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ulan Mei sudah di ambang
pintu dan bagi kita, Gereja
Katolik, bulan Mei selalu
dihubungkan dengan Bunda
Maria.
Banyak orang Katolik
mengadakan kegiatan doa Rosario,
Novena Salam Maria, mengadakan
ziarah di tempat-tempat yang
dikhususkan untuk memberikan
penghormatan bagi Bunda Maria,
bahkan
tidak
sedikit
yang
mengadakan Misa khusus, rekoleksi,
retret, seminar, dan pendalaman
iman dengan tema Bunda Maria di
setiap bulan Mei. Pertanyaan refleksi
yang bisa kita renungkan bersama
adalah: apa arti keberadaan Bunda
Maria bagi hidup kita di jaman
sekarang ini?
Jawaban atas pertanyaan
tersebut tentunya akan berbedabeda karena pengalaman, kondisi
dan situasi yang kita hadapi berbeda
satu dengan yang lainnya. Yang jelas
saat ini sebagian orang sudah mulai
mempertanyakan,
menyangsikan,
meninggalkan, bahkan menjadi anti
Tuhan. Tidak sedikit orang yang
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merasa bahwa campur tangan
Tuhan tidak diperlukan lagi pada
jaman sekarang ini sebab orang
merasa dapat melakukan apa saja
yang dia mau. Maka yang menjadi
prioritas utama orang pada jaman
sekarang ini adalah materi dan
kekuasaan. Juga tidak sedikit orang
yang mulai meragukan dan menolak
Tuhan karena kecewa bahwa
Tuhan tidak membebaskannya dari
penderitaan,
persoalan,
dan
kesulitan hidup yang dijumpainya
dengan segera. Inilah realitas yang
kita hadapi saat ini dan tidak sedikit
mentalitas semacam ini ikut
mempengaruhi keyakinan kita akan
Tuhan sebagai sang Juruselamat.
Permenungan akan Bunda Maria
kiranya dapat membantu kita untuk
menghadapi
berbagai
macam
pengaruh dan tantangan yang ada di
jaman sekarang ini.
Sebagaimana kita ketahui,
pada jaman Bunda Maria hidup,
orang Yahudi sangat berharap akan
datangnya sang Mesias, yang
diyakini
akan
membawa
Bersambung ke halaman 10,
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Yesus Naik
Ke Surga
|Rm Aegidius Warsito SCJ|

9 Mei 2013, Gereja Katolik merayakan
Hari Raya Yesus naik ke Surga. Perayaan ini
disamakan dengan hari Minggu, artinya
walau perayaan Kenaikan Yesus ke Surga
selalu jatuh pada hari Kamis akan tetapi
setiap warga Gereja Katolik mempunyai
kewajiban untuk datang ke gereja merayakan hari raya ini. Di dalam 5 Perintah
Gereja dikatakan antara lain: “1. Rayakan
hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
2. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari Minggu
dan hari yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.”
Perintah nomer 1 dan 2 dari kelima Perintah Gereja ini mewajibkan semua warga
Gereja untuk menghadiri Misa sebagaimana
yang termaksud di dalam perintah itu. Di
North America/Canada perayaan ini diundurkan ke hari Minggu, dengan alasan praktis agar sebanyak mungkin orang bisa
merayakan hari raya ini sebab hari Kamis
adalah hari kerja (di Indonesia perayaan ini
bisa dilangsungkan karena hari tersebut
adalah hari libur Nasional). Perayaan ini bisa
selalu jatuh pada hari Kamis karena dihitung
dari 40 hari setalah Yesus bangkit dari
kubur. Bagaimana kita dapat memahami
perayaan Kenaikan Yesus ke Surga ini?
Markus di bagian terakhir Injilnya
menuliskan: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang
percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
siapa yang tidak percaya akan dihukum……….Sesudah Yesus berbicara demikian
kepada mereka, terangkatlah Ia ke Surga, lalu
duduk di sebelah kanan Allah…… (Markus
16:15-20). Sementara itu Lukas mencatat
peristiwa kenaikan Yesus ke Surga
demikian: “Inilah perkataan-Ku, yang telah
Kukatakan kepadamu………Kamu adalah
saksi dari semua ini. Dan Aku akan mengirim

kepadamu apa yang dijanjikan BapaKu………….Lalu Yesus membawa mereka
ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia
mengangkat tangan-Nya dan memberkati
mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati
mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke Surga….”(Lukas 24:44-53). Baik
Markus maupun Lukas melihat peristiwa
kenaikan Yesus sebagai suatu pelimpahan
karya yang sudah di mulai oleh Yesus
kepada para murid-Nya. Yohanes di dalam
Injilnya melihat bahwa peristiwa kenaikan
Yesus ke Surga sebagai sesuatu yang sudah
dirancang oleh Tuhan sendiri: “Namun
benar yang Ku katakan ini kepadamu. Adalah
lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jika Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak
akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku
pergi,
Aku
akan
mengutus
Dia
kepadamu.” (Yoh.16:7). Yohanes melihat
bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke Surga
sebagai jalan bagi turunnya Roh Kudus
kepada para murid untuk melanjutkan misiNya di dunia ini. Lukas di dalam Kisah Para
Rasul 1:8 menambahkan bahwa Roh Kudus
itu memampukan para murid untuk
mewartakan dan menyebarkan Injil ke
segala penjuru dunia: “Tetapi kamu akan
menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke
atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung dunia.”
Dari penelusuran sederhana beberapa teks Kitab Suci di atas, kita memiliki
gambaran bahwa peristiwa Kenaikan Yesus
ke Surga bukan hanya sekedar sebuah
penegasan bahwa Yesus adalah sungguh
Allah karena Dia mampu bangkit dari
kubur dan naik ke Surga dengan disaksikan
oleh para murid-Nya. Akan tetapi peristiwa
Kenaikan Yesus ke Surga ini tidak bisa

dilepaskan juga dengan pelimpahan dan
pemberian kekuasaan oleh Yesus kepada
para murid-Nya untuk mewartakan Injil,
menjadi saksi siapa Yesus yang sebenarnya,
dan pemberian Roh Kudus yang segera
akan diterima oleh para murid setelah
Yesus pergi ke Surga.
Hal inilah yang semestinya menjadi pemahaman kita setiap kali merayakan
perayaan ini. Yesus juga seakan-akan berkata kepada kita: sekarang engkau harus
menyampaikan kasih-Ku di manapun engkau berada dan kekuatan Roh Kudus akan
menguatkan, memberi keberanian, menuntun, dan memampukan engkau untuk mengajar serta bersaksi tentang Aku. Maka
pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah: seberapa jauh kita telah melakukan perintah Yesus ini? Apa yang selama
ini menjadi kendala bagi kita untuk bersaksi dan mewartakan iman ke-Katolik-an
kita kepada orang lain?
Para murid bukanlah orang yang
super saleh. Mereka juga orang-orang seperti kita. Mereka juga pernah mengalami
ketakutan, keraguan, kebingungan, menuruti apa kata hati mereka sendiri, bahkan
ada yang sempat menolak Yesus. Akan
tetapi peristiwa Kenaikan Yesus ke Surga
dan Pantekosta telah merubah cara hidup
dan penghayatan iman mereka akan Yesus.
Sebagai seorang murid Yesus, kita juga
telah menerima semuanya dari apa yang
Yesus janjikan. Maka semestinya tidak ada
alasan bagi kita untuk tidak hidup dengan
apa yang Yesus inginkan kepada kita semua. Mari kita gunakan perayaan Kenaikan
Yesus ini sebagai kesempatan untuk memulai dan memperbaharui kesanggupan
kita sebagai saksi-saksi dan pewarta Injil di
dunia yang semakin menjauh dari Tuhan.□
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PANTI ASUHAN ANAK CACAT “BHAKTI LUHUR”
BRUDERAN ALMA WAIKABUBAK
Jl. Weekarou, Depan Kantor Dinas Kimpraswil
Telp. 081339434916, Email: almaputrasumba@hotmail.com
SUMBA BARAT-NTT 87200

TANDA TERIMA
Sudah terima dari : Dewan Pengurus UKI (Umat Katolik Indonesia) Toronto
Dana sebesar
: Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah
Pada tanggal
: 4 April 2013
Untuk
: Sumbangan Biaya Operasional PA. Bhakti Luhur Sumba NTT
Melalui
: Rekening No. 0235-01-014643-50-8
BRI Cabang Waikabubak
a/n. PA. BHAKTI LUHUR PUTERA
Terbilang
: Rp. 36.625.000,Dari lubuk hati yang terdalam, kami para Bruder, Pengasuh dan anak-anak
Bhakti Luhur menyampaikan Terimakasih yang besar bagi Dewan Pengurus dan
segenap anggota Umat Katolik Indonesia (UKI) Toronto atas segala bentuk
perhatian dan ungkapan cinta yang dapat kami terima lewat bantuan ini. Sungguh,
semua ini sangat besar manfaatnya bagi pelayanan kita kepada anak-anak yang cacat,
miskin dan terlantar baik yang diasuh dalam Panti Asuhan ini maupun yang mendapat
pelayanan di rumah mereka masing-masing. Terlebih kami sangat berterimakasih
sebab selama ini, Panti kami yang berada di tengah-tengah masyarakat yang
sederhana ini sulit sekali untuk mendapatkan bantuan lokal dan juga tidak memiliki
donatur tetap yang dapat menolong kami dalam pelayanan ini.
Akhirnya, kami hanya dapat memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus,
Sumber segala kemurahan, Sukacita dan Damai Sejahtera kita, semoga Bapak/Ibu,
donatur sekalian dapat menerima berkat yang cukup dalam hidup, karya dan
perjuangan selanjutnya.
Selamat Berkarya, Tuhan Yesus memberkati.....
Waikabubak, 6 April 2013
Salam dan doa kami,
Br. Agustinus Bouk, ALMA | Bendahara Panti Asuhan
Br. Venantius Siki, ALMA | Pimpinan Komunitas & Panti Asuhan

Video Sosialisasi Imigrasi
No. 6/2011
Kepada Yth.
Pimpinan Organisasi Masyarakat Indonesia
di Toronto dan sekitarnya.
Dengan hormat disampaikan link video acara Sosialisasi Undang-Undang No.
6/2011 tentang Keimigrasian di KJRI Toronto, untuk disebarluaskan kepada
seluruh anggota/jemaat. Link:

https://www.youtube.com/watch?v=MoqTT6mN_7s

Terimakasih,
Pensosbud
KJRI Toronto
129 Jarvis Street, Toronto, ON M5C 2H6
Telp: (416) 360-4020
Fax: (416) 360-4295
www.kemlu.go.id/toronto
BERITA

U.K.I

RETREAT

HALAMAN

Mengenal
Kehendak
Allah

Komunitas Tritunggal Mahakudus USA (juga dikenal
dengan nama KTM atau Holy Trinity Community) akan
mengadakan Retret Mengenal Kehendak Allah
(Discernment Retreat) pada tanggal 25 - 27 Mei, 2013 di
Ohio (sekitar 6.5 jam perjalanan dengan mobil dari Toronto)
Retreat ini dimaksudkan untuk: "Membantu orang untuk
mengetahui dan memahami pembedaan roh secara tepat.
Apa yang dimaksud dengan pembedaan roh dan hal-hal
apa saja yang diperlukan dalam melakukan pembedaan
roh. Menyadarkan orang akan pentingnya pembedaan
roh dalam kehidupan dan tujuan dari pembedaan roh ini,
sehingga seseorang dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah"
Pembicara: Sr. Jacinta P.Karm and Sr. Priscilla P.Karm
Misa Kudus dan Sakramen Tobat akan diberikan oleh
Rm. Louis Antonny Wijaya SCJ.
Waktu :
Sabtu, 25 Mei 2013 jam 11:00 am sampai dengan
Senin, 27 Mei 2013 jam 2:00 pm.
Tempat:
Lutheran Memorial Camp
P.O. Box 8, 2790 State Route 61, Fulton, Ohio 43321
Biaya:
Dewasa $ 90/orang. Anak-anak (3-10) $ 50/anak. Anak
di bawah umur 3 tahun tidak dikenakan biaya dan tidak
mendapat meal. Tersedia scholarship.
Bagi yang berminat silahkan menghubungi Pauline, email:
Pauline.susanto@gmail.com, telp: 647 669-7524.
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Paus Fransiskus:

Mendengarkan
Firman Allah
dengan hati bersahaja, semoga
Gereja dibebaskan dari moralisme
dan ideologi-ideologi.
| Shirley Handisandjaja |

irman Allah harus didengarkan
dengan kerendahan hati karena
merupakan Firman Kasih,
hanya dengan demikian dapat
masuk ke dalam hati dan
mengubah hidup. Demikian yang
dikatakan Sri Paus dalam Misa pagi
kemarin (19 April). Pemikiran Sri Paus di
dasarkan pada bacaan-bacaan Kitab Suci
yaitu Pertobatan Santo Paulus dan kotbah
Yesus di dalam Sinagoga di Kafarnaum,
yang semuanya terpusat pada perkataan
Yesus kepada Saulus yang menganiaya
Dia, kepada Ananias yang dipanggil untuk
menerima Saulus dan kepada para Ahli
Hukum Taurat: barang siapa tidak makan
dagingNya dan tidak minum darahNya
tidak akan diselamatkan.

F

Kata Paus, "Suara Yesus melintas ke
dalam pikiran kita dan masuk ke dalam
hati kita. Karena Yesus mencari
pertobatan kita. Paulus dan Ananias
menjawab dengan kebingungan, tetapi
dengan hati yang terbuka. Sedangkan para
ahli hukum menjawab dengan cara lain,
mereka berdiskusi dan melawan keras
perkataan Yesus. Paulus dan Ananias
menjawab sebagaimana para nabi besar
dari sejarah keselamatan, seperti
Yeremia, Yesaya, juga Musa pernah
mengalami kesulitan: 'Tapi, Tuhan, aku
tidak pandai bicara, bagaimana aku dapat

mengatakan ini kepada orang-orang
Mesir?'. Dan Maria: 'Tapi, Tuhan, aku
belum menikah!'. Itu adalah jawaban dari
kerendahan hati, dari orang yang
mendengar Firman Allah dengan hati.
Sementara para ahli hukum menjawab
hanya menggunakan kepala. Mereka tidak
tahu bahwa Firman Allah masuk ke hati,
mereka tidak tahu mengenai pertobatan".
Paus menjelaskan siapakah mereka
yang
menjawab
hanya
menggunakan
kepala:
"Mereka adalah ideologi-ideologi
besar. Firman Yesus masuk ke dalam hati
karena merupakan Firman Kasih, yang
indah dan membawa kasih, membuat kita
mengasihi. Sedangkan ideologi-ideologi
m e m ot o ng j a la n k a si h d a n
keindahan. Dan mereka berdiskusi
dengan kepahitan: 'Bagaimana mungkin Ia
memberikan kita dagingnya untuk
dimakan?'. Semua itu masalah alasan
(intelek)! Dan ketika ideologi masuk ke
dalam Gereja, ketika ideologi masuk ke
dalam inteligensia Injil, orang tidak
memahami apapun".
Paus melanjutkan: "Mereka adalah
orang-orang yang berjalan hanya 'di
jalan keharusan': yaitu moralisme
dari banyak orang yang ingin
mewujudkan Injil hanya dengan
menggunakan kepala. Mereka itu

bukan orang-orang 'yang berjalan di jalan
pertobatan yang dipanggil Yesus'. Dan
mereka, yang ada di jalan keharusan,
membebankan semuanya di atas
bahu umat beriman. Semua ideologi
yang ada memalsukan Injil. Setiap
pemahaman ideologi, dari setiap bagian,
merupakan pemalsuan dari Injil. Dan
semua ideologi ini - sudah kita lihat
dalam sejarah Gereja - berakhir
menjadi intelektual-intelektual tanpa
talenta, ahli etika tanpa kehendak
baik. Dan jangan kita bicara soal
keindahan karena tentang itu
mereka tidak tahu apapun!
Sedangkan, jalan kasih, jalan Injil itu
sederhana: itulah jalan yang telah
dipahami oleh Orang-orang Kudus:
mereka adalah orang-orang yang
membawa Gereja berjalan maju! Jalan
pertobatan, jalan kerendahan hati, jalan
kasih, dari hati, jalan keindahan ... Mari kita
berdoa pada hari ini bagi Gereja, agar
Tuhan membebaskannya dari segala
pemahaman ideologi dan membuka hati
Gereja, dari Gereja Induk kita, kepada Injil
yang sederhana, kepada Injil murni yang
berbicara kepada kita tentang kasih,
membawa kita kepada kasih dan sangat
indah! Dan juga membuat diri kita indah,
dengan keindahan dari kekudusan. Mari
kita berdoa hari ini bagi Gereja!" □
[Sumber: Radio Vatikan]
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Iwan Hidajat

Lilian Tjokro

Taufik Abadi

Terimakasih
Freddy Sutjiawan, Genalia Weyner, Christine Tanuwijaya,
Ellyawati Wibisana, Tiny Tjongson

Terimakasih kepada
Bendahara dan
Pengurus East-West
2010-2013
Selamat datang
Bendahara dan
Pengurus East-West
serta Ketua Lektor
dan Sakristi
2013-2016
|Rm. Aegidius Warsito SCJ|
BERITA

U.K.I

Felicia Widjaja, Lusia Lie, Mikiwaty Sujitno, Damianus Indy,
Budiman Widjaja

angan berhenti. Bukan karena berhenti
akan menghambat laju kemajuan anda.
Namun sesungguhnya alam mengajarkan
bahwa anda tak akan pernah bisa berhenti.
Meski anda berdiam diri di situ, bumi tetap
mengajak anda mengelilingi matahari. Maka,
bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja
bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja
memberi kebahagiaan diri. Itulah yang
diharapkan oleh alam dari anda.
Air yang tak bergerak lebih cepat
busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih
mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih
gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak
digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu.
Alam telah mengajarkan ini; Jangan berhenti
berkarya, atau anda segera menjadi tua dan tak
berguna”.
Cerita ini sengaja saya kutipkan
sebagai
ungkapan
terimakasih
kepada
Bendahara dan Pengurus UKI East-West 2010
-2013 yang telah menyelesaikan tugasnya

J

secara resmi 24 Maret 2013 yang lalu, sekaligus
penyambutan bagi Bendahara, Pengurus UKI
East-West, dan ketua Lektor dan Sakristan
2013-2016 yang juga memulai tugasnya pada tgl.
24 Maret 2013. Cerita di atas hendak
menegaskan kepada kita semua bahwa kita ini
adalah manusia yang sangat berharga dan
bermartabat. Penting dan luhurnya keberadaan
kita baru ditemukan pada apa yang kita lakukan
selama kita hidup ini. Seberapapun kecilnya
perbuatan yang kita lakukan untuk sesama dan
Tuhan/Gereja, itu sungguh akan menjadikan
hidup kita sangat berarti dan itulah salah satu
maksud Tuhan menjadikan kita ada di bumi ini.
Kepada Bendahara UKI (Lilian Tjokro),
dan Pengurus UKI East (Taufik Abadi, Damianus
Indy, Felicia Widjaja, Mikiwaty Sujitno, Lusia Lie,
Budiman Widjaja), serta Pengurus UKI West
(Iwan Hidajat, Freddy Sutjiawan, Elly Wibisana,
Christine Tanuwijaya, Tiny Tjongson, Genalia
Weyner), saya sebagai Romo Pamong sekaligus
mewakili umat hendak mengucapkan banyak
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Ben Dijong

Selamat Datang
Harty Doyle
Selvie Widjaja

Raymond Wirahardja,
Maya Adisuria

terimakasih atas didikasi, pelayanan, dan
pengorbanan
(materi,
tenaga,
pikiran,
perasaan, waktu) yang telah diberikan selama
3 tahun bagi perkembangan UKI. UKI bisa
tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini
tentunya karena pelayanan yang total yang
telah anda berikan kepada UKI selama ini.
Pada kesempatan ini saya juga ingin memohon
maaf bila selama masa kepengurusan Anda,
saya secara pribadi maupun warga UKI kurang
respek, tidak menghargai, dan tidak melihat
jerih payah yang telah anda lakukan. Bila ada
kata atau sikap yang telah menyinggung
perasaan anda kiranya kami semua dengan
rendah hati mohon maaf. Akhirnya, seperti
kutipan cerita di atas, saya juga tetap
mengajak anda sekalian tetap aktif berkarya di
UKI dengan mengambil bentuk-bentuk
pelayanan yang ada baik yang resmi maupun
yang tidak. Sumbang saran dan kritikan Anda
akan menjadikan UKI sungguh menjadi sebuah
Gereja yang hidup sebagaimana Gereja
Perdana.
Kepada Bendahara UKI (Janto
Solichin) dan Pengurus UKI East (Nani Widjaja,

Ribkah Mesach

Chopi Suhadi, Reza Aguswidjaya,
Jeffrey Susilo

Sofjan Suhadi, Selvie Widjaja, Reza Aguswidjaja,
Jeffrey Susilo, Harty Doyle) serta Pengurus UKI
West (Ben Dijong, Lucas Noegroho, Ribkah
Mesach, Maya Adisuria, Joyo Sudardi, Raymond
Wirahardja) serta Ketua Lektor (Lilian Tjokro)
dan Ketua Sakristan (Hendry Wijaya), saya
sebagai Pamong UKI dan mewakili umat
pertama-tama ingin mengucapkan terimakasih
atas kesediaan anda ambil bagian di dalam
pelayanan Gereja/UKI. Percayalah bahwa
Tuhan akan melengkapi dan menyertai anda
sekalian di dalam menjalankan tugas mulia ini.
Oleh karena itu saya mengajak anda sekalian
untuk selalu mengundang Tuhan dan
mempersilakan Tuhan memakai diri kita
sebagai alat-alat-Nya untuk menyalurkan
berkat-Nya kepada umat yang amat Tuhan
cintai. Kesadaran akan Tuhan yang memakai
kita sebagai alat-alat-Nya inilah yang
membedakan kita dengan apa yang kita buat di
dalam sebuah organisasi non keagamaan.
Kerjasama dan kekompakan di antara para
pengurus baik Inti maupun Pleno akan
menjadikan
kunci
keberhasilan
kita
mengembangkan amanat mulia ini.

Lilian Tjokro, Hendry Wijaya

Kepada seluruh warga UKI, saya ingin
mengajak
Anda
sekalian
untuk
juga
mengungkapkan dukungan Anda secara nyata
dengan melibatkan diri di dalam kegiatankegiatan yang disusun oleh para pengurus UKI
yang ada sekarang ini. Paulus menggambarkan
bahwa Gereja itu sebagai Tubuh Mistik Kristus
(1 Korintus 12:12-31). UKI sebagai Gereja akan
menjadi sebuah persekutuan yang benar-benar
hidup kalau semua anggotanya mengambil
perannya masing-masing. Akan tetapi sebaliknya
UKI akan menjadi tidak berkembang bahkan
mati kalau semua hal ditumpukan hanya kepada
para pengurus dan anda hanya duduk manis
sebagai penonton, pengkritik, dan tidak peduli
sama sekali dengan apa yang sedang terjadi atau
orang yang minta dilayani saja. Cerita pada awal
tulisan ini, juga berlaku untuk seluruh warga
UKI.
Sekali lagi terimakasih kepada para
pengurus yang baru saja menyelesaikan masa
tugasnya, dan selamat datang kepada pengurus
baru periode 2013-2016. Mari kita berikan
dukungan kita secara nyata kepada para
pengurus UKI yang telah menyediakan dirinya
untuk melayani kita dan Gereja UKI.□
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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:

PERAYAAN MINGGU PALMA
23 MARET 2013

Ibu Elly Linawati Usman (61 thn)
Meninggal, 19 Januari 2013, pk 23:40 WIB
Di Wonosobo, Indonesia
Istri dari Darmoyo
Ibu dari Jonathan, Jasintha
Tante dari Isabella Iman & Hendra Wiryanto Tiono
Bapak Aguswidjaya Adisasmita (75 thn)
Meninggal, 26 Januari 2013
Pk 19:30 WIB di Jakarta
Suami dari Almh Lianita Tantaka
Ayah, Ayah Mertua dari Antonius Ari, Reza Adisasmita & Audrey
Silvia, Lucas Renov
Opa dari Rachelle Aguswidjaya
Bapak Then Kwat Fa (82 thn)
Meninggal, 28 Februari 2013, pk 18:30 WIB di Jakarta.
Suami dari Djoe Ling Voei
Ayah, Ayah Mertua dari
Flora Then & Ajay Jani, Patricia Djoe & Chuah Eu Hock, (Almh)
Djoe Nita Maria Theresia & Nikolas Osih Tedjakusuma, Djoe
Florencia Katarina & Victor Ooi, Djoe Sik Tjhan, Djoe Siek Lie &
Marsela Tan Malaka.
Opa dari Alexandra Chuah, Christopher Chuah, Barbara Clara
Tedjakusuma, Timotius Brian Tedjakusuma, Jonathan Ooi,
Christian Djoe, Annabel Djoe, Natasha E Tendiono, Alexander A
Tendiono.
Ibu Modesta Mujiah
Meninggal, 5 Maret 2013, pk 17:00 WIB
Kakak dari Rm. Sukoto SCJ
Ibu Christine Yap Sip Ngie (94 thn)
Meninggal, 9 April 2013, pk 1.45 am
Di Credit Valley Hospital, Mississauga
Ibu, Ibu Mertua dari
Bernadette Sindhu & Henry Sindhu, Lien Tjoa, Peter Oen & Almh.
Mien Oen, Alm. Anthony Brata & Dewi Brata, Hendra Brata, Clara
Cullen & Chris Cullen, Sem Brata & Lina Brata, Frank Brata
Oma dari Monique & Hadi Purwantoro, Sandra Tjoa & Darragh
Hardy, Roy Tjoa, Steven Oen & Jessica Berney, Veronica Oen &
Willy Desintonio, Althea Brata, Kevin Brata, Gravilla Brata, Murela
Cullen, Jonathan Brata, Jason Brata.
Buyut: Raymond Purwanto, Jason Hardy, Shannon Hardy,
Malcolm Desintonio, Aaliyah Desintonio.
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.

Choir Group East
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ekedar mengingatkan kembali pesan
dari Ketua Lektor UKI, Lilian Tjokro
yang telah menyampaikan jadwal
tugas kepada setiap Lektor UKI
melalui email untuk bulan Mei sampai dengan
Desember 2013.
Tugas Lektor sangat istimewa
karena Lektor adalah utusan, duta Tuhan
untuk menyampaikan Sabda Allah,
sebagaimana Allah sendiri ingin
menyampaikannya. Dengan demikian sangat
penting bagi setiap Lektor untuk
mempersiapkan diri, mengikuti prosesi dan
memperhatikan tata gerak pelaksanaan
sebagai Lektor dalam setiap perayaan Misa
Kudus.
Bila anda berhalangan untuk
bertugas sebagai Lektor pada hari yang
bersangkutan, diharapkan agar anda
secepatnya mencari pengganti.
Lektor
pengganti harap diambil dari nama-nama
petugas Lektor yang sudah mengikuti
pelatihan Lektor UKI dan dilantik diawal
bulan Desember 2012.
Bila anda berhalangan tugas dan
sudah mendapatkan Lektor pengganti, harap
memberitahukan via email kepada:

Lektor

Petugas S

UKI

KasihNya
kepada

NuH

AbRaHAm

MuSA
NUH belum tahu Banjir akan datang
ketika ia membuat Kapal dan ditertawai
Kaumnya. ABRAHAM belum tahu
akan tersedia Domba ketika Pisau
nyaris memenggal Buah hatinya.
MUSA belum tahu Laut terbelah saat
dia diperintah memukulkan tongkatnya.
Yang Mereka Tahu adalah bahwa
Mereka harus Patuh pada Perintah
ALLAH dan tanpa berhenti Berharap
yang Terbaik… Ternyata dibalik ke
TIDAKTAHU an kita, TUHAN telah
menyiapkan Kejutan !

BIASANYA Tangan TUHAN Bekerja di detikdetik terakhir pengharapan Hamba-Nya.
Jangan kita berkecil hati...Karena kadang
TUHAN mencintai kita dengan cara-cara yang
kita tidak suka...
Tuhan memberikan apa yg kita butuhkan,
bukan apa yg kita Inginkan...!!!
Lakukan bagianmu saja, dan Tuhan akan
mengerjakan bagianNya...
Biarlah.....
Kekuatan SIMSON
Kebijakan SALOMO
Kesabaran AYUB
Iman
ABRAHAM
Inspirasi
DANIEL
Ketulusan ESTER
Keberanian DAUD
Kesalehan HENOKH
Kelembutan MUSA
Ketaatan
YOSUA
Kesetiaan RUTH
Sukacita
HABAKUK
Menjadi bagian dalam Pribadi kita.
Tetaplah Percaya. (Matius 21:21),
Tetaplah Berdoa. (Markus 9:23),
Tetaplah Setia.
(Matius 25:21),
Tetaplah Cari Kerajaan Allah. (Matius 6:33).
[kiriman dari TH]
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Ketua Wilayah East & West
Romo Aegidius Warsito SCJ
Koordinator Lektor (Lilian Tjokro)
Pada hari anda bertugas sebagai Lektor,
mohon datang lebih awal, setidaknya tiga
puluh menit sebelum Misa dimulai pada jam
2:00 pm, untuk mempersiapkan diri antara
lain:

Mengambil lembar catatan tambahan
untuk ujud Misa, dan doa umat, dari
Sakristan atau Ketua Wilayah atau
Romo, untuk diperhatikan nama-nama
yang akan didoakan atau dibacakan.

Melihat dan memastikan ulang Bacaan
I dan II yang akan dibaca dari buku
liturgy (buku besar warna biru), yang
ada di meja sakristi atau sudah
diletakkan di Ambo oleh Sakristan.

Memakai baju liturgis untuk lektor

Persiapan diri terakhir, misalnya
membaca ulang Bacaan I atau II yang
akan dibaca, dan berdoa pribadi
sebelum bertugas.
Terimakasih atas pelayanan anda. Semoga
Tuhan memberkati kita semua.□ [Lilian
Tjokro, Angie Hanapie]

2-5 Agustus 2013

UKI
Group
Pendaftaran: Chopi Suhadi
(416) 949-3900
soflykos@yahoo.ca
Biaya : $ 20.00 per tenda
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John 20:28 - Thomas answered and said
to him: “ My Lord and my God.”
Kasih Tuhan
tak pernah berakhir

Devotional
Readings
by Njoo Tik Poen

Thomas was one of Jesus’
12 apostles and he had
trusted Christ openly for
several years. After Jesus’
death Thomas doubted that
He had really risen from
the tomb. But, after 8 days
the Lord appeared to Thomas, showed him his scars,
and told him to stop doubting and to believe. Sometimes you may find it hard
to feel close to Jesus, perhaps even doubting him.
Jesus is waiting for you.
Reach out for his nail-

scarred hands and say as
Thomas did: ”My Lord and
my God.”
Let
us
pray:
Lord,
strengthen our faith, so we
can believe in you, knowing
that you care.
Tidak sedikit orang Yahudi
mengelilingi Yesus di Bait
Allah Yerusalem.
Mereka
berada di situ dengan hati
bimbang, penasaran, ingin
tahu, mempertanyakan kesungguhan Yesus sebagai
Mesias. Mereka ingin agar

Yesus berkata terus-terang.
Apakah Yesus tidak pernah
menyingkapkan siapa diriNya kepada mereka? Pernah, bahkan banyak kali. Dia
menyingkapkan diri-Nya tidak
hanya dengan kata-kata,
melainkan juga dengan karyakarya-Nya. Namun semua
upaya Yesus itu belum
mampu menggugah hati
mereka
untuk
percaya
kepada Yesus. [Christine
Budihardjo]

Sambungan dari halaman 1,

pembebasan bagi mereka. Akan tetapi mereka menjadi kecewa
karena Yesus, yang memproklamirkan diri sebagai sang Mesias,
tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan
mereka. Orang yang tadinya mengelu-elukan Dia menjadi berbalik
menentang dan membunuh-Nya. Di tengah-tengah situasi yang
demikian, kita bisa melihat bagaimana sikap Bunda Maria terhadap
Yesus. Bunda Maria tidak pernah meragukan sama sekali bahwa
Anaknya adalah sang Mesias sebagaimana yang telah dinubuatkan
oleh para nabi itu.
Dari penelusuran Kitab Suci secara sederhana kita bisa
melihat bagaimana kuatnya iman Bunda Maria terhadap Anaknya
sebagai sang Mesias, misalnya: saat ada di perjamuan nikah di Kana,
Bunda Maria dengan sangat yakinnya meminta para pelayan
melakukan apa yang diperintahkan Yesus (Yoh.2:3-5); sementara
banyak orang berteriak salibkan Dia dan yang lain ketakutan serta
bersembunyi, Bunda Maria dengan keyakinannya yang mantap
menemani Yesus sampai di kayu salib (Yoh. 19:25-27); di bawah
kayu salib Yesus, Bunda Maria tetap mengimani apa yang dikatakan
oleh Malaekat Gabirel kepadanya:”Ia akan menjadi besar…Tuhan
Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,
dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan” (Luk 1:22-23), akan
tetapi di kaki salib itu, yang dilihatnya adalah penderitaan Puteranya yang tak terlukiskan:“Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang
penuh kesengsaraan … ia sangat dihina, sehingga orang menutup
mukanya terhadap dia …”(Yes. 53:3-5) walaupun demikian Bunda
Maria tetap setia dan menyertai Kristus; juga kesetiaan Bunda
Maria dibuktikan dengan ketekunannya untuk berdoa dan
bersekutu dengan para murid Yesus di tengah-tengah ancaman dan
penindasan bagi siapa saja yang menjadi murid Yesus (Kisah Para
rasul 1:14) pada masa awal berdirinya Gereja.
Kekecewaan hidup, penderitaan, penolakan, kegagalan,
bahkan ancaman fisik atas iman kita kepada Yesus Kristus, yang
berasal dari lingkungan yang semakin menentang akan keberadaan

Tuhan semestinya tidak menjadikan kita mengalami ketakutan dan
terpengaruh untuk mengikuti arus yang ada di sekitar kita.
Keberhasilan dan kesuksesan hidup yang kita alami patut disadari
bahwa itu bukan melulu karena kehebatan yang ada di dalam diri
kita. Intinya apapun yang terjadi di dalam diri kita, baik dalam suka/
keberhasilan maupun dalam duka/kegagalan dan penderitaan hidup
yang kita jalani, kita tetap membutuhkan Tuhan. Tuhan senantiasa
menepati janji-Nya untuk memberikan yang terbaik bagi hidup kita.
Satu hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan janji-Nya, yaitu:
kesetiaan untuk hidup dengan iman akan Tuhan. Bunda Maria
dengan kesederhanaannya telah mengajarkan bagaimana kesetiaan
sebagai seorang yang beriman akan Tuhan itu hidup dan dihidupi
secara nyata, yang kemudian membawanya kepada kemuliaan dan
sukacita yang abadi.
Semoga di bulan Mei ini, kita tidak hanya sibuk
memberikan penghormatan akan Bunda Maria akan tetapi mari kita
belajar dari Bunda Maria untuk tetap setia hidup sebagai seorang
beriman pada jaman seperti sekarang ini.
Salam dan doaku, Rm. Aegi SCJ.

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

