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ebentar
lagi,
kita
memasuki masa adven.
Masa ini menjadi masa
untuk berziarah, bukan
hanya
menantikan
datangnya hari natal, hari
kelahiran
Sang
Juru
Selamat, melainkan ziarah
batin menuju “Betlehem”,
tempat
sang
ilahi
berinkarnasi.
Allah
menjelma menjadi manusia.
Kandang Betlehem tempat
bayi Yesus dilahirkan,
menjadi isyarat kuat, bahwa
yang
ilahi
memilih
kesederhanaan, keterbukaan
dan ketulusan hati. Bukan
pesta pora dan hingar
bingar, kemegahan dan
kemewahan dunia dengan
segudang prestasi yang Ia
hinggapi. Maka tepat sekali
yang dikatakan Mother
Teresa bahwa keheningan
adalah Allah yang berbicara
kepada
kita.
Dengan
demikian, kesederhanaan,
keterbukaan dan ketulusan
hati adalah bagian penting
yang mudah terhubung
dengan keheningan.
Sehingga masa adven bagi

S

kita adalah masa untuk berziarah, mencari Tuhan dalam
kehidupan. Bukan Tuhan yang hilang dan ingin kita
temukan, melainkan sebaliknya kita yang hilang dan
ingin Tuhan temukan. Kesederhanaan, keterbukaan hati
dan ketulusan hati adalah jalan pulang. Dan Henry
Nouwen menuliskan pengalaman pencarian Tuhan itu
dengan indahnya:
Seeking God
You want to seek God with all your life, and love Him
with all your heart.
But you would be wrong
If you thought you could reach Him.
Your arms are too short, your eyes are too dim,
Your heart and understanding too small.
To seek God means first of all, to let yourself be found by
Him.
He is the God of Abraham, Isaac and Jacob.
He is your God, not because He is yours, but because
you are His.
To choose God means giving yourself up to Him in faith.
Let your life be built on this faith as on an invisible foundation.
Let yourself be carried by this faith like a child in its
mother’s womb.
And so, don’t talk to much about God but live in the certainly that He has written your name on the palm of His
hand.
Live your human task in the liberating certainly,
that nothing in the world can separate you from God’s
love for you.
In Jesus of Nazareth God shows in special way
Bersambung ke halaman 9,
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Imamat

SELAMAT ULANG TAHUN
YANG KE DUA PULUH

25 Nopember 2013
Allah Bapa yang maha kasih,
kami bersyukur atas imam-imam, khususnya Romo
Aegidius Warsito SCJ yang telah mendampingi kami,
umat-Mu. Engkau telah memilih dan memanggil Romo
Aegi untuk selalu setia kepadaMu, untuk selalu dapat
bekerjasama dengan banyak pihak membangun Gereja
yang hidup.
Sudilah Engkau memberkati Romo Aegi dalam
semua karya pelayanan bagi umat-Mu. Sebagai garam
yang dapat melindungi hidup kami, sebagai terang yang
dapat memancarkan terang-Mu bagi orang-orang yang
sedang diliput kegelapan.
Bapa yang penuh kasih, sudilah melindungi
para imam kami, khususnya Romo Aegi dari mara
bahaya, kuatkan Romo Aegi bila mengalami kesulitan
dalam panggilan. Teguhkan Romo Aegi dalam
menjalankan tugasnya sebagai Pastor Paroki St. Thomas
More, berikan kesehatan jasmani dan rohani agar Romo
Aegi selalu dapat bekerja giat di tengah jemaat-Mu.
Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan
Kristus, Tuhan kami. Amin
Umat Katolik Indonesia
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“I have decided
to follow Jesus
No turning
back...
No turning
back…”

Romo Aegi mempersembahkan misa kudus ‘outdoor’ secara sederjama
dengan batu sebagai altar. Seperti itulah kita mengenang dan mensyujuri
akan karya hebat St. Paulus di Korintus

Tapak
Tilas
Rasul
Paulus
dan
Rasul
Lainnya

| Oleh Nico Krisnanto |
Bagian I

erjalanan ziarah ini memang
tidak persis menelusuri tapaktilas Yesus di Jerusalem dan
sekitarnya. Melainkan lebih diarahkan
kepada tapak-tilas rasul Paulus dan
rasul lainnya mewartakan 'kabar baik'
dari Yesus kepada para 'gentiles' umat non-Yahudi di luar Tanah Suci.
Seperti diungkapkan oleh
Romo Aegidius Warsito pada misa
pertama, perjalanan ini adalah
terutama untuk mengungkapkan rasa
syukur kepada Tuhan atas rahmat
kehidupan yang telah diberikanNya
kepada kita semua. Bacaan I dari misa
10 Oktober 2013 di President Hotel
Athens, mengungkapkan suka-cita -seperti 'anak lembu berjingkrakjingkrak lepas kandang'.
"Tetapi kamu yang takut akan nama-
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Ku, bagimu akan terbit surya
kebenaran dengan kesembuhan pada
sayapnya. Kamu akan keluar dan
berjingkrak-jingkrak seperti anak
lembu lepas kandang." [Mal 4:2]
Ternyata kemudian, bukan
cuma suka-cita hati yang berjingkrakjingkrak; perjalanan ini benar-benar
ada kaki yang 'berjingkrak-jingkrak' -diatas anak tangga naik-turun di
Mediteranea dan tebing berbatu terjal
di Medugorje. Jingkrak-jingkrak ini
mengesankan karena direkam dalam
memori kepegalan kaki dan pinggang.
Ya, beginilah
ziarah berjingkrakjingkrak!
Suka-cita (the joy) kepada
Tuhan ini pun diungkapkan dalam
kebersamaan 49 peserta yang akrab
dengan suasana persahabatan dan
gotong-royong.
Keakraban
itu
barangkali adalah juga ciri khas dari
kelompok imigran / perantau katolik
yang menghadapi kerasnya hidup di
negeri asing. Tenggang-rasa (toleransi)
dan sikap sabar terhadap kesulitan dan
derita oleh hambatan luar maupun
kelemahan fisik, semua dapat diatasi
bersama dengan baik.
Lebih penting lagi, rasa syukur
diungkapkan dengan misa kudus setiap
hari: di hotel, di kapal atau on-sites.
Tiga kali sempat didaraskan doa
Rosario untuk menghormati Oktober
sebagai bulan Rosario. Yang terakhir
adalah doa Rosario sambil menelusuri
tebing terjal berjingkrak-jingkrak di
Apparition Hill Medugorje.
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Cuaca awal-musim gugur
bulan Oktober yang bersahabat -selain wind chill di beberapa lokasi -sungguh nyaman dan menyenangkan.
SEPANJANG PERJALANAN
Berjalan keluar menengok
negeri lain dari kaca-mata seorang
turis senantiasa mengesankan eksotik,
indah, dan menyenangkan. Beranekaragam pemandangan alam yang
cantik, budaya hidup yang berbeda,
profil penduduk dengan ciri unik
mengesankan betapa kreatif karya
penciptaan Tuhan itu.
Rumah-rumah di Athens tua
yang cenderung berwarna lusuh
dindingnya, bagi saya tampil sebagai
'kandang burung' (sejauh yang sempat
saya jumpai). Jauh dari semarak,
dimakan jaman. Athens memang kota
tua, kuno. Tetapi, justru kekunoan itu
membangkitkan gairah akan wisata
eksotik masa kini.
Mungkin itulah salah satu
hakikat kehidupan: biar sudah tua,
jika masa lalunya terisi oleh banyak
kisah kegiatan dan perjuangan berat,
sungguh indahlah masa tua itu.
Ketuaan itu menjadi indah dan
bermakna.
Kemudian
ternyata,
menyimak ketuaan itu semakin sering
dijumpai ketika mengunjungi begitu
banyak puing-puing (the ruins).
Louis Olympia memulai
perjalanan dari pelabuhan Piraeus
BERITA

U.K.I

menjelang siang hari Jumat. Romo
Aegi persembahkan misa kudus
setelah santap siang. Senja hari
mendarat di Mykonos. Disitulah awal
dari
berjalan
jingkrak-jingkrak;
rupanya itu adalah 'appetizer' terhadap
main course ziarah jingkrak-jingkrak
berikutnya. Jika biasanya ada half-day
tour, di Mykonos ini kita mengikuti
'half-night tour'.
Mykonos menampilkan rumah
-rumah serba putih; seragam dengan
arsitektur yang cenderung monoton.
Malah isteri saya, Lucia berkomentar,
"Kok seperti kuburan". Tetapi,
ternyata kehidupan disitu cukup aktif
dengan restauran dan pertokoan yang
cerah dan semarak. Satu-satunya
religious site disitu yang sempat
didatangi dan itu pun dari luar saja
(karena
sudah
malam)
adalah
Monastery of Panayia Tourliani, milik
gereja Greek Orthodox.
Dari Mykonos, Louis Olympia
menuju ke Kusadasi -- kota nelayan
yang kecil di pantai barat Turki. Proses
visa disitu ternyata berjalan mulus,
kabarnya karena kita berkunjung
kurang dari 24 jam. Pagi itu ziarah ke
religious site pertama: Rumah Maria.
(beberapa hari kemudian, kita
berkunjung juga ke Loreto -- Basilica
della Santa Casa -- yang menyimpan
rumah tinggal Maria, lahir dan
dibesarkan di Nazareth, dan menerima
kabar gembira dari malaikat Gabriel)
House of Mary -- Meryem Ana
Evi -- dipuncak bukit "Bulbul" berada
9 kilometer sebelum kota Ephesus,
adalah tempat tinggal Bunda Maria
bersama St. Yohanes pada awal
penyebaran
ajaran
kristiani.
(disitu ada ruangan persembahan
untuk kaum muslim, yang ikut juga
merasakan adanya mukjijat Maria
bagi mereka)

Ziarah
kita
disitu
disemarakkan dengan kesempatan
dadakan untuk dapat mengadakan
misa di kapel; suatu kesempatan
indah yang datang sebagai hasil
tegur-sapa Romo Aegi dengan

seorang bruder disitu.
Dari House of Mary, kita
beranjak ke kota lama Ephesus -kota kristen ketiga setelah Yerusalem
dan Antioch. Disitu disajikan: the
ruins. Puing-puing dari kuil Artemis,
Agora, stadion dan teater perkasa di
masa lampau: ah, betapa kebesaran
manusia itu berantakan ditiup angin
jaman... Berhala mitos Yunani,
keindahan imajinasi, seni budaya,
kehidupan
mewah
bangsawan,
patung dan batu marmer pualam
adalah keperkasaan manusia, dan
kini hancur berantakan berkepingkeping. Karya manusia tidak ada
yang kekal.
St. Yohanes merasul di
Ephesus dan membentuk komunitas
kristen perdana. Kabarnya Injil
Yohanes mungkin ditulis disitu.
Ephesus adalah salah satu dari 7
gereja yang disebutkan dalam kitab
Wahyu. Kemudian Santo Paulus
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melanjutkan dengan gigih berkotbah
disitu mewartakan kabar gembira
Yesus Kristus selama hampir 3
tahun. Terbayangkan bagaimana dia
berdiri ditengah Agora atau stadion,
dengan berani berhadapan dengan
para ahli sihir dan tenung, pejabat
pemerintah dan pemuja berhala,
menebarkan ajaran dan ajakan
keselamatan oleh Yesus Kristus.
(saya merenung: saya tidak bisa
seberani itu!)
Dari Surat Rasul Paulus
kepada umat di Efesus termuat suatu
madah "Allah Penyelamat": Efs 1:310 ("Sebab di dalam Dia Allah telah
memilih
kita
sebelum
dunia
dijadikan, supaya kita kudus dan tak
bercacat di hadapan-Nya.")
Dari
Kusadasi,
Louis
Olympia menuju ke pulau Patmos
yang hanya 4 jam jauhnya. Disitu
kita mendarat dengan boat karena
kapal tidak bisa masuk merapat ke
tepi. Ziarah jingkrak-jingkrak naikturun tangga melelahkan ke Biara St.
Yohanes dan Cave of the
Apocalypse. (apokalypsis: berarti
"membuka tabir"atau "pewahyuan")
St. Yohanes berada di
Patmos sebagai orang buangan dari
kekaisaran Roma Domitian, yang
murka karena Yohanes tidak juga
mati ketika dihukum bakar di Roma.

HALAMAN

Di gua inilah, St. Yohanes menerima
pewahyuan yang kemudian ditulisnya
sendiri dan dengan bantuan seorang
asisten dalam Kitab Wahyu yang
merupakan bab terakhir dari Perjanjian
Baru. Dalam gua yang sempit dan
gelap inilah Kitab Wahyu yang sulit
dibaca dan dipahami maksudnya itu
dibuat.
Bayi Yesus dilahirkan di
palungan, dan Wahyu dikuakkan
dalam gua yang gelap kepada seorang
rasul yang sudah berusia lanjut:
sungguh mempesona dan ajaib cara
Tuhan mengulurkan tanganNya kepada
manusia.
(Dr. Scott Hahn menyatakan
bahwa Kitab Wahyu tidak dapat
dimengerti bila lepas dari liturgi; dan,
misa kudus adalah perwujudan Kitab
Wahyu
Dari Patmos, kita berlayar ke
pulau Kreta (Crete). Pagi hari setelah
sarapan, mendarat di Heraklion.
Kunjungan singkat ke Knossos Palace
kuno di masa peradaban Minoan.
Kembali ke kapal untuk makan siang.
Santap siang kali ini sungguh istimewa
dan sangat didambakan: nasi goreng
plus ayam goreng ala Indonesia!
Enak sekali! Lezatnya bukan
main! Lagi pula dapat sambal enak
(siapa yang bawa dari Toronto?) Ada
yang terpuaskan menyantap 2 porsi
tuh...
Usai santap siang
istimewa itu, Romo Aegi
kembali persembahkan misa
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kudus. Beberapa orang penumpang
lain ikut serta dalam misa dan
komuni.
Sore hari, kita mendarat di
Santorini dengan boat seperti di
Patmos. Sekitar 4 jam saja kita
keluyuran di pulau berbukit batu
dengan
jalan
menanjak
yang
mengagumkan dan alamnya yang
indah. Untuk kembali ke dermaga
kita diharuskan 'menikmati' antrian
panjang dan lumayan lama ke cable
car.
Louis Olympia melanjutkan
perjalanan kembali ke PiraeusAthens; dari situ langsung dengan bus
mampir sebentar di Hotel President,
dan segera menuju ke Corinth
(Korintus) yang jauhnya ~70km.
Corinth adalah kota dagang yang
ramai, dibaktikan kepada dewa
Apollo, dan dikenal kebatilannya
sebagai "a sin city". Disitulah St.
Paulus berkarya, awalnya untuk
melayani pengungsi Yahudi dari
Roma. Reruntuhan bangunan dan
tumpukan batu berserakan menjadi saksi
bisu akan kejayaan kota itu dimasa
lampau; menjadi saksi bisu akan
kesaksian St. Paulus yang berkotbah
dengan gencar di 'bhema' di depan Agora
(= market place).
Saya teringat akan Surat Paulus
kepada umat di Korintus termuat, Madah
Kasih yang sungguh agung 1Kor 13:1-8:
"Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan
semua bahasa manusia dan bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, aku sama dengan gong
yang
berkumandang
dan
canang
yang
gemerincing."
Bersambung
bulan depan,

HALAMAN
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Menjadi

Tua Itu Pasti
Menjadi

Dewasa Itu

Pilihan

| Rm. Antonius Purwono SCJ |
Homili Misa Minggu IV, 27 Oktober 2013

idak bisa dipungkiri, bahwa doa
merupakan sesuatu yang sangat hakiki
dalam hidup kita. Mengapa doa menjadi
fundamental, karena doa menjadi ruang sakral
tempat berpadunya dua sikap hati antara
manusia dan Allah. Di dalamnya, manusia
membulatkan hati berbakti kepada Allah,
melambungkan doanya hingga naik ke awan,
takkan terhibur sebelum sampai tujuan,
takkan terhenti sebelum sampai ke Yang
Mahatinggi. Dan Allah, berkenan kepada
orang yang demikian, memandang dan memberikan
hak.
Dalam bahasa Paulus, sikap hati yang
demikian, diungkapkan sebagai sikap hati yang
berjuang mengakhiri pertandingan dengan baik
sampai ke garis finish dan memelihara iman, dan
pihak Allah memberi mahkota kebenaran.
Perjuangan yang demikian didasari oleh sikap
dasar; pertobatan dan kerendahan hati. Dua hal
yang tak bisa dipisahkan dan saling
mengandaikan. Bertobat mengakui sebagai
pendosa di hadapan Allah, hanya mungkin
terjadi bila ada kerendahan hati.
Bila doa demikian, maka doa bukanlah
waktu tersisih dikala kita letih, atau waktu yang
ada di sudut kesibukan kita, tempat kita berlari menepi. Doa,
dengan demikian menjadi bagian kesadaran iman yang mencoba
menaruh peka, dimana Allah bertahta,
dan kita menggapaiNya. Ini terjadi disetiap
waktu, dan seluruh
kehidupan kita, karena
hidup adalah
pertandingan mencapai

T
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garis finish, dan dalamnya kita

memelihara iman.
Hari ini, kebetulan kita
merayakan senior day, sebuah
perayaan untuk memberikan respek,
hormat dan cinta besar kita pada
senior. Karena para senior telah memberi teladan
untuk berjuang menyelesaikan pertandingan,
memelihara
iman. Namun, jika mau jujur, bisa jadi perayaan ini
mebuahkan
beberapa sikap; bahagia dan bangga sebagai senior atau
biasa biasa saja, atau malah sedih menjadi senior.
Daripada saya menerka-terka, nanti malah salah,
siapa yang bangga sebagai senior? Siapa yang sedih?
Siapa yang biasa-biasa saja?
Mungkin diam, adalah jawaban yang paling
aman dan nyaman, karna mau bilang bangga, kog ya
sedih juga, mau bilang biasa-biasa saja, kog gimana,
apa lagi mau bilang sedih, kog malu sama anak cucu..
Kalau saya ditanya apa bangga menjadi senior?
Saya mungkin gak berani menjawab, karena kog sedih
juga.. kog tiba-tiba jadi senior, apa yg sudah saya
perjuangkan untuk sebuah pertandingan kehidupan?
Lalu, saya teringat. Pernah membaca sebuah status;
menjadi tua itu pasti, mejadi dewasa itu pilihan.
Siapapun akan menjadi tua, tidak ada yang bisa
menolaknya, tapi menjadi dewasa dalam iman,
adalah perjuangan siapapun sampai akhir, tidak
mengenal tua ataupun muda. Bisa jadi usia saya
sudah menunjukkan tuanya, tapi, tak pernah
kedewasaan menyertainya.
Menjadi dewasa, ternyata mau menjadi
seperti pemungut cukai, yang mau mengakui kesalahan dihadapan Allah
dengan rendah hati. “ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini”.
Tidak seperti orang Farisi; Ya Allah aku mengucap syukur karena aku
tidak seperti semua orang lain, aku bukan perampok, bukan orang lalim,
bukan pezinah, aku berpuasa seminggu dua kali, sepersepuluh
BERITA

U.K.I

Bersambung ke halaman 10,
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Sambungan dari halaman 1,

How urgently He seeks for you, and how entirely He has
committed Himself to your happiness
In Jesus of Nazareth one person shows
How completely we can belong to God;
How much freedom and humanity,
How much courage and self-forgetfulness one can possess
When one has been found by God and has surrendered
to Him.
In Jesus there is also a future for you as you go by His
road through sin and death
Towards fellowship and love, unfailing glory and life.
In faith you will recognize Him in the works of His
hands and above all in us,
Made in His image and likeness, and most clearly of all
in the love which is Jesus.
But even if you receive no sign, no word from Him,
you will still recognize Him.
His very absence is full of the mystery of His greatness.
It can help you not to seek and serve some image of Him
You yourself have created.
So never let yourself lose heart but go on seeking Him,
In everything, in everybody-they are pledges that you
will finally meet Him.
Work hard to know Him face to face.
For as sure as the dawn is His coming certain as the
latter rains.
If you abide in love you will abide in God an not wonder
anymore in darkness
Then live in joyfulness and hope,
Unanxious, without any trace of fear,
at peace with yourself and the world,
in ceaseless reverence and thanks.
Because God’s love for you endures forever.
Selamat memasuki masa adven, semoga perjalanan
batin kita, menemukan DIA dalam setiap kehidupan
kita.□ [Rm Antonius Purwono SCJ]
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Lukas 2: 29-30
“Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi
dalam dalam sejahtera, sesuai dengan firman-Mu,
sebab mataku telah melihat keselamatan yang
daripada-Mu”
Umat Katolik Indonesia di Toronto dan sekitarnya,
TURUT BERDUKA CITA,
atas berpulangnya:

Maria S. Andisoewito, Tan Kwie Ing (54 thn)

Meninggal, 22 September 2013
Jam 3:55 am, Mississauga
Suami dari Almh. Nelly Salim
Adik, Kakak dan Kakak Ipar dari
E Nanik Soemarni
MV Koemalasari dan Djiehardjojo Ongkoseputro
FM Moestikawati dan C Suherman
J Eka Sandjojo dan T Lilyana
BY Dwi Santoso dan Alm. Tjiu Si Hun
Keponakan: Cyntia, Alvin, Albertus, William, Felix
Saudara sepupu dari:
Susan dan Alwin Tjan, Perry Bolton, Roy Kawanni, Emeline
Tjan, Claire Tjan, Eugenie Tjan, Lawrence Tjan

Ibu Purwati Bohari (79 thn)

Meninggal, 26 Oktober 2013
Jam 16:30 WIB, di Jakarta, Indonesia
Istri dari Alm. Wong Thian Koei
Ibu / Ibu Mertua dari
Daniel Harry Wibowo Wong & M Veronica Yanti Linawati
Wong Budi Haryanto & Oey Way Lie
Wong Cindy Florensya & Riky Kurnia
Oma dari Agustinus Wibowo, Theresia Wibowo, Johanna
Haryanto, Nersissa Haryanto, Giselle Haryanto, Reinaldo,
Jennice.

Ibu Hendrika Lukas (49 thn)

Meninggal, 5 Nopember 2013
Jam 02:15 WIB
Istri dari Gunawan Triyatna
Ibu dari Natalia, Christiandi, Aurelia.
Oma dari Lionel
Anak dari Alm. PL Latman Lukas & Alm. Theresia Tan Kit Nio
Saudara kandung/Ipar
Stefanus Lukas dan Christyana
Robertus Lukas dan Rini Yunita
Diana Lukas dan Dominicus Rusdin
Nikorus Lukas dan Rita Santika
Desiane Lukas dan Hendra

Bapak Joes Baptista Rusdin, Liem Kheng Che
(83 thn)
Meninggal, 10 Nopember 2013
Jam 03:00 WIB di Jakarta, Indonesia
Suami dari Hilda Linawaty (Kwee Lien Nio)
Ayah/Ayah Mertua dari
Vincentius Rusdin
Veronica Rusdin
Maria Rusdin
Alm. Valentinus Rusdin
Dominicus Rusdin dan Diana Lukas

Semoga Tuhan Yang Maha Rahim memberi keselamatan
kekal dan tempat peristirahatan yang indah di rumah Bapa
di sorga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi
rahmat, kekuatan, ketabahan serta penghiburan dariNya.
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“Every Precious Gift Comes From Above”
(James 1:17)

Samuel Alexander Kho

Puji syukur
kepada
Tuhan
bahwa pada
hari Sabtu,
tanggal
2
November
Steven Susanto
William Bong
Pauline Susanto
2013,
"WILLIAM
BONG" telah dipilih sebagai CCRC Council untuk Komunitas
Indonesia, dan "STEVEN SUSANTO" sebagai wakilnya.
Mereka akan bertugas selama tiga tahun mulai tahun
2014 dan akan bertindak selaku Council representative bagi
Indonesian ethnic catholic charismatic group di CCRC Toronto,
yang mempunyai fungsi "to oversee the growth and development
of the Charismatic Renewal for Indonesian Catholic Charismatic
Group". Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang ingin
disampaikan ke CCRC termasuk meminta support dari CCRC,
dapat menghubungi William Bong.
Terima kasih kepada PAULINE SUSANTO yang telah
menjadi CCRC Councilor selama kurang lebih 3.5 tahun.
Berikut ini link CCRC website tetapi belum diupdate dengan data
terbaru: http://ccrctor.com/Prayer%20group.html#INDONESIAN
Mohon dukung doa bagi William dan Steven dalam
menjalankan tugasnya.

November 4, 2013
at 6:33 am, St Luke Hospital,
Maumee, Ohio
Born to Jessica P Dani & Dennis V Kho
Proud Grandparent
Witono Dani and Mila Ie
Rejoicing with you on the arrival of
your precious baby boy
“ Umat Katolik Indonesia “

Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Cindra
Sambungan dari halaman 8,

penghasilanku untuk derma...(untuk
UKI?)
Dewasa lalu, tidak memaksa
Allah untuk bertindak lebih, kecuali
belas kasih dan pengampunanNya.
Kalau
kita
turun
ke
Basement, ada dekorasi yang
cantik..diantara dekorasi itu, kita akan
melihat banyak gambar hati, love,
cinta. Saya tidak tahu maksudnya.
Mungkin itu wujud cinta kami kepada
para senior, atau terimakasih kami
pada senior yang telah dan terus
mencintai kami atau juga harapan
kami, semakin senior, semakin
berkobar cintanya pada Allah dan
sesama (keluarga), atau, atau yang
lain. Namun yang pasti, harapannya

kita semua, untuk semuanya; cinta
lalu
menjadi
motor
yang
menggerakkan kita semua dalam
berjuang mewujudkan kedewasaan
iman. Berjuang mewujudkan diri
seperti Paulus yang mengakhiri
pertandingan dengan baik.
Lihat
juga
pasanganpasangan yg merayakan ultah
perkawinan bulan ini. Mereka berani
merayakan dan membaharui janji
perkawinan, karena cinta yang besar.
Bisa jadi cintanya makin besar, atau
makin makin meredup, tapi yakinlah
kesetiaan untuk berjuang bagi
kebahagiaan
keluarga
tetaplah
membara.
Maka, mari kita jadikan hari

ini untuk menyemangati dan belajar,
melatih kepekaan, disisi mana di
ruang hidup kita, Allah kita
tahtakan. Saling membantu diantara
kita, sebagai senior-yunior, adalah
langkah awal, bukan untuk menatap
Allah dengan sombong dan pongah,
tapi tertunduk, karena sadar akan
aneka dosa dan kelemahan, dan kita
takluk pada Dia yang terus
membentuk kita.
Akhirnya,
sebulat
hati
berbakti, terus berjuang memelihara
iman sampai akhir pertandingan,
dilandasi semangat tobat dan
kerendahan hati, adalah poin penting
yang akan terus kita gali dalam
hidup ini. Tuhan memberkati.□

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

MUDIKA’S PROGRAM
MOMENTUM is aimed towards the younger Mudikans. “Momentum is a community of young people
who seek to begin and explore the relationship with
God in the rather secular world we live in.”
IGNITE is aimed toward the Indonesian speaking
Mudikans. ”Ignite is a group of people that have
been brought together by God as a family. We can
freely share ideas, beliefs, and religious experiences
to grow together in Jesus.”
IMPACT is the oldest program we have. “Impact
are those who want to further improve their relationship with God and see how they can connect it
with the Bible, their faith, and their daily life.”

