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In The Path

of esus

Bersyukur Atas 37 Tahun Usia
UKI Toronto Tercinta

| Oleh Romo Johanes Juliwan Maslim, SCJ |

elalu melangkah....
Seperti bola, demikianlah sang
waktu itu berputar dan terus
berputar sampai hari ini. Begitu
pula dengan usia UKI yang tahun ini
sudah mencapai 37 tahun. Tentu saja usia
ini masih cukup muda, namun sekaligus
sudah mencapai usia dewasa dalam
ukuran manusia. Selama 37 tahun UKI
telah melangkah, sejak awal didirikan
oleh para pendahulu yang sangat
bersemangat dalam mengembangkan
iman Katolik sebagai orang Indonesia di
luar Tanah Indonesia.
Keberanian untuk mengambil
keputusan memulai perjalanan sebagai
Umat katolik Indonesia di Toronto telah
menjadi awal sebuah perjalanan panjang
sampai hari ini. Tentu saja dengan
semangat dan kecintaan satu sama lain,
maka kerinduan itu menjadi kenyataan
yang membahagiakan. Jelaslah bahwa
mereka yang telah membuka perjalanan
UKI ini tidak sepenuhnya tahu apa yang
akan terjadi selanjutnya, bahkan untuk 37
tahun kemudian. Mereka jelas meletakkan
semuanya dalam persatuan dengan
Tuhan yang telah mendampingi impian
dan akhirnya keputusan mereka itu. Oleh
sebab itulah, landasan Kasih Tuhan
selalu menjadi pijakan utama dalam
setiap langkah dan tindakan yang
diperbuat. Jika pijakannya tidak jelas dan
berubah, maka tentu saja langkah ini akan
menjadi goyah dan lemah, bahkan bisa
hancur.
Sejak awal lahirnya UKI, maka
dimulailah sebuah langkah yang pasti
walau belum serba jelas. Inilah dinamika
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perjalanan UKI, yang memang harus
selalu melangkah ke depan. Roh Kudus
telah menyertai perjalanan ini sehingga
dinamika
langkahnya
sungguh
menggembirakan dan selalu diberkati.
Jika langkah ini selalu dilakukan bersama
dan dalam Tuhan, maka tidak ada yang
perlu ditakutkan. Selalu melangkah
berarti terus melangkah sampai akhir.
Kebersamaan
yang
menguatkan...
Perjumpaan antar umat seiman
dan seasal yang merindukan suasana
kebersamaan, itulah yang menjadi awal
lahirnya sebuah keluarga, yakni UKI ini.
Maka jelaslah walaupun awalnya
beberapa orang yang berkumpul dan
membangun sebuah komitmen bersama
untuk memulai sebuah keluarga Umat
Katolik Indonesia, namun itulah awal
yang menguatkan. Kebersamaan beberapa
orang itulah yang memungkinkan bahwa
UKI hadir sampai hari ini yang telah
berjumlah ribuan orang.
Kebersamaan itu tampak dalam
kumpul bersama dalam merayakan Misa
dan doa, selain juga dalam kegiatan olah
raga dan yang lainnya. Awal yang
beberapa
orang
akhirnya
terus
berkembang
dan
menjadi
besar.
Semuanya itu menjadikan keluarga UKI
ini semakin hidup dan bersemangat.
Ketika kita ada bersama, saat itulah kita
saling dikuatkan sebagai satu saudara
dalam satu keluarga seiman. Awal
perjalanan UKI itu menjadi sangat kuat
dan kebersamaan itu juga disertai dengan
pengorbanan dalam berbagai hal, waktu,
materi dan tenaga. Semuanya itu
diberikan bagi UKI tercinta yang telah
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dibangun bersama, maka juga selalu
dirawat bersama.
Yesus telah berdoa bagi para
rasulNya yang berjumlah 12 orang itu,
agar mereka selalu hidup dalam
kebersamaan dan kesatuan. Tuhan Yesus
melihat bahwa perbedaan karakter
mereka ini bisa menimbulkan konflik dan
keributan, karena mereka memang
berbeda satu sama lain. Maka itulah
Yesus mengingatkan mereka dan
mendoakan mereka semua. Begitu pula
dalam perjalanan UKI, yang sudah
berlangsung selam 37 tahun ini, jelas ada
pula berbagai pengalaman dan peristiwa
yang telah terjadi. Terkadang perbedaan
itu lebih dominan dari pada kebersamaan
dan persatuannya, sehingga terjadilah
konflik. Ketegangan bisa terjadi jika
sikap rendah hati, kasih dan pelayanan
bukan menjadi yang utama. Terkadang
kita lupa bahwa dalam kebersamaan ini,
kita semua adalah sama, hanya berbeda
dalam tugas dan fungsi di UKI. Kita
semua mau membawa satu Visi dan Misi
yang sama sebagai UKI. Maka hal inilah
yang selalu harus diingat supaya bukan
lagi diriku dan pendapatku yang utama,
melainkan kita bersama dan demi
kebaikan kita.
Kita perlu belajar dari mereka
semua yang telah memberikan diri dan
hidup mereka bagi perkembangan UKI
tercinta ini. Mereka adalah orang yang
setia sampai hari ini dan ikut mengalami
perjalanan UKI. Walaupun usia dan
tenaga sudah berkurang, namun hati dan
semangat tetap bergelora.
Di jalan Tuhan Yesus sebagai
pedomannya...
UKI lahir karena kesatuan iman
akan Tuhan Yesus Kristus dalam
naungan Gereja katolik. Maka jelaslah
bahwa imanlah yang mempersatukan kita
dan bukan kesamaan hobby atau karakter
pribadi.
Dalam semua
rangkaian
perjalanan kebersamaan dalam UKI
dengan berbagai dinamikanya, kekuatan
iman telah membuat UKI terus hadir di
Toronto ini. Dengan demikian kita juga
disadarkan bahwa tujuan kita bersama
bukanlah di dunia ini namun kebahagiaan
abadi dalam persatuan dengan Tuhan
Yesus Kristus. Oleh sebab itulah
perjuangan kita dalam membangun UKI
ini
harus
diteruskan,
terutama
Bersambung ke halaman 8,
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Selamat Ulang Tahun
Selamat merayakan HUT ke 37 UKI.
Semoga kekompakan dan pengalaman
indah yang sudah dirasakan menambah
kecintaan kepada komunitas UKI
dan memberi manfaat yang terasakan oleh
semua yang saling menyapa sebagai
warga Gereja, warga negara Indonesia di
Toronto dan jaya selalu.
Profisiat terimakasih atas persatuan yang
indah.
Salam dari yang pernah tersapa
dua minggu di Kanada. Salam buat yang
pernah berjumpa maupun yang tidak
berjumpa.
Romo Antonius Sumardi, SCJ.
Dear Umat Katolik Indonesia di Toronto,
Saya Julie Tio, Koordinator UKI yg
pertama, mengucapkan Selamat Ulang
Tahun ke 37.
Maaf saya tidak dapat hadir pada Misa
sebab akan pulang ke Indonesia.
Saya mengucapkan syukur pada Tuhan
bahwa UKI dapat berkembang terus, dan
makin meluas keaktifan2nya.
Saya merasa bangga sekali melihat foto2
dan semua kegiatan2 yg UKI lakukan
selama ini.
Waktu melihat foto2 itu banyak sekali
muka baru yg saya tidak kenal, tapi
senang karena mereka yg sekarang,
membangun UKI makin giat dan maju.
Juga berterima kasih pada Tuhan Yang
Maha Kuasa bahwa UKI selalu diberi
pastor2 yg baik untuk memimpinnya.
Saya ucapkan terima kasih pada pastor
Juliwan Maslim SCJ yg sangat baik dan
ramah memimpin UKI dgn tekun.
Juga saya ucapkan terima kasih kepada

Koordinator UKI Damianus Indyarta
yang dengan tabah memimpin UKI.
Dan juga terima kasih kepada semua
Dewan Pengurus Umat Katolik Indonesia
di Toronto.
Betapa senangnya saya membaca “Life is
Beautiful at 90”, melihat tante2 dan oom2
yg selalu kumpul dgn saya waktu di
Toronto.
Semoga Tuhan selalu memberkati semua
Umat Katolik Indonesia, Amin
Love
Julie Tio
Segenap Umat katolik Indonesia di
Keuskupan Agung Toronto yang
terkasih.Bersama marilah kita
bersyukur kepada Bapa yang Maha
Kasih atas karunia yang selalu
dilimpahkan kepada UKI kita
tercinta ini. Pada tahun 2017 ini
UKI telah memasuki usia ke 37
tahun, tepatnya pada tanggal 3
Februari yang lalu. Memang UKI
sebagai Umat Katolik sudah mulai
berkumpul sebelumnya, namun
tanggal itu dijadikan sebagai
tanggal resmi berdirinya UKI.
Selama 37 tahun ini telah banyak
peristiwa dan pengalaman yang telah
terjadi, baik yang menggembirakan
maupun yang menyedihkan. Semuanya
itu telah membuat UKI menjadi semakin
dewasa dalam Iman-Harapan-Cinta.
Tentu saja untuk mencapai kedewasaan
itu selalu harus melalui perjuangan yang
didasarkan pada cinta yang bernyala
kepada Tuhan dan sesama saudara di
UKI. Yang sangat jelas dari perjalanan

“My main question is this:

What are the things the
Indonesian Community can
be most proud of during its
37 year history in
Toronto?” …
| Bishop Robert Kasun CSB |
UKI selama ini adalah Bapa yang Maha
Kasih di dalam diri Yesus
Kristus PuteraNya telah menyertai UKI
sampai saat ini. Hembusan Roh
Kudus selalu dirasakan menguatkan
ketika berbagai tantangan terjadi.
Sungguh banyak yang setia kepada UKI
walaupun ada juga yang meninggalkan
UKI. Namun mereka semua tetaplah
Bersambung ke halaman 5,
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saudara kita yang selalu kita bawa dalam
doa di hadapan Tuhan yang Maha Cinta.
Selama perjalanan 37 tahun UKI ini
telah 12 Koordinator yang merelakan
dirinya untuk menjadi penggerak bagi UKI
Toronto sampai saat ini. Terima kasih
kepada mereka semua yang telah
memberikan diri mereka bagi pelayanan
dan kemajuan UKI tercinta ini. Jelas ada
berbagai tantangan yang harus dihadapi
dengan hati dan cinta dan bukan hanya
dengan otak dan emosi. Dengan
keunikannya masing-masing, para
koordinator ini telah membawa UKI
menuju kepada kesatuan sebagai para
murid Kristus yang masih berziarah di
dunia ini, khususnya di Toronto ini.
Perjuangan para koordinator ini haruslah
kita teruskan sebagai tanda terima kasih
dan cinta kita kepada mereka. Semoga
UKI akan tetap mempunyai para
koordinator yang akan melanjutkan
tongkat estafet kepemimpinan ini, yang
berdasarkan pada Cinta dan
Pengorbanan.
Terima kasih pula kepada Kongregasi
SCJ Propinsi Indonesia yang sejak awal
berdirinya UKI telah memberikan
perhatian dan tenaga para Romo untuk
menjadi Pamong UKI. Setelah Romo
Wayne Jenkins, SCJ memulai perjalanan
UKI ini 37 tahun lalu, selanjutnya
diteruskan oleh para romo yang secara
khusus didatangkan dari Indonesia.
Mereka semua datang sebagai seorang
misionaris bagi semua saudaranya yang
tercinta di UKI. Mereka telah
meninggalkan Indonesia, walaupun untuk
sementara waktu, dengan membawa hati
dan kesiap-sediaan. Semangat pelayanan
dan pengorbanan itulah yang menjadi
bekal kedatangan mereka ke Toronto ini.
Setiap Pamong juga mengalami jaman
yang berbeda dengan pergolakannya
tersendiri, namun semua itu mereka
persembahkan kepada Tuhan dalam
pelayanan bagi UKI. SCJ Propinsi
Indonesia selalu memperhatikan UKI dan
tetap akan menyediakan tenaga untuk
melayani UKI Toronto. Maka perlulah kita
juga selalu membawa mereka dalam doa
kita dan mendokan pula generasi penerus
yang sedang mempersiapkan diri bagi
pelayanan sebagai biarawan dan imam

Sambungan dari halaman 4,

SCJ.
Terima kasih pula tentunya bagi para SCJ
Canada di Toronto yang telah menerima
semua romo pamong ini untuk bergabung
bersama mereka dan ikut serta melayani
UKI tercinta ini. Dengan caranya tersendiri
para romo SCJ Canada telah memberikan
cinta dan perhatiannya kepada UKI selama
ini.
Inilah saatnya kita meneruskan
perjuangan yang sudah terjadi selama ini.
Sekarang kita semua yang tergabung
dalam Keluarga Besar UKI ini harus
meneruskan perjuangan mereka semua
yang telah memberikan diri bagi
perjalanan UKI ini. Kita ingat pula para
senior yang mengalami jaman kelahiran
UKI sampai hari ini atau yang sudah
kembali ke Rumah Bapa. Mereka menjadi
pancaran semangat bagi kita semua di
jaman sekarang ini. Perjuangan harus kita
lanjutkan dengan semangat Cinta dan
Pengorbanan seperti yang telah diberikan
Tuhan Yesus kepada kita semua.
Perjuangan untuk setia dengan
meninggalkan kepentingan diri, akan
membantu UKI ini berkembang menjadi
UKI yang beriman dan teguh dalam
menghadapi badai. UKI bukanlah
organisasi apalagi pemerintahan duniawi.
UKI adalah Keluarga Umat Allah, yakni
Gereja dan di dalamnya Kristus tinggal.
Kita semua manusia lemah dan berdoa dan
dengan bantuan
Tuhan, kita ingin
melangkah maju
meneruskan
perjuangan
dalam semangat
kebersamaan ini.
Selamat Ulang
Tahun UKI
tercinta, Proficiat dan Tuhan memberkati
kita semua.Teriring salam dan doa,
Rm. Johanes Juliwan Maslim, SCJ
UKI tercinta…
Menjadi bagian dari sejarah adalah takdir
yang tak-terelakan, namun menjadi bagian
sejarah UKI adalah sebuah keberuntungan,
ibarat menemukan segelas air segar di
belantara padang pasir, yang membuat
sebuah peziarahan hidup menemukan
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harapan dan melanjutkannya, adalah
mungkin.
Tanggal 24 Oktober 2012 rasanya seperti
baru kemarin. Masih tergurat jelas dalam
ingatan wajah-wajah mereka yang
menjemput saya di bandara Pearson
Airport. Wajah macam apakah yang
ditampilkan ketika pertama kali saya
keluar dari segala urusan di dalam kantor
Imigrasi? Wajah yang membuat saya
merasa, bahwa saya tidak datang ke
Canada, tapi datang ke Indonesia. Bukan
karena melihat di ruang tunggu wajah Rm.
Aegi, Christine Budihardjo, Albert Tee dan
Istri, toh ada yang lain yakni Rm. Peter
Mckenna dan Rm. Jim Casper, tetapi
karena wajah-wajah mereka saat itu
mensiratkan pesan pada saya: Gak usah
takut dan khawatir MoPur, kamu bukan
datang ke tempat asing, kamu datang ke
keluargamu sendiri. Tenang aja MoPur,
saat datang kurus, yakinlah dalam dua
bulan akan melembung karena Pho Da
Bao, ramen, nasi goreng, sushi, dan aneka
wisata kuliner lainnya. Tenang MoPur,
kamu akan tinggal di negeri kulkas yang
membuat siapapun yang tinggal awet
muda. Tenang aja MoPur, dalam setiap
kegiatan UKI dan Misa menggunakan
bahasa Indonesia dan bukan bahasa
isyarat. Dan masih banyak lagi yang
tersirat yang intinya; di Toronto akan
mengalami banyak hal baru yang
meneguhkan, membangun dan
memperkaya perkembangan hidup saya.
Dengan kata lain hidup (bersama) adalah
sebuah harapan.
Jadi ingat kisah Abraham. Ketika itu ia
dipanggil Tuhan menuju tanah terjanji
dengan aneka janji. Akan tinggal di daerah
yang penuh madu dan susu, keturunannya
akan berkembang banyak seperti pasir di
pantai laut, akan disertai dan dibimbing
oleh Tuhan. Abraham menerima janji itu
dengan penuh iman. Tanah terjanji adalah
jalan panjang. Tanah terjanji adalah
sejarah keselamatan, yang tak berhenti
pada titik tertentu, tempat tertentu, saat
tertentu. Sehingga tidak ada alasan bagi
Abraham untuk mengatakan bahwa dia
tidak menikmati janji Tuhan karena tidak
sampai pada tanah terjanji, yakni Kanaan.
Tapi saya yakin, bahwa Abraham bukanlah
sosok yang iman dan kepribadiannya
karbitan. Dia adalah sosok yang matang
dalam iman. Terbukti ketika diminta
Bersambung ke halaman 9,
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Malam Penuaian BKSGI – Sabtu, 21 Januari 2017
Catatan awal:
Pada hari Sabtu, 21 Februari 2017 diadakan malam
kebersamaan seluruh Gembala Gereja Indonesia yang ada di
GTA, bersama para pengurusnya. Kegiatan ini diadakan oleh
BKSGI (Badan Kerjasama Seluruh Gereja Indonesia di GTA).
Hadir pada kesempatan itu 9 dari 10 Gereja yang ada di GTA.
Tujuan kebersamaan ini untuk bersyukur atas kerjasama yang
telah terjadi selama ini, maka dinamakanlah Malam Penuaian.
Nuansa yang ditampilkan adalah nuansa alam pedesaan
sehingga semuanya ditata dengan ala desa. Romo Pamong UKI
diminta untuk menjadi Pemberi Renungan dalam Malam
Penuaian itu dan tampil sebagai Bapak Camat bagi semua yang
hadir. Berikut ini catatan permenungan yang dibawakan pada
kesempatan itu.
Bersama Kita Satukan Gerak Iman
Malam Penuaian dan Apresiasi Kawan Sekerja Allah
“... Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang
sudah menguning dan matang untuk dituai...” (Yohanes 4: 35)
Pengantar
Shalom, kita semua berkumpul sebagai satu keluarga
besar Kecamatan BKSGI. Terima kasih atas kepercayaan
saudara semua yang telah memilih saya sebagai Camat di sini,
yang baru saja dipilih beberapa waktu lalu. Oleh sebab itulah
pada kesempatan ini kita berkumpul untuk pertama kalinya
sebagai perangkat dalam kepengurusan di Kecamatan ini.
Terima kasih kepada semua Bapak Lurah beserta
pengurusnya yang juga bersedia hadir dan memenuhi undangan
Keluarga Besar kita BKSGI. Semua Bapak Lurah ini juga adalah
Gembala bagi kelurahannya masing-masing.
Kebersamaan kita ini mempunyai dasar yang kuat,
yakni berdasarkan satu pegangan utama, Kitab Suci atau Alkitab
yang satu ini. Berdasarkan itulah kita semua bersama ada di sini
dan saat ini. Kita akan menggali amanat dan pesan dari Tuhan
Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan dasar kita semua. Dalam
dasar iman yang sama inilah kita ingin bersyukur pada
kesempatan ini.
Bersyukur
Malam ini kita namakan sebagai Malam Penuaian. Kita
ingin bersyukur kepada Tuhan atas benih SabdaNya yang telah
ditaburkan di lahan BKSGI ini. Benih itu telah bertumbuh subur
dan sekarang telah tiba saatnya untuk dituai dan dipanen. Kita
juga bersyukur atas kita semua yang telah dipanggil Tuhan
untuk bekerja di ladang Tuhan ini. Kita sadari bahwa ini adalah
Ladang Tuhan dan kita semua pekerjanya. Pemilik ladang ini
adalah Tuhan sendiri, oleh sebab itulah kita mengerjakannya
dengan sepenuh hati dan sukacita.
Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa semua yang
bekerja akan mendapat upahnya, yakni hidup bahagia dalam
Kerajaan Allah. Oleh karenanya bukan upah dunia yang kita
cari, namun kebahagiaan abadi. Paulus mengatakan bahwa upah
dalam bekerja di ladang Tuhan adalah bahwa ia mewartakan
Injil tanpa upah. Jelas ini hanya mungkin karena kecintaannya
kepada Tuhan dan SabdaNya yang tuntas, bukan setengahsetengah. Tentu saja para pekerja akan mendapatkan makanan
dan minuman yang telah disediakan, maka jangan kawatir.
Tuhan Yesus mengatakan pula kepada para rasulNya dan kepada
kita semua yang telah bekerja, bahwa makan dan minumlah
semua yang disediakan bagimu.

Sekarang saatnya bagi kita untuk menuai dan memetik
hasil pekerjaan dan perjuangan kita selama ini, yang selalu
disertai oleh rahmat Tuhan yang melimpah.
Menuai
Saatnya sekarang kita akan memanen hasil tanaman
yang sudah menguning. Hasil panen ini akan kita persembahkan
kepada Tuhan sang pemilik tanah yang selama ini kita garap
bersama. Kita boleh berbahagia bersama karena semua kerja kita
selama ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan.
Marilah kita persiapkan semua peralatan untuk menuai.
Peralatan yang kita gunakan adalah ‘iman,harap dan kasih’.
Itulah tiga tiang dan pilar dalam menuai bersama-sama. Dengan
ketiga alat yang istimewa itu, pekerjaan memanen dan hasilnya
pun akan melimpah.
Kawan sekerja Allah
Selama ini kita bekerja di Ladang Tuhan sebagai kawan
atau rekan sekerja Allah, ini berarti kita bekerja sebagaimana
Allah juga bekerja, inilah panggilan kita. Oleh sebab itu kita
selalu bekerja dalam kerjasama dengan Tuhan, sang pemilik
Ladang ini. Kita tidak pernah bekerja sendirian, melainkan
selalu dalam kebersamaan. Kita semua yang diberi kepercayaan
untuk bekerja di Ladang Tuhan oleh Tuhan sendiri. Ingatlah
kisah mereka yang diberi kepercayaan untuk mengembangkan
talenta oleh Tuhan. Talenta itu berasal dari Tuhan dan milik
Tuhan, mereka dipercaya untuk mengembangkannya.
Dalam menjalankan tugas perutusan dan kepercayaan
Tuhan ini jelas kita harus mempunyai landasan yang kuat, yakni
mencintai Tuhan sang pemilik dan juga mencintai milikNya.
Ingatlah kisah sang gembala yang baik (pastor bonus), yang
menjaga kawanannya dengan baik dan setia, bahkan siap
menyerahkan nyawanya untuk melindungi kawanan dombanya
(Yoh 10:1-21). Ingat kembali percakapan Yesus dan Petrus di
tepi danau setelah kebangkitanNya. Yesus bertanya kepada
Petrus, ‘...apakah engkau mencintai Aku lebih dari yang lain, ....
gembalakanlah domba-dombaKu!’ Yesus bertanya sebanyak
tiga kali (Yoh 21:15-19). Yesus ingin yakin sungguh bahwa
Petrus mencintaiNya, walaupun Petrus bukan orang yang sangat
kuat dalam iman. Cinta kepada Yesus diperlukan agar diberi
kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombaNya, yakni
umatNya.
Kita semua yang hadir di sini diingatkan, khususnya
semua yang menyandang tugas sebagai ‘pastor’ atau ‘gembala’.
Kita sunguh harus menjaga kawanan kita masing-masing, itu
yang utama bukan kawanan orang lain. Kita harus bersikap
sebagai gembala yang baik, yang melayani dengan kasih
walaupun tidak semua domba itu menyenangkan kita, bahkan
ada yang menjengkelkan. Kalau sikap kita tidak sesuai dengan
Tuhan sebagai pemilik, kita bukanlah gembala, melainkan orang
upahan yang bekerja karena uang dan bukan karena cinta (Yoh
10: 11-13).
Bersatu dalam perbedaan
Kita semua yang berkumpul adalah satu kesatuan
sebagai Gereja. Hal ini dikatakan oleh Paulus bahwa kita semua
adalah satu tubuh dengan banyak anggota (1Kor 12:12-31).
Kita semua adalah anggota Tubuh Kristus dan Kristus hanya ada
satu, yang adalah Tuhan kita. Kita bersama adalah satu kesatuan
dalam BKSGI, satu dalam perbedaan, satu kecamatan dengan
berbagai kelurahan yang khas. Ingat pula bahwa kita hanya
Bersambung ke halaman 8,
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Sambungan dari halaman 7,

Sambungan dari halaman 3,

pembangunan rohani dan kedalaman
iman kita. Berbagai kegiatan yang kita
lakukan selama ini bertujuan pada
pengembangan iman itu. Apalagi kita
hidup di dunia dan negara yang
mengalami krisis iman yang besar. Kita
mengalami sendiri keadaan hidup beriman
dalam Gereja kita saat ini dan bahkan
juga melanda keluarga kita masingmasing. Jelas kita tidak boleh diam dan
membiarkan iman kita direbut oleh dunia
dan digantikan dengan berhala dunia
sekarang ini.
Jalan Kristus adalah jalan kita

Misteri SalibNya, kita juga membawa
Salib Keselamatan dalam hidup kita
masing-masing. Perjalanan UKI selama
ini telah mengikuti perjalanan Tuhan
Yesus dengan Cinta dan Pengorbanan.
Semua saja yang menjadi anggota
keluarga besar UKI mempunyai bekal
Cinta dan siap Berkorban. Hal ini tampak
dalam berbagai kegiatan yang telah,
sedang dan akan kita lakukan bersama.
Cinta kita kepada Tuhan dan sesama
membuat
kita siap
meninggalkan
kesenangan pribadi kita dan berkumpul
bersama saudara seiman dalam UKI.

juga dan kita bersama berjalan di Jalan
Kristus itu. Jalan Kristus adalah jalan
menuju ke dalam kebahagiaan abadi.
Namun jalan Kristus juga adalah Jalan
Salib, jalan Cinta dan Pengorbanan. Hal
inilah yang harusnya selalu mengingatkan
kita bahwa perjuangan kita bersama
dalam UKI ini adalah untuk bersamasama menuju ke Hidup Abadi yang
membahagiakan. Maka janganlah kita
hanya berhenti dan sibuk dengan berbagai
ketegangan dan konflik duniawi yang
akhirnya merusak dan memecah belah
kita. Situasi ini sungguh menyedihkan dan
membuat perjuangan dan perjalanan kita
dapat kandas di tengah jalan. Keadaan itu
juga pernah kita alami, namun sekarang
saatnya kita bangun kembali dengan
semangat yang sama dan bersama Tuhan
Yesus, kita perbaiki diri dan melangkah
kembali.
Jalan Kristus adalah Jalan
Salib, Jalan Cinta dan Pengorbanan,
itulah pula yang menjadi jalan kita
bersama sebagai UKI. Tentu saja kata
Salib bukanlah kata yang menakutkan,
namun
mengandung
Cinta
dan
Pengorbanan.
Sejak
kita
semua
diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan

Walaupun jarak yang tidak dekat,
kegiatan pribadi yang cukup banyak,
waktu yang terkadang tidak selalu cocok
dan berbagai urusan pribadi lainnya, kita
tetap berusaha untuk memberikan diri kita
bagi
UKI.
Inilah
wujud
nyata
pengorbanan kita, yang juga tampak
dalam bentuk material yang kita berikan
bagi keluarga kita, UKI.
Bersyukur dan terus percaya
dan berharap...
Kita bersyukur kepada Tuhan
untuk penyertaanNya selama ini dan yang
tetap akan mendampingi langkah kita
dalam UKI ini. Kita tetap akan meneruskan
perjalanan kita bersama Tuhan Yesus dan di
JalanNya dengan semangat Cinta dan
Pengorbanan. Sabda Yesus, ‘Carilah dahulu
Kerajaan Allah dan yang lain akan
ditambahkan kepadamu’, menjadi pegangan
kita yang meneguhkan dalam melakukan yang
utama dan bukan yang sampingan. Kita
percaya bahwa bersama dalam berjuang, kita
akan mampu mewujudkan harapan dan
kerinduan Tuhan dan kita semua.
Marilah kita berjuang bersama
sebagai Keluarga UKI tercinta ini. Jika bukan
kita yang mengembangkan, meneruskan dan
mencintai UKI ini, siapa lagi! Selamat Pesta ... Proficiat ... Tuhan memberkati kita
semua.□

punya satu Tuhan, satu iman dan
baptisan yang harus kita jaga bersama.
Berbeda memang jelas, seperti
dalam tubuh ada mata dan kaki, namun
kebersamaan itu yang utama dan bukan
keseragaman. Bagaimana kita bisa
bekerja sebagai rekan kerja Allah dan
menuai bersama, jika berada dalam
keterpisahan dan perpecahan. Bahkan
kesaksian kita pun justru menjadi negatif,
karena yang dilihat orang adalah
perbedaan dan perpecahan, orang
menjadi bingung dan Tuhan pun
bingung. Apa yang ingin kita wartakan
kepada dunia ini jika hidup dalam
perpecahan dan jalan sendiri-sendiri.
Ingat perselisihan yang terjadi
di Korintus (1Kor 3:1-9). Umat terpecah
karena ada kelompok yang mengatakan
“aku dari golongan Paulus, aku dari
golongan Apolos, aku dari golongan
Petrus..”.
Dengan
tegas
Paulus
mengatakan bahwa apakah Yesus
terpecah-pecah! Ada yang menabur, ada
yang menanam, ada yang menuai namun
Tuhanlah
yang
memberikan
pertumbuhan. Maka jelaslah bahwa
semuanya berasal dan mengarah kepada
Tuhan.
Sejak awal Yesus sudah berdoa
bagi para rasulnya, supaya mereka
bersatu (Yoh 17). Dalam hidup bersama
sebagai Gereja, kita juga harus terus
berdoa bagi kesatuan dan kerukunan ini.
Dalam sejarah kita tahu bahwa kesatuan
Gereja ini sempat rusak dan terjadi
perpecahan. Sekarang sedang dirayakan
500 tahun Luther memisahkan diri dari
Gereja Katolik dan memulai gerakan
baru. Peristiwa ini telah membuat luka
dalam Gereja. Oleh sebab itulah kita
semua diajak untuk bersatu dalam Doa
bagi Kesatuan umat Kristiani. Dalam hal
ini Gereja Katolik membawanya dalam
Pekan Doa Sedunia bagi Kesatuan Umat
Kristiani.
Saatnya bergerak bersama
(BKSGI)
Marilah kita bersama memulai
panen kita ini, kita menuai bersama di
Ladang Tuhan. Walaupun tempat kita
berbeda dan cara kita melakukannya juga
bisa berbeda, namun semuanya itu milik
Tuhan.
Semuanya ini ‘Demi Kemuliaan
Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa’. Cinta
kita kepada Tuhan selalu akan disertai
pengorbanan, sebagaimana Tuhan Yesus
sendiri telah melakukannya.
Maka BKSGI ini juga bisa
berarti: Bersama Kita Satukan Gerak
Iman.
Marilah kita berdoa bagi
Persatuan kita semua. Rm. Juliwan, SCJ
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Tuhan untuk mempersembahkan putranya
sebagai korban, diapun memiliki iman
menyerahkan anaknya pada Tuhan.
Maka, Abraham menjadi orang yang
mencapai harapan, bukan karena ia
sampai pada tanah terjanji, tetapi karena
boleh menjadi bagian dari sejarah
keselamatan yang luar biasa (ada suka
duka, kepahitan menjalaninya juga rasa
bahagia tak terkira mengikuti jalanNya).
Menjadi sebuah titik dalam perjalanan
panjang karya Allah.
Maka bagi saya, UKI bukanlah soal
pamong, koordinator, sekretaris, ketua
dan wilayah east atau west, kelompok
bible study east atau west, KTM, PDKK,
Senior East dan West, kelompok Ursula
atau Tarsisius, The Golden, kelompok
Bina Iman atau Youth Group dan
kelompok-kelompok lain yang belum
tersebutkan, melain Umat Allah yang
berziarah menuju keselamatan. Masingmasing orang atau kelompok menjadi
bagian penting yang ikut menenun iman
sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
masing-masing. Tenunan iman tersebut
menjadi indah bukan karena telah
menjadi sebuah kain keselamatan,
melainkan justru masih terus terajut dan
membutuhkan masing-masing orang
untuk terus menenunnya. Terus berjiarah
mengarungi jaman. Tak terhenti oleh
waktu tertentu. Bahkan ketika generasi
mendatang (50-100 tahun lagi) sudah
sangat Canadian dan tidak ada lagi
Indonesian yang ngumpul sebagai UKI
seperti sekarang ini. Tenunan keimanan
itu tidak akan pudar.
Wah jadi ngelantur neh….Ngelantur dikit
gak papa deh…Kan UKI lagi ulang
tahun..hehehe
Tak terasa, nyaris 5 bulan saya
meninggalkan Canada. Sebagaimana
lumrahnya, banyak hal baik yang bisa
dikenang sembari nongkrong minum
kopi. Banyak aktifitas yang sudah
membuat rindu. Pun pula cuaca yang
dingin dan tumpukan salju, menjadi
pengalaman berharga dan ingin
mengulanginya. Saat Spring tiba, aneka
bunga bermunculan sini-sana, menjadi
terasa betapa indah alam Canada. Begitu
pula ketika Summer, berjumpa setiap
manusia yang dipenuhi sukacita, jalan
kemana-mana menikmati panasnya cuaca.
Demikian juga ketika Fall tiba, keindahan
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lain dipertontonkan oleh aneka pohon
yang berubah warna. Maka tinggal di
Canada, layaknya
tinggal di surga dunia
(hehe ngelantur lagi..)
Akhir kata, Selamat
Ulang Tahun UKI
yang ke-37. Penuh
berkat selalu.
Salam dan doaku
dari Naples, Italy
antonius purwono scj
Warga UKI yang terkasih,
Sungguh merupakan kebahagiaan yang
luar biasa atas perayaan ulang tahun UKI
yang ke 37.
37 tahun dapat diartikan suatu usia yang
telah cukup matang. Suatu usia dimana
seseorang telah menemukan jati diri nya
dan mengalami banyak hal untuk menjadi
seorang bijak.
Pada saat UKI mengundang Most
Rev. Robert Kasun, CSB., Auxiliary
bishop – Central Region of
Archdiocese Toronto, untuk merayakan
Ekaristi bersama dalam rangka Ultah UKI
ke 37, beliau segera menyatakan
kesediaannya untuk menjadi Selebran dan
mengenal lebih dekat komunitas etnis
yang merupakan salah satu lingkup
kerjanya. Dalam balasan suratnya, untuk
lebih mengenal UKI dan sejarahnya,
beliau mengajukan satu pertanyaan
kepada saya sebagai berikut:
Bishop Robert Kasun CSB:
“My main question is this: what are the
things the Indonesian community can be
most proud of during its 37 year history
in Toronto?” …..
Saya ingin meneruskan pertanyaan Bapak
Uskup ini untuk semua warga UKI
terkasih. Mari kita jadikan
refleksi dan
renungan bersama. Sebuah
komunitas etnis Indonesia yang
beriman Katolik yang sekarang
telah memilih untuk menetap di
GTA (Toronto dan sekitarnya).
Siapkah kita menjawab
pertanyaan seperti tersebut?
Apakah kita cukup bangga
dengan identitas UKI ini? Apa
saja yang telah dan akan kita
lakukan untuk membuat kita
bangga sebagai warga UKI?
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Untuk itu, mari kita berlomba-lomba
menambah daftar panjang pencapaian
(achievement) 37 tahun sejarah yang telah
ada – dalam iman dan karya – sebagai
UKI di Toronto.
Terima kasih atas kehadiran dan
kemeriahan acara ulang tahun UKI yang
ke 37. Walaupun salju turun dengan lebat,
tidak ada satu acarapun yang terlewatkan.
Dedikasi teman-teman semua sungguh
mengagumkan, Ini adalah salah satu
tambahan daftar kebanggaan yang bisa
saya sampaikan kepada Bapak Uskup
tahun depan. Terima kasih kepada Bapak
Uskup Kasun CSB, Romo Juliwan SCJ,
Father Jozef of St Anselm, para Romo
SCJ di Toronto, Deacon Val dan para
suster/biarawati dan semua yang telah
hadir dan ikut mendoakan kita dalam
Perayaan Ekaristi yang lalu.
Sekali lagi, SELAMAT ULANG
TAHUN buat kita semua, semoga
perjalanan UKI TORONTO selalu dalam
satu langkah bersama Yesus sesuai
dengan tema
ulang tahun ke-37
kita : “Walking
Together in the
Path of Jesus”.
Salam damai
Kristus,
Damianus
Indyarta
Semoga Tuhan selalu
mendampingi dan
memberkati perjalanan
iman dan pelayanan kita
bagi Dia dan sesama.
Teriring doa dan salam,
Christine Budihardjo
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ebelas hari saya dirawat di Rumah Sakit karena fracture
pada tulang Tibia dan Fibula ( patah tulang dekat
pergelangan kaki kiri ). Akibatnya, saya harus memakai
walker ( dua roda ) kalau berjalan atau kursi roda, karena
kaki kiri sama sekali tidak boleh dibebani, supaya pertumbuhan
tulang yang patah itu berlangsung semestinya.
Dengan memakai cast / gips pada kaki kiri ( dari jari kaki
sampai lutut ), saya diizinkan pulang setelah dilatih berjalan
hanya memakai kaki kanan saja, dibantu dengan walker; setiap
kali melangkah, harus meloncat seperti katak.
Satu minggu kemudian saya harus
kembali ke Fracture Clinic di
hospital yang sama.
Dengan bantuan adik dan ipar,
serta walker, akhirnya saya tiba
juga di Fracture Clinic.
Ternyata cast yang saya pakai
itu bukan terbuat dari gips /
kapur, melainkan terbuat dari
sejenis kapas / tissue yang
dipadatkan. Cast itu dapat
digunting, dibuka ! Pada saat
itulah baru saya melihat kaki saya
sejak terjatuh 19 hari yang lalu. Sekarang tampak bengkak,
memar dan kaku; pergelangan kaki tidak dapat ditekuk. Pada
gambar X-Ray yang tampak di meja Dokter, terlihat ada dua pin
metal ( ? ) dua plat tipis dan satu sekrup ( screw ) yang dipasang
melintang.
Sebagai pengganti cast itu saya harus mengenakan "air cast"
sepatu hitam, besar seperti kaki gajah / sepatu robot. Saya
merasa enggan memakai sepatu itu ! Asisten Dokter menghibur
saya, katanya : sepatu ini bisa dibuka kalau mandi, tapi kaki
harus dijaga jangan sampai basah, karena luka operasi belum
sembuh betul. Jahitan ternyata harus diangkat dan tentu
menimbulkan rasa sakit ! Sepatu gajah ini ternyata harus dibeli;
harganya $ 150.00.
Empat minggu lagi saya harus kembali ke Fracture Clinic
untuk di X-Ray dan diperiksa pertumbuhan tulang yang patah
itu. Semoga berhasil baik dan saya akan terbebas dari sepatu
gajah yang sangat berat dan besar / bulky ini !.
Sementara ini selama di Hospital dan di rumah, Romo
Pamong atau Deacon setiap Minggu mengantarkan Komuni
Kudus buat saya. Betapa besar rasa syukur saya; rasanya tak
pantas Tuhan datang ke tempatku, tapi Tuhan memang
Mahamurah dan Mahakasih ! Saya memang sungguh rindu ingin
menyambut Tuhanku dan Allahku. Sedapat mungkin saya ingin
bergabung dengan umat lain dan menyambut Yesus Tuhanku di
rumah-Nya, di Gereja !!
Tiga bulan yang lalu saya telah di-interview untuk mendapatkan
akses bagi Wheel Trans dan permohonan saya telah disetujui.
Mengapa sekarang tidak dimanfaatkan ?
Dengan bantuan anak dan cucu akhirnya saya berhasil
membuat booking online :
Minggu, 15 Januari 2017 saya berdua dengan suami dijemput di
rumah pk. 08.35 am.
Tanpa turun dari kursi roda, saya didorong masuk ke Taxi yang
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khusus diperlengkapi "ramp" dari besi. Setelah kursi roda,
berikut saya, ditambatkan dengan seatbelt pada empat sisi
supaya aman, barulah suami saya dipersilakan masuk dan duduk
di bangku belakang, sedangkan saya menempati bagian tengah
sendirian.
Berangkatlah Taxi Wheel Trans menuju ke Gereja Paroki
kami melalui route yang sudah ratusan, bahkan ribuan kali kami
lalui, namun kali ini rasanya berbeda ! Saya merasa laksana
duduk di "Kereta Kencana" kereta yang akan membawaku
menemui Yesus, Junjunganku.
Sesampai di Gereja, saya
didorong oleh Pengemudi Taxi,
masuk ke Hall; Misa pagi pk.
8.00 belum selesai. Kami
berdua menunggu di Hall. Tak
terbendung
rasa
haru
menyelimuti perasaanku. Saya
bersyukur bisa sampai ke
rumah Tuhan sambil tetap
duduk di kursi roda ! Hanya
membayar dua dollar senilai
satu Senior TTC Ticket, saya
dapat ikut merayakan Ekaristi
dengan meriah !
Saya boleh bersyukur tinggal di Canada ini yang
menyediakan fasilitas berlimpah bagi kami yang handicap.
Belum terhitung lagi biaya perawatan selama sebelas hari saya
di Hospital, tentunya bernilai puluhan ribu dollar kalau tidak
ditanggung oleh OHIP ( Ontario Health Insurance Plan ).
Sepatutnya saya harus bersyukur atas kemurahan Tuhan,
walaupun saat ini saya masih belum bisa berjalan.
Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas semua
penyelenggaraan-Mu.
Ya Yesus, ajarlah aku percaya pada hal-hal kecil yang Engkau
anugerahkan kepadaku, agar aku bersyukur dan menunjukkan
syukurku itu dalam iman dan perbuatanku. Amin.

Pertama Kali
emanfaatkan
Wheel Trans

The Lord Always Provide

Kiriman dari : Seorang Senior yang mengalami cedera.

1 Tesalonika 4:14
“Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam
Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia”

Telah berpulang ke rumah Bapa di surga:
Bapak Silvanus Angriawan (90 tahun)

Tutup usia di Medan, Indonesia, 10 Februari 2017
Istri: Almh. Maria Regina Suryanti (Olly Lim Yang
Tjie)
Anak / Menantu:
Lenny Angriawan / John Khoman (Medan)
Jenny Angriawan / Robert Irawan (Jakarta)
Yetti Angriawan / Budiman Sastra (Singapura)
Suhandi Angriawan / Jullyati Gunawan (Padang)
Rethy Angriawan / William Gani (Toronto)
Maylina Angriawan / Irwan Salim (Jakarta)
Cucu / Cucu Mantu di Toronto:
Alvino Gani / Devina Wijaya
Dan segenap cucu / cucu mantu
serta cicit-cicit di Singapura dan Indonesia
Pengurus dan Keluarga besar UKI - Toronto menyatakan rasa duka
yang mendalam.Semoga Tuhan memberikan pengampunan dan
kedamaian abadi bagi Almarhumah,serta kekuatan dan penghiburan
bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.

