribadian, tetapi dilihat juga
melalui kacamata katolik. Kita semua
mempelajari tentang sisi-sisi negatif
dan positif dari kepribadian kita yang
unik, juga tipikal konflik dan
tantangan yang akan kita hadapi,
sehingga kita bisa lebih siap untuk
menghadapinya di masa depan.
Sesuatu yang berbeda adalah topik
terakhir yang diperkenalkan kepada

D

kita
yaitu
“Non-Violent
Communication”.
Topik
ini
dipaparkan untuk memberi kita suatu
bekal nyata yang dapat menerapkan
secara langsung hal-hal yang kita
pelajari dalam retret ini.
Sesuai dengan tema retret kali ini
yakni “Unity”, kami pun juga
melakukan “Praise and Worship”,
bermain games bersama-sama, serta
diberi kesempatan melakukan adorasi,
menerima sakramen pengakuan dosa,
dan juga berbagi pengalaman dengan
satu
sama
lain.
Semua
ini
menghasilkan sebuah pengalaman
yang
secara
pribadi
merubah
kehidupan saya, baik secara mental
maupun spiritual. Saya mendapatkan
banyak teman baru, dibersihkan dari
semua kejenuhan mental dari
pekerjaan,
dan
juga
melalui
pengalaman
spiritual
yang

menyadarkan
kembali
betapa
pentingnya peran Tuhan dalam hidup
saya. Hal-hal ini adalah sesuatu yang
tidak saya duga dapat saya peroleh
melalui retret ini. Melalui retret ini,
saya menyadari bahwa Tuhan tidak
memberikan apa yang saya minta,
tetapi apa yang butuhkan. Tuhan
selalu bekerja dengan caraNya yang
unik dan luar biasa, dan pengalaman
saya ini adalah salah satu bukti
nyatanya.
Sebagai anggota yang relatif
baru, komunitas MUDIKA menerima
saya dengan tangan yang sangat
terbuka, sehingga saya tidak merasa
asing saat beraktivitas dengan
mereka. Saya sangat mengharapkan
bahwa kami dapat bertemu dan
berkumpul kembali, serta berkenalan
dengan wajah-wajah baru dalam
Retret MUDIKA di tahun mendatang.
Tuhan Memberkati (ATH)
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“Not by chance, not by accident” resonated with me
throughout the weekend
and for days to come, what
Father Peter said about the
things we do and come to in
life, it happens for a reason.
I miss the Mudika UKI Toronto community so much
that I spent Monday and
Tuesday with members of Mudika of Los Angeles
and they reminded me of your openness and hospitality.
(Henry Nguyen)
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7
-Tujuh Fakta
Tuhan Itu Dekat Pada Orang Benar
Oleh RD Josep Susanto

itab Mazmur itu selalu menarik
untuk digali lebih dalam, karena
ada banyak rahasia-rahasia
kehidupan terbungkus rapi di
dalamnya. Salah satu rahasia kehidupan
yang mau saya bahas hari ini adalah
kenyataan bahwa Tuhan itu DEKAT pada
orang benar.

K

Ada 7 (tujuh) kata DEKAT di Kitab
Mazmur yang menggambarkan relasi
antara Tuhan dan manusia.

segala pekerjaanNya.
Melukiskan kedekatan dengan Tuhan
adalah kesukaan manusia yang seharusnya
melebihi segala kesukaannya terhadap hal
lainnya.
Dekat dengan Tuhan bukan melulu saat
manusia dirudung duka saja. Ketika hidup
kita dalam SUKA, mendekat jugalah pada
Tuhan.

5. Mzm 75:2 Kami bersyukur kepadaMu, ya
Allah, kami bersyukur, dan

namaMu dekat, orang-orang
1. Mzm 34:19 TUHAN itu dekat kepada orang- menceritakan perbuatanorang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan perbuatanMu yang ajaib.
orang-orang yang remuk jiwanya.
Melukiskan bahwa nama
Melukiskan keberpihakan Tuhan pada
manusia yang menderita, sedih dan susah
hidupnya.

2. Mzm 65:5 Berbahagialah orang yang
Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat
untuk diam di pelataranMu!
Melukiskan kebahagiaan orang yang
dalam hidupnya boleh mengenal Tuhan.
Tuhan itulah yang memilih kita, bukan kita
yang memilih Tuhan untuk mendekat
padaNya.
Berbahagialah orang yang sudah dipanggil
untuk mendekat pada Allah. Siapa
mereka? Saya dan Anda jawabnya.

Tuhan menjadi jaminan
perlindungan bagi manusia.
Nama itulah yang
mengatasi segal nama.
Kedekatan dengan Tuhan
akan terasa ketika manusia
mengucap nama Tuhan
dalam doa dan ucapan
syukurnya.

6. Mzm 119:151 Engkau dekat,
ya TUHAN, dan segala
perintahMu adalah benar.

Melukiskan bahwa manusia
yang dekat pada Tuhan
3. Mzm 69:18 Datanglah mendekat kepadaku, harus hidup sesuai dengan
tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh perintahNya. Kedekatan
bukan terletak pasa status,
-musuhku
atribut keagamaan yang
Melukiskan bahwa manusia juga perlu
kita pakai, tetapi pada
memohon untuk bisa dekat dengan Tuhan. sejauh mana kita menjalani
Manusia yang dekat dengan Tuhan, akan
perintahNya.
dilindungi dari segala bahaya musuh,
7. Mzm 145:18 TUHAN
karena Tuhan akan menebus dan
dekat pada setiap orang yang
membebaskannya.

4. Mzm 73:28 Tetapi aku, aku suka dekat pada berseru kepadaNya, pada setiap
Allah; aku menaruh tempat perlindunganku pada orang yang berseru kepadaNya
dalam kesetiaan
Tuhan ALLAH, supaya dapat menceritakan
Melukiskan kedekatan

dengan Tuhan akan semakin terasa dalam
doa, ketika manusia berseru kepada Tuhan
dalam kesetiaan. Kesetiaan manusia akan
sungguh terbukti ketika ia masih selalu
menyebut nama Tuhan, dalam doa-doanya
yang SUDAH, atau BELUM atau TIDAK
dikabulkan oleh Tuhan.□
Selamat sore kawanku yang baik.
Tuhan Yesus selalu dekat padamu.
Tuhan memberkati.

Wahyu 14: 13 "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata.
Tuliskan: “Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan, sejak
sekarang ini.”
“Sungguh,” kata Roh, “supaya mereka boleh beristirahat dari jerih
lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.”
Umat Katolik Indonesia di Toronto dan sekitarnya,
menyatakan TURUT BERDUKA CITA atas berpulangnya:

Bp. Fransiskus Thomas Wiran Tanjungan (77 thn)
6 Mei 2016 di Singapura
Kakak / kakak ipar dari:
Celine (Sian) Sjah / Frans Sjah (Man Fung)

Ibu Maria Minarni Bhe Twee Nio (98 thn)
23 Mei 2016 jam 17.00 di Kediri, Jawa Timur
Mendiang suami:
Alm. Tjioe Tjay Ik
Anak / Menantu:
Handoyo Tjokropranoto (Kediri)
Alm. Hadi Purnomo
Aries / Ennya Buddhyanto (Toronto)
Almh. Lelani / Alm. Johan Lembayung
Yuliani / Ali Soebagijo (Surabaya)
Oentari / Suwandi Suselo (Surabaya)
Beserta segenap cucu dan buyut.

Ibu Anastasia Sri Mulyati Gunawan (80 thn)
5 Juni 2016 jam 05.00 di Jakarta
Mendiang suami:
Alm. Johanes Yanuar Kurniadi
Anak / Menantu:
Dewi Kurniadi / Alexius Tan (San Jose, USA)
Kartika Kurniadi / Mario Herbani (Jakarta)
Esther Kurniadi / Julianto Prajogi (Toronto, Canada)
Cucu-cucu:
Jocelyn Tan, Andrew Tan (San Jose, USA)
Laura Herbani, Nicholas Herbani, Owen Herbani (Jakarta)
Timothius Prajogi (Toronto, Canada)
Semoga Tuhan Yang Maha Rahim memberikan keselamatan kekal dan
tempat peristirahatan yang indah di surga, dan bagi keluarga yang
berduka diberikan kekuatan, ketabahan serta penghiburan dari-Nya.

Sambungan dari halaman 4,

Kasih Allah itu. Melalui pekerjaan, tugas harian, kegiatan pribadi
dan banyak hal lainnya, kita mengalami dan mewartakan Kasih
Tuhan. Dengan tindakan itu, kita telah membuka hati bagi
Belaskasih Allah.
Melihat realita dunia kita sekarang yang cukup banyak
mengarah pada kehancuran, kematian dan kerusakan, saatnya kita
melawan arus yang ada itu. Kinilah saatnya kita menjawab Kasih
Allah itu lebih serius lagi. Jawaban kita itu tampak dengan
melakukan pekerjaan dan tugas harian kita dalam semangat Kasih
Allah. Kita menyadari bahwa semua yang lakukan adalah untuk
Kemuliaan Allah. Dengan demikian semua tindakan yang tidak
sesuai dengan kemuliaan Allah siap untuk kita tinggalkan.
Father’s day.....
Dalam bulan Juni pula dirayakan Father’s day. Tentu saja
perayaan ini tidak ada kaitan langsung dengan perayaan
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keagamaan. Namun dengan demikian kita bisa melihat kaitannya
dengan Kasih Bapa. Hati Bapa yang penuh Kasih itu diharapakan
juga hadir dalam diri setiap bapak dan suami dalam sebuah
keluarga. Setiap bapak hendaknya mampu menjadi penyalur Kasih
Allah Bapa kepada keluarganya dan semua orang yang
dijumpainya.
Pada bulan Juni ini pula secara khusus kita jadikan
sebagai Bulan Hati Kudus Yesus, yakni Kasih Allah yang tercurah
bagi semua manusia. Maka marilah kita selalu menimba aliran
Kasih dari Hati Yesus itu. Selama bulan Juni ini pula, marilah kita
mendoakan semua imama (pastor) kita, agar mereka selalu hidup di
dalam Kasih Allah dan dijaga dari semua bahaya yang mengancam
mereka. Marilah kita mencintai Allah lebih bersungguh-sungguh
lagi.□

