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SYUKUR

menjadi tema besar, bukan
karena apa yang telah dicapai atau
diperoleh, melainkan karena kata itu
mengarah kepada sesuatu yang maha besar,
yang memang menjadi tujuan syukur,
yakni Allah, Bapa.
Dia yang menjadikan, Dia pulalah yang
memelihara UKI. Dengan caraNya yang
unik. Sehingga, sebenarnya, kita ini tidak
hanya UKI, Umat Katolik Indonesia, tetapi
juga UKIU, Umat Katolik Indonesia Unik.
kog bisa? Kita sudah 34 tahun sebagai
komunitas umat Allah; dan sejak
berdirinya tgl 3 Februari 1980, dengan
pelindung St. Yosep hingga kini, sudah ada
10 orang koordinator dan 9 romo pamong,
harusnya tambah satu lagi biar imbang
(lol)..., Lagi, selama 34 tahun kita sudah
pindah 3 kali. Apakah ini berarti kalau di
rata rata, tiap periode 10 tahun, kita mesti
pindah??? Butuh 5 tahun lagi untuk
menggenapi periode 10 tahunan, sehingga
tambah satu kali lagi untuk menggenapi,

menjadi pindah 4 kali. Tidak usah
dipikirkan demikian. Keunikan lain yang
hendak saya tunjukkan, dan ini yang paling
penting; ketika 5 lalu kita merayakan 30
tahun, kita membuat sebuah buku
kenangan yang sangat bagus.
Dalam buku kenangan tersebut, tertulis
judul; “30 tahun Perjalanan Dalam Iman
dan Kasih”. Dalam perayaan ultah UKI yg
ke 30 Uskup Agung Toronto, Kardinal
Thomas Collins juga hadir. Yang menarik
adalah, sambutan beliau pada perayaan
ekaristi ulang tahun UKI yang ke-30.
Dalam sambutannya, beliau menulis: “the
theme of your commemorative book:
Journey in faith, Hope and Love is
appropriate for the Indonesian Community
in the Archdiocese of Toronto”. Ini unik,
karena lagi-lagi berhubungan dengan
angka satu, yakni angka penggenapan. Dan
penggenapan itu namanya Harapan. Di
judul buku itu tidak ada kata haparan, tapi
Uskup dalam sambutannya menyebutkan
Bersambung ke halaman 4,
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34
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Gereja
UKI

DOA TAHUN SYUKUR
Allah Bapa yang Mahakuasa
kami bersyukur kepada-Mu atas penyertaan
-Mu dalam gerak langkah kami sebagai
UKI di Keuskupan Agung Toronto untuk
mewartakan iman dan kasih.

Kami bersyukur, atas kebaikan-Mu
Mengutus para pendiri UKI, romo-romo
1980-2014
pamong,
para pengurus dari waktu ke waktu,
untuk terus membantu UKI dalam peziarahan hidup.
Kami bersyukur, atas bimbingan Roh Kudus
Yang menggerakkan dan menyemangati seluruh umat
Untuk aktif dan terlibat,
Sehingga Yesus semakin kami imani,
Dan karya-Nya kami wujudkan.
Kini, 34 tahun usia kami sebagai UKI
Bimbing terus langkah kami
agar iman kami semakin tangguh,
persaudaraan kami semakin kokoh
dan pelayanan kami semakin ikhlas.
Bersama Santo Yosef, pelindung kami,
Teladan kesetiaan dan kerendahan hati,
kami persembahkan syukur, niat dan
upaya kami kepada-Mu
melalui Yesus Kristus Putra-Mu
Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

Hati Yesus yang mahakudus, kasihanilah kami
Santa Maria tak Bernoda, doakanlah kami
Santo Yosef pelindung kami, doakanlah kami
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Louis Olympia Cruise
Hari Pertama
Oleh Rm Aegidius Warsito SCJ

1.

3.

(1) Louis Olympia yang kami pakai,
(2) Selesai urusan Imigrasi siap memasuki Louis
Olympia, (3) Penyambutan saat masuk Louis Olympia.

11 October 2013, jam 7 am
rombongan
Pilgrimage
UKI
memulai perziarahannya (dengan
wajah-wajah
yang
penuh
semangat dan ceria) menuju ke
Piraeus Port (dari President Hotel
-Athens) dengan bus yang
memakan waktu kurang lebih 45
menit. Setelah urusan Imigrasi
2.
dan tiket selesai, maka naiklah
para peserta ke kapal Louis
Olympia. Kapal ini dapat memuat 1,664 penumpang,
termasuk di dalamnya 725 cabins (interior, exterior dan
suites) dengan fasilitas: bathroom, TV, radio, hair dryer
& air conditioning. Kapal pesiar ini juga dilengkapi
dengan: one dining room, 4 lounges (yang dapat dipesan
dan dipakai untuk kebutuhan konferensi atau kelompok),
5 bars, casino, tempat bermain anak-anak, Duty Free &
Travel Value shop, library, Spa termasuk di dalamnya
hair salon, manicure and pedicure, massage room,
double Jacuzzi, 2 kolam renang, gym, medical center
and Internet area, Satellite telephone, Dokter, dan AC di
semua ruangan. Kapal pesiar ini memiliki panjang
214,88 m, lebar 28,40 m, dengan bobot 37,584 ton dan
kecepatan melaju 19 knots, dengan 650 crew yang
melayani kapal ini (30 crew berasal dari Indonesia – Bali
dan Madura). Kapal ini memiliki 8 lantai untuk
Bersambung ke hal 5,
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Sambungan dari halaman 1,

kata harapan itu.
Bicara tentang pengharapan;
saya menemukan harapan-harapan
yang bertaburan di perayaan 30 tahun,
antara lain; moga UKI semakin
mampu membaharui komitmen untuk
menjadi garam dan terang dunia
dengan membaharui tata kelola UKI,
kelompok-kelompok basis semakin
tumbuh berkembang menjadi tiangtiang penopang Gereja yang kokoh,
dan satu yang menarik harapan yg di
tuliskan oleh Rm. Aegi, agar semua
orang Katolik yang berasal dari
Indonesia mencintai UKI sehingga
menjadi semakin besar, dan menjadi
contoh Gereja yang hidup di
keuskupan agung Toronto. Dan ada
orang muda UKI yang menjadi
anggota SCJ (ada yang terpanggil
menjadi imam, biarawan-biarawati).
Saya yakin kita masing-masing tentu
memiliki harapan harapan yang
indah. Apapun harapannya, kita
menyadari bahwa syukur adalah cara
awal untuk menggenapi sebuah
harapan. Bacaan Injil pada perayaan

ekaristi ulang tahun UKI ke-34,
berbicara tentang garam dan terang
dunia. Hal itu sungguh merumuskan
dengan tepat salah satu harapan itu.
Singkatnya, kita adalah garam, jadilah
asin. Kamu adalah terang, pancarkan
sinarmu untuk menerangi. Tetapi ada
seruan yang cukup menarik; jika
garam itu menjadi tawar, dengan
apakah ia akan diasinkan? Tidak ada
gunanya selain dibuang dan diinjak
orang. Demikian juga dengan terang,
bila pelita tidak akan diletakkan di
bawah gantang, melainkan di atas
kaki dian sehingga menerangi semua
orang.
Ungkapan
itu
menarik,
karena menantang kita, bahwa kita
tidak boleh berhenti pada sebuah
identitas yang sudah kita bentuk, kita
capai. Tapi di tuntut, dari identitas itu
memberikan
rasa,
memberikan
nuansa, menyinari. Singkatnya, dari
identitas itu mesti mengalirkan
sebuah berkat. Dari identitas itu
mengarah pada suatu cita-cita, pada
penggenapan sebuah harapan.

Amazing Mathematics for The Start of 2014!
If: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Is equal to;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Then
H+A+R+D+W+O+R+K ;
8+1+18+4+23+15+18+11=98%
K+N+O+W+L+E+D+G+E ;
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%
L+O+V+E;
12+15+22+5 = 54%
L+U+C+K ;
12+21+3+11 = 47%
None of them makes 100%. what makes 100% ???
Is it Money? NO !!!
M+O+N+E+Y= 13+15+14+5+25=72%
Leadership? NO !!!
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P= 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97%
Every problem has a solution, only if we perhaps change our
"ATTITUDE".
A+T+T+I+T+U+D+E ;
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
It is therefore OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes
OUR Life 100% Successful..
BERITA

U.K.I

Maka pepatah bijak mengatakan,
lebih mudah menciptakan daripada
merawat dan mengembangkan. Untuk
menjadikan
sebuah
keluarga,
prosesnya bisa kelihatan gambang;
orang
pacaran,
kemudian
memutuskan untuk menikah. Lalu
menikah. Jadilah sebuah keluarga.
Menjadi romo, juga. Masuk seminari
bertahun-tahun
belajar,
lalu
ditahbiskan, jadilah romo. Jadi
keluarga, atau jadi romo bukanlah
akhir, justru sebuah awal perjalanan
panjang untuk terus memberikan
“rasa keluarga” dan “rasa keromoan”.
Itulah panggilan kita semua, bahwa
identitas kita sebagai murid Kristus
yang digambarkan sebagai garam dan
terang dunia, menuntut kita untuk
terus
memberikan
rasa
dan
menerangi. Moga dengan demikian,
UKI menjadi sebuah komunitas untuk
bisa saling menimba rasa asin, dan
mengisi kekuatan agar pelita hidup
kita tetap bernyala, menyinari dan
memberikan rasa bagi orang banyak.□ [Romo Antonius Purwono SCJ]
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4.

5.

6.

(4) Misa di Louis Olympia, (5) Pimpinan
Rombongan bersama peserta dari
Indonesia:lunch di Louis Olympia , (6) Satusatunya gereja Katolik yang ada di Mykonos, (7)
Salah satu Orthodox Monastery di Mykonos

mengakomodasi semua kegiatan dan kebutuhan penumpang.
Dibandingkan dengan Holand America Lines Cruise, Louis
Olympia termasuk kapal pesiar kelas menengah. Kapal Cruise ini
meninggalkan Piraeus Port jam 9 menuju ke Mykonos Island.
Bagi saya pribadi, perjalanan dengan kapal Cruise
merupakan perjalanan yang pertama kali saya alami, sehingga
fasilitas dan suasana yang ada di kapal menjadi sesuatu yang
sangat mengesankan bagi saya, apalagi ditambah dengan cuaca
yang sangat bersahabat saat kapal mulai bergerak meninggalkan
pelabuhan pada jam 11am dengan tujuan ke Mykonos. Selama di
kapal rombongan bebas melakukan aktifitasnya: ada yang berenang,
berjemur, tidur siang, main pingpong, senam aerobic, melihat lomba
merangkai bunga, lihat-lihat di casino, dan lain-lainnya. Akan tetapi
yang jelas jam 3 pm semua peserta UKI-Pilgrimage kumpul di ruang
pertemuan untuk mengadakan misa. Sementara itu kapal baru
merapat di pelabuhan Mykonos jam 6 pm, dan seluruh penumpang
diberi kesempatan untuk melihat keindahan pulau Mykonos.
Mykonos sendiri adalah salah satu pulau milik
Yunani yang terletak di antara Tinos, Syros, Paros dan
Naxos. Luas pulau ini hanya 85,5 km2 dengan ketinggian
permukaan tanah 341m dan dengan jumlah penduduk
10.134 jiwa (berdasarkan sensus 2011) yang sebagian
besar tinggal di downtown Mykonos. Adapun penduduk
pertama di pulau ini adalah bangsa Carians, yang
kemudian disusul oleh kelompok bangsa dari Mesir kuno,
Fenisia, Kreta dan Iona. Menurut mitologi Yunani,
Mykonos adalah tempat bertemunya dewa Zeus dan Titan.
Pulau ini sebagian besar terdiri dari granit dan bebatuan,
7.
yang sebagian besar telah terkikis oleh angin kencang.
Karena kondisinya terdiri dari granit dan bebatuan maka
air tawar menjadi sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan
akan air tawar, mereka sangat mengandalkan air hujan dan membeli dari
tempat lain. Yang menarik dari pulau ini adalah semua bangunan yang ada
Bersambung ke halaman 8,
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PERAYAAN NATAL BERSAMA 2013
“ Hendaklah

Terangmu Bercahaya “

audara-saudari yang dikasihi
Tuhan,
Merayakan Natal, rasanya
tidak cukup dan akan terasa
kering, jika hanya berhenti pada
sebuah perayaan tanpa merenungkan
hakekat Natal itu sendiri. Justru di
sinilah sukacita natal itu kita
dapatkan, bukan pada keindahan baju
yang kita pake, kemeriahan pesta
yang kita buat, maupun suka cita
karena liburan yang kita terima
sehingga bisa kumpul dengan
keluarga dan bisa pergi bersama, dan
sebagainya. Dan syukurlah, bahwa
natal tidak pernah bermakna tunggal,
artinya kita bisa merenungkannya dari
banyak segi. Dan kali ini, Sang
TERANG menjadi tema kita. Sang
TERANG yang kita imani itu
menantang dan mendobrak kita untuk
memancarkan sinar terang itu kepada
sesama, persis seperti yang dikatakan
Matius 5:6 “hendaklah terangmu
bercahaya”.
Natal bagi kita adalah
sukacita karena Sang Terang telah
datang. Dan Sang Terang itu tidak

- Matius 5: 16

S

lain adalah Allah yang hadir dalam
kehidupan manusia dan ingin
menyelamatkannya.
Maka
tidak
mengherankan jika Nabi Yesaya,
dengan ketajaman mata batinnya
menubuatkan (Yes 9:1): “Bangsa
yang berjalan dalam kegelapan telah
melihat terang yang besar, mereka
yang diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar”. Apa
yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya
sungguh di alami oleh para gembala
sebagai Allah yang menimbulkan

sukacita dan bukan ketakutan.
Sehingga
mereka
bergegas
menjumpai Bayi Yesus di palungan
(Luk 2:8-20). Demikian juga dengan
para majus, Sang terang dialami
sebagai petunjuk arah yang menuntun
mereka sampe pada bayi Yesus dan
yang juga mengarahkan mereka
pulang. (Mat.2:1-12)
Berbeda dengan Lukas, yang
menampilkan Sang Terang bagi para
gembala,
dan
Markus
yang
mengkisahkan Sang Terang yang
Bersambung ke halaman 8,
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RAPAT DEWAN PLENO UKI

ewan Pengurus UKI
mengadakan Rapat Pleno
tahunan pada hari Sabtu 14
Januari 2014 di basement Gereja St.
Anselm. Rapat Pleno dihadiri tidak
kurang dari 20 orang, yaitu para
pengurus wilayah East dan West, dan
pengurus Mudika UKI. Rapat dibuka
dengan doa oleh Romo Antonius
Purwono SCJ dan dipimpin oleh
Koordinator UKI Christine
Budihardjo. Dalam kata
pembukaannya Christine
mengingatkan kembali pentingnya
rapat pleno yang diadakan satu tahun
sekali ini, karena dalam pertemuan ini
bisa dibicarakan banyak hal yang

D

berkaitan dengan Gereja UKI . Dalam
rapat ini kita tidak mengevaluasi
kegiatan-kegiatan yang sudah
dilakukan, namu lebih dipusatkan
pada pembahasan masalah-masalah
yang timbul, menetapkan tahun 2014
sebagai tahun syukur di usia UKI
yang ke 34. Topik agenda selanjutkan
di fokuskan pada perencanaan
kegiatan menyongsong 35 tahun UKI,
dan membahas implementasi lebih
detail akan acara-acara kegiatan di
tahun 2014. Mari kita dukung segala
bentuk usaha dan acara-acara
kegiatan yang sangat menarik yang
akan diselenggarakan di tahun 2014.
Semoga kita semua, Romo Pamong,

Dewan Pengurus dan warga UKI
dapat berkarya dan selalu diberkati
Tuhan dalam pelayanannya di Gereja
UKI.□ [Angie Hanapie]

Warga UKI di Perayaan HUT Ke 34
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Sambungan dari halaman 6,

menuntun Para Majus, Yohanes, lebih
eksplisit lagi. Di dalamnya kita
menemukan Yesus yang menyatakan
Diri-Nya sebagai sang terang itu; “
Akulah terang dunia”.
Ketika Yesus menyatakan
dirinya sebagai terang dunia, maka
ada beberapa hal yang Ia tunjukkan
dari pernyataan diri-Nya;
Terang itu memberi kehidupan
“Akulah terang dunia; barangsiapa
mengikuti Aku, ia tidak akan berjalan
dalam kegelapan, melainkan ia akan
mempunyai terang hidup”. Yohanes
8:12
Sebagaimana
kita
tahu,
bahwa kegelapan itu menjadi
gambaran atas dosa. Maka kegelapan
yang adalah dosa itu mewujud dalam
sikap
dan
tindakan
manusia:
perpecahan, bisa kebencian, iri hati
dengki, keserakahan, kesombongan
dan aneka sikap dan tindakan yang
intinya melawan cinta kasih Allah.
Bila ini terjadi, maka hidup
manusia
mengarah
kepada
kebinasaan. Budaya kematian sedang
dihidupi dalam situasi kegelapan
macam ini.
Maka dia yang selalu
mencintai
dan
dan
ingin

Sambungan dari halaman 5,

8.

(8) Salah satu
sudut kota
Mykonos,
(9) Windmill
yang dibangun
pada
permulaan
abad ke 16 di
Mykonos

9.

menyelamatkan kita, datang yang
membawa kita yang mengikutiNya
memperoleh terang hidup.
Terang itu mempersatukan
dan memperkuat persekutuan
Ketika Yesus menyatakan dalam
Yohanes 8:18-19: “Akulah yang
bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan
juga Bapa, yang mengutus Aku,
bersaksi tentang Aku. Dan orang
banyak bertanya: “dimana BapaMu?
jawab Yesus; Baik Aku maupun Bapa
-Ku tidak kamu kenal, jikalau kamu
mengenal Aku, kamu mengenal juga
bapaKu”.
Inilah salah satu dari sekian
banyak bentuk relasi persekutuan
antara Yesus dengan Bapa. Persatuan
dan persekutuan yang begitu indah,
sehingga menarik kita semua untuk
juga masuk dalam persekutuan
denganNya.
Masuk
dalam
persekutuan komunitas ilahi.
Inilah terang yang datang itu,
terang itu mempersatukan dan
memperkuat persekutuan. Kita lihat
di sekitar kelahiran Yesus sang
terang, bagaimana para gembala
datang menyembahNya dengan penuh
sukacita. Demikian juga para majus
atau tiga sarjana dari timur, datang

untuk
menyembah
dan
juga
mempersembahkan emas, kemenyan
dan mur. Mereka yang datang berasal
dari aneka latar belakang; dari orang
yang paling sederhana sampai mereka
yang punya kuasa.
Perbedaan karena warna
kulit, status sosial, suku, bahkan
agama kalau mau diluaskan nothing
dihadapan
Terang
yang
mempersatukan itu.
Dari situ kita bisa melihat,
bahwa terang yang mempersatukan
itu, juga terang yang menggerakan
orang untuk mempersembahkan
kepada sang terang itu, untuk
memberikan diri kepada sang terang
itu. Para gembal dan tiga sarjana
melakukan itu.
Itulah Sang Terang. Ia
menghidupkan dan mempersatukan.
Mengimaninya, berarti membangun
keberanian dan melaksanakan untuk
memiliki
terang
hidup
dan
membangun persekutuan yang di
dalam totalitas pemberian diri,
menjadi persembahan yang indah
kepada Sang Terang.□
[Khotbah Rm. Antonius Purwono SCJ kepada
seluruh Umat Kristiani di GTA, Toronto, 11
Januari 2013]

diharuskan untuk dicat dengan warna putih, tujuannya adalah untuk
mengurangi daya sengat matahari yang cukup panas di pulau ini, dan
salah satu yang menjadi landmark dari pulau ini adalah Mykonos
Windmill yang dibangun pada permulaan abad ke 16. Mayoritas
penduduk di tempat ini beragama Kristen Ortodoks.
Louis Olympia merapat di Mykonos jam 6 pm dan pada bulan
Oktober matahari mulai terbenam lebih cepat dibandingkan bulan
summer, hal ini membawa dampak bagi rombongan.
Kami tidak dapat melihat keindahan yang ada di
pulau ini, karena jam 7 pm sudah mulai gelap.
Rombongan ada di pulau ini kurang lebih selama 3
jam karena jam 9 pm kami sudah harus ada di kapal
lagi, sebab akan melanjutkan perjalanan menuju
Kusadasi (Turki). Setelah semua rombongan UKI
masuk kapal, kami menikmati makan malam dan
kemudian sebagian yang masih memiliki tenaga pergi
ke panggung utama untuk melihat live show dari crew
kapal.□
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Pastoral.
Catatan
paling
kuno
mengenai
Santo
Valentinus terdapat di dalam sebuah
dokumen resmi Gereja pada Abad VVI yang menulis peringatan wafatnya.
Begitu pula pada Abad VIII sebuah
dokumen menuliskan secara khusus
tentang
ciri
kemartirannya:
penyiksaan; pemenggalan kepala di
malam hari; penguburannya yang
dikerjakan oleh murid-muridnya
Proculus, Efebius dan Apollonius;
kelanjutan kemartiran dari ketiga
murid ini serta penguburan mereka.
Catatan lain dari Abad VI
mengisahkan Santo Valentinus, warga
dan Uskup kota Terni, Italia yang
sejak tahun 197, menjadi terkenal
oleh karena kesucian hidupnya,
karena sikap amal dan kerendahan
hatinya, karena kerasulannya yang
tekun dan atas mukjizat-mukjizat
yang diperbuatnya, datang ke Roma
atas undangan Cratone, seorang
pengkotbah
Yunani,
untuk
menyembuhkan puteranya yang sakit
bertahun-tahun. Santo Valentinus
menyembuhkan
pemuda
ini,
membaptisnya ke dalam Kristianisme
bersama keluarganya dan para pelajar

bahasa Latin asal Yunani: Proculus,
Efebius dan Apollonius.
Santo Valentinus dipenjara di
bawah Kaisar Aurelianus dan
dipenggal kepalanya di Roma. Waktu
itu tanggal 14 Februari 273. Jasadnya
dipindahkan ke kota Terni. Orang
Kudus ini adalah salah satu Uskup
awal di Terni, ditahbiskan oleh Santo
Felicianus pada tahun 197. Para
pendahulunya
adalah
Santo
Pellegrinus dan Santo Antimus,
saudara dari St.Cosmas dan St.
Damianus.
Gereja memperingati Santo
Valentinus tanggal 14 Februari
menggantikan peringatan pagan kuno
setiap tanggal 15 Februari, yang
menghormati Dewa Pan, Fauno dan
Lupercus,
berkaitan
dengan
pemurnian ladang sawah dan ritus
penyuburan tanah.
Santo Valentinus mampu
melindungi para tunangan dan
kekasih dan mengarahkan mereka
kepada Pernikahan Kudus yang
menghasilkan keturunan.
Selamat memperingati Santo
Valentinus. Veni Sancte Spiritus,
Veni
per
Mariam.□
(Shirley
Hadisandjaja).

untuk berdamai pada hari berikutnya."
Paus Fransiskus telah beberapa kali
menemui pasangan muda untuk memberi
nasihat pernikahan. Konsultasi
pernikahan di gereja, sebelum maupun
setelah pernikahan, adalah tema yang dia
harapkan akan terus dieksplorasi,
disampaikannya dalam pertemuan pada
Oktober 2013.
Dalam beberapa kesempatan, Paus
Fransiskus menyesalkan banyaknya
pernikahan yang berakhir dengan
perceraian. Dia menduga fenomena
perceraian itu bersumber pada "budaya
hubungan sementara" yang membuat
orang-orang enggan membuat komitmen
seumur hidup.
Semula pertemuan ini direncanakan
digelar di dalam auditorium Vatikan.

Namun, respons pasangan segera
menikah untuk ikut dalam pertemuan ini
ternyata membludak. Pejabat Vatikan
memperkirakan tak kurang dari 25.000
pasangan dari 30 negara ada di Lapangan
Santo Petrus, pada petang cerah setelah
kawasan itu diterpa hujan selama
berpekan-pekan.
Paus Fransiskus menyisipkan pesan,
bahwa setiap orang pasti membuat
kesalahan dan tak ada satu orang pun
yang sempurna, keluarga yang sempurna,
maupun suami atau istri yang sempurna.
"Dan jangan pernah berbicara tentang ibu
mertua yang sempurna," canda dia dalam
pesannya.
Penulis: Palupi Annisa Auliani
Editor: Palupi Annisa Aulia

Santo Valentinus

Foto: Santo Valentinus membaptis
Santa Lucilla, karya Jacopo Bassano (1575).

ada tanggal 14 Februari, Gereja juga
memperingati Santo Valentinus,
Uskup dan Martir. Salah satu
Orang Kudus awal dari Gereja.
Pelindung kota Terni, Italia dan
Pelindung para tunangan dan
kekasih dan semua penyayang.
Etimologi: Valentinus = yang sehat,
kuat, cakap dari bahasa Latin.
Emblem: Daun Palma, Tongkat

P

VATIKAN, KOMPAS.com - Paus
Fransiskus, Jumat (14/2/2014),
menawarkan resep sederhana untuk
pernikahan langgeng. Di depan 25.000
sejoli, Paus menyebutkan resep itu hanya
berupa tiga ungkapan sederhana.
"(Yaitu) tolong, terima kasih, dan maaf,"
sebut Paus. Kepada para calon pengantin
yang berkumpul di Lapangan Santo
Petrus, Paus mengatakan ungkapan
sopan, terima kasih, dan penyesalan akan
membawa melestarikan pernikahan dan
meningkatkan cinta dari waktu ke waktu.
"Jangan mengakhiri hari tanpa membuat
perdamaian," ujar Paus. Menurut Paus,
bila pasangan mengakhiri satu hari saja
dalam pernikahan tanpa perdamaian,
maka pernikahan tersebut akan menjadi
keras dan dingin. "Dan menjadi sulit
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UCAPAN TERIMAKASIH
Dear Umat Katolik Indonesia Toronto, I and Adam and the family would like to thank U.K.I. for all the prayers while Stephen
was sick. It was a blessing that Stephen has never had pain and
suffer during his sickness with cancer. He was always home with
me until 2 days before he died. I believe now that he does not
want me to see him sick for long, so he went home to God the
Father. His funeral Mass here in Langley was very nice with 2
priest and lots of Parishioners from St. Nicholas and the Indonesian friends and UKI Vancouver . The Indonesian Consulate
also came to his viewing. Thank you for everything you have
done for us and please pray for me that I will be strong to go on
with my life. Thank you for the nice Mass for Stephen. God bless
you all. Love Julie, Adam, Stacey, Sheldon, Malaya and Laylana
---------------------Saudara tua dan muda dari mama kami Els Maswati Halim
beserta anak, mantu, cucu dan cicitnya ingin mengucapkan
terima kasih untuk doa- doa dan perhatian yang kalian berikan
kepada mama kami sejak tinggal di Erin Meadow Nursing
Home sampai akhirnya dipangggil kembali ke rumah Bapa
pada tanggal 20 Januari 2014. Kunjungan-kunjungan Anda
semua ke Erin Meadows Nursing Home dan lagu-lagu merdu
yang dibawakan okeh Choir West disertai doa-doa setiap Natal
membuat mama kami senang dan melupakan penderitaannya.
Bantuan rohani dan perhatian yang diberikan oleh Romo
Antonius Purwono SCJ, Romo Aegidius Warsito SCJ, Deacon
Val, Pengurus UKI dan Warga UKI selama mama kami hidup
sampai dia meninggal, tidak bisa kami lupakan, banyak terima
kasih.
Tidaklah mudah untuk seorang yang sudah berumur untuk
menyesuaikan dirinya dan merubah kebiasaan se-hari-harinya
dari Indonesia kelingkungan masyarakat Mississauga yang
baru, tetapi Annie, Karel dan banyak oom-oom dan tante-tante
memungkinkannya. Untuk hal mana kami sangat hargai dan
berterima kasih.
Hendaknya segala budi dan kebaikan Anda semua dibalas oleh
Tuhan yang Maha Pengasih.
Salam kasih dariTan Swan Kien dengan family
Mark Tan dengan family
Rudy dengan family
Evie dengan family
Soei Giok dengan family
-------------------Terima kasih tak terhingga kepada Romo Pamong, Antonius
Purwono SCJ, Dewan Pengurus UKI, dan seluruh warga UKI
atas doa, dukungan, dan perhatian bagi papa kami dan keluarga
besar kami.
Almarhum Antonius Gunawan Danurahardja telah dikremasi
dan dilarung ke laut Ancol, Jakarta, pada hari Selasa 11
February 2014 pukul 2 siang waktu Jakarta, dengan cuaca yang
cerah dan air yang tenang.
Sekali lagi, terima kasih banyak atas segala bentuk perhatian
dan simpati dari teman teman semua..
Tuhan memberkati.
Salam, Keluarga Danurahardja, Randy & Anita

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:

Ibu Elizabeth Maswati Halim
(Tan Kiem Gwat, 90 thn)
Meninggal 20 Januari 2014
Jam 5:00 am di Mississauga

Istri tercinta dari Alm. Bp. Joesoef Halim
(Liem Tiang Sioe)
Ibu/Ibu Mertua dari
Rudy Leem dan Maria Sien Kiok Leem
Evie Murimboh dan Frank Murimboh
Almh. Maria Giok Bwee Liem
Soei Giok Liem dan Almh. Christine Kad
Sian Liem
Cucu/Cucu Mantu
Susan dan Alan Beaudot
John dan Catherine Murimboh
Saskia Liem
Stanley dan Patricia Liem.
Cicit
Mei Lie Beaudot, Merlin Beaudot, Thomas
Murimboh, Sarah Murimboh,
Emma Murimboh

Bapak Stephan Tio Swie Gie
(77 thn)
Meninggal 21 January 2014
Jam 4:21 pm di Vancoucer

Suami tercinta dari Julie Tio
Ayah / Ayah Mertua dari
Adam Tio dan Stacey
Opa dari
Sheldon Tio, Malaya Tio,
Laylana Tio

Bapak Antonius Gunawan Danurahardja (67 thn)
Meninggal 7 Februari 2014
Jam 09:00 WIB di Jakarta

Suami tercinta dari Lenny Widjaja
Ayah/Ayah Mertua dari
Randy Danurahardja dan Elizabeth
Christianita
Sheila Danurahardja dan James LaPoint
Cherly Danurahardja dan Yogi Sunanta
Opa dari
Ariana LaPoint
Maya LaPoint

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.

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

