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S

udah delapan bulan saya berada di
Toronto ini. Selain aktifitas pribadi

GEREJA

dan komunitas, hadir dan berpartisipasi

St. Anselm’s Church
1 MacNaughton Rd.

dalam kegiatan UKI, adalah sesuatu yang
mewarnai kehidupan saya. Misa sebulan

berada kami, khususnya komunitas SCJ

dua kali di gereja St. Anselm, hadir dalam

Toronto. Keuskupan Agung Toronto

kelompok-kelompok basis yang menga-

menganugerahkan kepercayaan pelayanan

dakan “Bible Study” maupun pendalaman

di dua paroki; St. Thomas More dan Our
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iman, ikut dalam kunjungan dan kirim

Lady of Rosary. Bersyukur atas anugerah

Angelina Hanapie
Julian Wibowo
Yusup Yusup
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komuni bagi para senior yang sedang

ini,

sakit dan lemah, maupun acara-acara

satunya adalah; Rm. Aegidius Warsito SCJ

lain.

kori-

mendapatkan surat penunjukkan dari Kar-

dor, berpartisipasi dalam pelayanan Rm.

dinal untuk menjadi pastor rekan di St.

Aegidius Warsito SCJ, sebagai Pamong

Thomas More. Selain itu, melepaskan

UKI.

“kepamongan UKI” dan total melayani di

(Bayview & Millwood)
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Itu

semua

dalam

ternyata

berkonsekwensi.

Salah

2013,

paroki, adalah rentetan dari konskwensi

berhembuslah aroma perubahan, dan

tadi. Belum berhenti rentetannya; mesti

tentu berhembuslah Roh Kudus yang

ada seorang imam yang menggantikan

akan mengubah dan membaharui cara

beliau sebagai pamong UKI.

Di

penghujung

Mei

Bersambung ke halaman 9,

Pastor Pamong
Rm. Antonius Purwono SCJ
a_purwonoscj@yahoo.co.id
Deacon
Deacon Val Danukarjanto, (416) 497.2274
danu@sympatico.ca

Yang Terkasih Warga UKI,

DEWAN PENGURUS
UMAT KATOLIK INDONESIA

There is not enough word to say THANK YOU kepada Rm. Aegidius Warsito SCJ yang dengan
setia selama tujuh tahun, di delapan puluh empat edisi telah mendampingi, menjadi Penasehat
dan mengisi Berita UKI melalui tulisannya dalam mewartakan iman dan kasih yang sungguh
menyegarkan dan memperkaya kehidupan rohani Warga UKI. Harapan kami, Romo Aegi tidak
akan meninggalkan kami sepenuhnya, tetaplah hadir di Berita UKI sewaktu-waktu sebagai
penulis tamu, terutama tulisan Romo yang sangat kami nantikan sekembalinya dari Pilgrimage
UKI ke Greece, Turkey, Medjugorje & Vatican dibulan Oktober tahun 2013.

Koordinator
Christine Budihardjo, (647) 895.7089
koordinator@uki.ca
Wakil Koordinator
Albert Tee, (905) 824.1168
Albert.tee1@gmail.com
Sekretaris
Kiki Hermyana, (647) 928.7119
sekretaris@uki.ca
Bendahara
Janto Solichin, (416) 587.2362
bendahara@uki.ca
WILAYAH TIMUR
Ketua Wilayah
Nani Widjaja, (416) 890.0894
east@uki.ca
Seksi Liturgi
Jeffrey Susilo, (416) 388.6169
liturgyukieast@yahoo.ca
Seksi Bina Iman
Reza Aguswidjaya, (647) 863.0030
rezaagus@yahoo.co.uk
Seksi Sosial
Sofjan “Chopi” Suhadi, (416) 949.3900
soflykos@yahoo.ca
Seksi Rumah Tangga
Selvie Widjaja, (647) 896.6121
selviewidjaja@yahoo.com
Usher
Harty Doyle, (647) 533.6246
Harty.doyle@gmail.com
WILAYAH BARAT
Ketua Wilayah
Ben Dijong, (905) 997.5765
west@uki.ca
Seksi Liturgi
Raymond Wirahardja, (905) 812.9491
liturgyukiwest@yahoo.com
Seksi Bina Iman
Maya Adisuria, (905) 814.8475
mayarudi@rogers.com
Seksi Sosial
Lucas Noegroho, (416) 859.0222
Lucas_noe@hotmail.com
Seksi Rumah Tangga
Ribkah Mesach, (905) 286.9081
rebeccamesach@yahoo.ca
Usher
Joyo Sudardi, (905) 785.6379
sudardi@lycos.com
BIDANG KHUSUS
Mudika, Yoanitha
mudikatoronto@gmail.com
PELAKSANA KHUSUS
Ketua Lektor
Lilian Tjokro, (905) 887.9546
Lilian.tjokro@rogers.com
Ketua Sakristi
Hendry Wijaya, (416) 450.6536
Hendry.wijaya@rogers.com

Semoga kami dapat menjumpai Anda dalam kegembiraan dan keceriaan di musim panas ini.
Edisi bulletin di bulan Juli sarat dengan berita dan perjalanan sejarah baru SCJ-Toronto dan UKI
serta penunjukkan Rm. Antonius Purwono SCJ sebagai Romo Pamong baru UKI.

Dengan penuh rasa gembira kami sambut, “Selamat Datang kepada Rm. Antonius Purwono SCJ
sebagai Penasehat baru”. Tulisan dan ulasan Romo dalam mewartakan iman dan kasih setiap
bulan akan mulai di baca pada edisi bulan ini oleh Warga UKI khususnya dan pembaca lainnya
di dalam dan luar negeri. Lalu lintas email di inbox Romo tentunya akan meningkat menjelang
persiapan terbitnya bulletin sampai finalization. Semoga Romo akan terbiasa dengan kalimat
khusus dari redaksi yang dikirim melalui email terutama kata-kata (bila telat) “ Deadline for
submission…AS SOON AS YESTERDAY…!”.
Salam dalam Kasih,
Angelina Hanapie | Team Redaksi BERITA UKI
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Gembala Kita, Pamong UKI Baru

Rm. Antonius Purwono SCJ
etelah 8 tahun UKI Toronto di-

mana saja beliau berada, entah lagi

Pamong UKI adalah UKI Prayer

gembalakan oleh Romo Aegi (satu

“hunting” foto di High Park, atau lagi

Service bagi Almh. Tante Mary di

-satunya Romo SCJ dari Indonesia

nunggu kereta subway datang, ataupun

Brampton. Saat bertugas jempol kaki

yang “betah” tinggal bersama UKI lebih

saat beliau lagi bertugas di Montreal,

beliau lagi bengkak, jadi terpaksa

dari 3 tahun), pada tanggal 3 July 2013

dalam perjalanan ke Ottawa, dll.

datang ke funeral home dengan sandal

Archdiocese Toronto menetapkan

Selama masa menjadi “pembantu

jepit. Kenapa jempolnya Mo? Jawabnya

seorang gembala pengganti Romo Aegi,

Pamong”

sudah

spontan tapi menggemaskan, saya mau

yaitu Romo Antonius Purwono,

beranjangsana ke beberapa kelompok

tau jempol saya sekuat apa, jadi saya

SCJ.

k o m u n ita s

m e m b a wa ka n

adu sama kaki sofa…..ternyata jempol

November 2012, Romo yang dikenal

renungan dalam Pendalaman Iman atau

saya masih kalah kuat, makanya

dengan 2 nama: Fr. Antoni panggilan di

Bible Study. Beberapa hal yang unik

separuh kukunya dicabut….

SCJ High Park dan Romo Pur panggilan

dari Pamong baru kita ini:

Meski baru 2-3 kali saya menjemput

kesayangan warga UKI Toronto dan KKI



Mencukur habis rambut kepalanya

antar Romo Pur dari High Park ke

Montreal, merasa “ketiban” duren

sampai gundul seperti murid Shaolin-

tempat acara UKI, beliau sudah tau

bangkok.

Tujuan awal datang ke

si, warga UKI yang mengikuti Misa

jawaban apa yang harus diberikan kalau

Toronto adalah untuk belajar (SCJ

sempat dibuat bengong beberapa

ada yang bertanya, datang sama siapa

Indonesia memilihkan subject Canon

menit saat Misa UKI dimulai, dipikir

Mo? Sama CB. Nyasar nggak? Kalau

Law) sambil bantu-bantu Romo Aegi di

ada

dijemput sama CB nggak nyasar, malah

UKI, eh..eh…kok malah sekarang

tamu. Ketika ditanya, ada kaul apa

ntar bingung se-UKI!!

disuruh jadi Pamong (Chaplain to the

Mo?

Romo Pur, selamat bergabung

Faithful from Indonesia).

Romo Pur

merasakan bagaimana kehilangan

dengan UKI.

yang suka senyum ini punya hobby

mahkota, saya ingin tampil apa adanya

Mari bersama UKI, kita luaskan

terpendam yaitu menulis puisi.

tanpa embel-embel.

kerajaan-Nya, kita besarkan dan

S

Tiba di Toronto pada bulan

Romo

romo

Romo
UK I ,

baru

Pur

atau

romo

Jawab beliau, saya ingin

Jawaban yang

Aegi aja baru tahu, dan sempat kaget

perlu

sudah lebih dari 70 puisi yang Romo pur

mendalam. Saat menerima keputusan

betah di Toronto dan di UKI ya

tulis

di

dari Archdiocese Toronto, saya

Mo Pur!

Puisi yang beliau tulis

langsung wanti-wanti ke Romo Pur,

(Cita-cita dan harapan Romo Pur

menyampaikan kejadian atau keadaan

jangan cukur gundul lagi……please.

adalah tinggal bersama UKI lebih

atau benda alam yang beliau temui di



dari 8 tahun). § [Christine Budihardjo]

selama

Toronto.

7

bu lan

le bih

direnungkan

lebih

Tugas pertama beliau sebagai

muliakan nama-Nya.

Semoga

HALAMAN
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Tak Kenal Maka Tak Sayang
Selayang Pandang Mengenai Dua Paroki Baru

S C J - Toronto
St.Thomas More

11.30 am, 2 pm

1 Dormington Drive, Scarborough, ON

(bahasa

M1G 3M9

dan

Spanyol),
8

pm.

Pengakuan

Dosa:

oleh orang-orang Irlandia pada th. 1964.

Sabtu

9.30-

Umat yang terdaftar berdasarkan data

10.30 am dan 4-

2007 ada 7000 keluarga.

4.45 pm.

Paroki ini pada awalnya didirikan

Paroki St.

jam

Minggu

Thomas More adalah paroki multi etnik

7.30 am – 8 pm.

karena komposisi umat yang beragam

Kelompok yang ada

asalnya: India, Pakistan, Srilangka, Philipi-

di paroki:

na, Latin America, Irlandia, Trinidad-



Knights of Colombus.

umumnya

Tubagos, dan kelompok kecil dari China,



Legion of Mary.

Markham, Maple, Pickering, Ajax, New

Hongkong, Singapore, dan Indonesia. Ba-



Prayer Group.



Charismatic (Spanyol dan Inggris).



Neo-Catechumenal

hasa yang dipakai dalam pelayanan adalah
Inggris dan Spanyol.
Paroki ini mempunyai 3 sekolah

Fr. Jim Casper, SCJ , Fr. Willyans, SCJ , Rm. Aegi, SCJ
dari

wilayah

Scarborough,

Market, dllnya. Karena ini adalah paroki

Way

(Spanyol

Etnis maka bahasa yang dipakai di dalam
pelayanan adalah Portugis, walaupun sebagian besar juga mengerti bahasa Inggris

yaitu: St. Thomas More Elementary

dan Inggris).

(khususnya young generation).

School (2300 Ellesmere Rood), St. Ed-



Screening Committee.

Sebelum gereja ini diresmikan, alm. Car-

mund Campion Elementary School (30



St. Vincent de Paul Society.

dinal Ambrozic meminta agar pada hari

Highcastle Drive) dan Blessed Pope John



Share Life.



Shepherd’s Trust.

Paul II Secondary School (685 Military
Trail). Disamping itu paroki ini juga melayani 2 Senior Home, yaitu Seven Oaks

Youth Group.

Minggu juga ada satu kali pelayanan Misa
berbahasa Inggris, sehingga orang-orang
sekitar bisa merasakan manfaat kehadiran
gereja Our Lady of the Rosary. Adapun

dan Extendicare in Lawrence. Serta Pela-

Our Lady of the Rosary Parish

umat yang berbahasa Inggris umumnya

yanan kepada mereka yang sakit.

2950 Midland Ave., Scarborough

berasal dari India-Goa, beberapa dari

Kegiatan yang ada:

Paroki ini didirikan oleh orang-

China, Makau, Caribian. Umat yang ter-

Misa harian: jam 7.30 am dan 7.30 pm.

orang Portugis pada th. 1987 dan merupa-

daftar berdasarkan kartu kolekte yang

Misa Saturday: jam 9 am dan 5 pm

kan paroki Etnis sehingga tidak punya ba-

tercatat ada sekitar 500-600 keluarga.

Misa Sunday: jam 8.30 am, 10.00 am,

tasan wilayah (seperti UKI). Umat yang

Adapun kegiatan yang ada:

BERITA

U.K.I

datang bisa dari mana saja, akan tetapi

Bersambung ke halaman 9,
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Penjelasan
SCJ – Toronto
mengenai
Pengutusan
Archdiocese of
Toronto kepada
SCJ – Toronto,
Romo Aegi dan
Romo Pur.

5

Romo Aegi SCJ (kanan) secara simbolik menyerahkan data base UKI kepada Romo Pur SCJ (kiri)

Pelimpahan tugas Pamong UKI telah

ter) it is a joy, a blessing and a privi-

dilakukan pada saat Misa UKI 23

lege to share this moment in the life

June 2013 dimana Romo Aegi secara

of the Priests of the Sacred Heart

simbolik menyerahkan database UKI,

with you.

SURPRISES

HAD

OTHER

PLANS IN MIND.
There are approximately 2200 mem-

Rencana Kegiatan UKI 2013, dan

As you may know, the Arch-

bers, both brothers and priests in the

Kepengurusan yang ada saat ini

diocese of Toronto normally ap-

Congregation of the Priests of the Sa-

kepada Romo Pur. Sebelum Misa

points pastors/chaplains for a period

cred Heart. We minister in 42 coun-

berakhir, tampil pula wakil dari the

of five years. It is now seven years

tries including Indonesia where many

Priest of the Sacred Heart di Toronto,

that Romo Aegi has been the UKI

of you previously would have met

Fr. Peter McKenna. Beliau berkenan

Chaplain – your pastor, your priest.

members of our congregation. How-

menggantikan Fr. James Casper, un-

He has overstayed his welcome, has-

ever, here in Canada there are only 25

tuk

penjelasan

n’t he!?! Since the foundation of the

members located in Montréal, Ottawa

mengenai Pengutusan yang mereka

Umat Katolik Indonesia di Toronto in

and Toronto. For the last five years,

terima dari Archdiocese of Toron-

1980, your pastor normally after five

we have been in dialogue with the

to.

years here in Canada would have

Archdiocese of Toronto to explore

returned to Indonesia to bring the

possibilities for how we, the Priests of

richness of his Canadian experience

the Sacred Heart, can be an intention-

back to the Indonesian context. If

al, international intergenerational and

another SCJ priest were to be availa-

intra-cultural community ministering

ble, he would be sent to minister

among people from diverse cultures

GOD OF

and countries of origin. One of the

menyampaikan

Berikut adalah cuplikan ter-

tulisnya:

I

n the name of the Priests of
the Sacred Heart in Toronto
(Fathers George, Jim, Aegi,

Antonius (Pur), Will and myself, Pe-

among you, but the

Bersambung ke halaman 8,

HALAMAN

6

Putra SCJ Indonesia,

Kebanggaan UKI-Toronto

Rm Aegidius M Warsito, SCJ
gaya

S

pendekatan-nya

kepada

putranya

lagi

(setelah

3

Deacon

umat.

Tak heran kalau rambutnya

Indonesia yang di-ordained : Deacon

lebih

beruban

Tirsa, Deacon Val, dan Deacon Ferry)

dari

usia

yang

sebenarnya. Sifat beliau yang paling

untuk

nggak betah tinggal diam di rumah

Toronto. Tak ada ucapan perpisahan

menyebabkan

rajin

karena Romo Aegi tetaplah anggota

mendampingi umat dalam Pendalaman

keluarga UKI. Mari kita mendukung

Iman, Bible Study para senior, naik

Romo Aegi di tempat bertugasnya

sepeda sepanjang Lake Shore, olahraga,

yang

camping,

sukacita beliau berada di St. Thomas

beliau

BBQ-an,

paling

berburu

foto

bertugas

baru.

di

Saya

Archdiocese

bisa

(termasuk mejeng jadi model), dan

More,

makan masakan Indonesia.

tentang umat dan kegiatan St. Thomas

iapa yang tidak akan merasa

Romo

Aegi

bukan

hanya

celotehan

merasakan

cerita-ceritanya

More mengalahkan suara radio di

bangga, kalau salah satu umat

dikenal di kalangan umat katolik,

mobil saya.

Indonesia diutus dan dipercaya

namun juga di luar UKI. Pak Konjen

Selamat mengemban tugas baru,

oleh Archdiocese Toronto sebagai

Julang Pujianto pernah nanya serius

Romo

Aegi.

Associate Pastor di St. Thomas More

kepada saya waktu Romo Aegi lagi

favorit

Romo yang terlambat

Parish, Scarborough? Setelah 8 tahun

bertugas di Calgary, apa Romo Aegi

sudah kaudatang padaku…

lebih Romo Aegi membesarkan dan

mau

tapi jangan pernah sedetikpun

dibesarkan oleh UKI, beliau mendapat

Christine? Enggak Pak, cuma beberapa

Romo

pengutusan yang mulia. Bukan tugas

hari saja tugas di UKI – Calgary. Oh

banyak kendala dan tantangan di

yang ringan dan mudah, namun kita kan

begitu, tolong beritahu saya ya kalau

depan mata, maju terus pantang

selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu

beliau dipindah suatu saat. Siap Pak

m u n du r

memimpin dan mendampingi.

Konjen! Lima bulan kemudian terjadi

berkehendak,

juga saya mesti lapor kalau Romo Aegi

yang

dipindah ke Scarborough.

kita serahkan kembali kepada-

Romo yang satu ini bukan saja
dikenal sebagai romo yang paling lama
menjadi Pamong UKI, melainkan juga

dipindah

ke

Calgary,

Bu

Sebagai warga UKI kita mesti
bangga dapat menyumbangkan seorang

BERITA

U.K.I

Meski

melupakan

kita

Mo!

lagu

UKI. Meski

Bi l a

T u ha n

kerjakan terbaik

punya…..selanjutnya

Nya. Iya kan Mo?
[Christine Budihardjo]
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eberapa orang bertanya kepada

masalah seneng atau tidak, akan tetapi

Sebagai

saya: ”Romo, gimana….seneng

apakah saya sudah rela meninggalkan UKI

menyadari akan keterbatasan yang ada di

nggak bekerja di paroki local?”

yang telah memberikan banyak kenangan

dalam diri saya, maka saya juga mohon

Pertanyaan ini sebenarnya agak sulit saya

indah bagi perjalanan hidup imamat ku

maaf bila selama 7 th 11 bulan ada yang

jawab sebab sebagai seorang Imam dan

selama

siap

tersinggung, tersakiti, atau merasa tidak

biarawan saya mempunyai kaul untuk

memberikan semuanya itu kepada Rm.

comfortable dengan kehadiran saya selama

tunduk dan taat kepada atasan saya.

Purwono SCJ untuk juga boleh merasakan

ini. Mungkin juga ada yang kecewa dan

Artinya apapun yang diputuskan oleh

keindahan dan kekayaan iman yang ada di

tidak puas dengan pelayanan yang saya

atasan saya, itu adalah keputusan yang

dalam warga UKI. Hal ini sekali lagi bukan

berikan kepada warga UKI, sekali lagi saya

harus saya jalani dengan segenap hati

berarti saya akan melupakan UKI, seperti

mohon maaf atas keterbatasan ini.

B

ini

Terimakasih

dan

manusia

yang

biasa,

7

saya

Christine

Harapan saya agar seluruh warga UKI

katakan pada penutupan

terus mengembangkan diri sehingga UKI

retret di Loretto Abbey

dapat menjadi benar-benar tempat orang

yang

sudah

bisa merasakan kehadiran dan kasih Allah
serta

tempat

orang

bisa

menimba

kekayaan iman akan Yesus Kristus. Untuk
mewujudkan hal ini maka dibutuhkan dari
seluruh

warga

UKI

kesediaan

untuk

berkurban dan memberi dari apa yang
dipunyai (waktu, tenaga, idea, materi,
kemampuan, dllnya). Saya yakin kalau
semua warga UKI mau melakukan hal ini
maka UKI sungguh akan menjadi sebuah
terlepas dari perasaan senang atau tidak,

yang lalu:”Sekali UKI tetap UKI”. UKI

Gereja yang hidup. Saya juga berharap agar

walaupun sebenarnya semua keputusan

telah menjadi bagian dari perjalanan hidup

apa yang selama ini saya alami dan terima

yang

sudah

saya. Ada banyak hal yang telah saya

dari seluruh warga UKI juga dapat Anda

terlebih dahulu dibicarakan dengan yang

timba dan alami selama 7 th 11 bulan di

berikan kepada Rm. Purwono SCJ sehingga

bersangkutan. Dalam konteks saya, maka

dalam

beliau dapat menjalankan tugasnya dengan

penugasan ini sudah dibicarakan dengan

beriman secara bersama-sama. Terus

baik,

saya jauh-jauh hari.

terang, saya tidak

sekalian Romo Pamong tidak akan bisa

diambil

oleh

pimpinan

Sejak saya masuk kebiara SCJ,

mengarungi

pergulatan

hidup

akan bisa menjadi

seperti sekarang ini tanpa sentuhan kasih,

sebab

tanpa

keterlibatan

Anda

berbuat apa-apa.

saya mencoba untuk mengembangkan

persaudaraan,

kerjasama,

Akhir kata, mari kita saling mendoakan

semangat

support, doa, dan bantuan yang saya

agar kita semua bisa semakin berkembang

terima dari warga UKI.

di dalam mewujudkan iman kita kepada

prajurit di dalam dinas ke

tentaraan. Para prajurit di dalam dinas ke
tentaraan akan selalu siap diutus dan

keceriaan,

Pada kesempatan yang baik ini, saya

Tuhan melalui pelayanan yang ada di dalam

saja).

ingin mengucapkan banyak terimakasih

diri

selalu

atas semua hal yang telah warga UKI

memberkati siapa saja yang tertunduk

coba dikembangkan di dalam diri saya.

berikan

kepada-Nya.

Maka pertanyaannya bukan menyangkut

melaksanakan tugas pelayanan di UKI.

pindah

(kapan

Semangat

dan

inilah

di

mana

yang

kepada

saya

di

dalam

kita.

Tuhan

senantiasa

Rm. Aegi SCJ.

akan

HALAMAN
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Sambungan dari halaman 5, Penjelasan SCJ...

Moreover, it is in this same

bers of our community. In fact, I was

first steps was that Romo Aegi offi-

spirit that today we present three

talking with one of the members of

cially became a member of the Cana-

invitations for your consideration:

the UKI at the back of the church

dian Region of the Priests of the Sa-

Invitation One:

this morning and he shared: “it is

cred Heart. As such, Aegi is no long-

As you have done in the past and

time for Aegi to fly! Don’t worry, we

er a member of our Indonesian Prov-

continued to do so, we invite

will also gently encourage/nudge Ro-

ince.

you to never change the keys to
As of July 03 this year, the

your hearts. You have been

mo Pur into his new ministry with
us.” It is with this spirit that we in-

Archdiocese of Toronto has

vite you to welcome and

appointed Fr. Jim Casper, SCJ

to support Romo Pur in

to be the pastor of St. Thom-

his new ministry among

as More Church with its at-

you.

tached parish of Our Lady of

Invitation Three:

Rosary and has appointed

As well, as you know,

Romo Aegi and Fr. Willyans

this is your community.

(Brazil) to be full time Associ-

The

ate Pastors. Together they

priests “come and go.”

will form a pastoral team for

Yet, you, as baptized be-

both of these multicultural
parishes holding close to

chaplains/pastors/

lievers, remain!! There is
Fr. Peter McKenna, SCJ dan Fr. Willyans, SCJ

7000 families. Every weekend, there
are nine masses between the two
parishes: some in English, some in

there for us, you have shared key
moments in our lives and we

a saying in English, “ask
not what your community can do for
you, but what you can do for your
community.” We invite you to con-

have endeavoured to be there

tinue to find creative ways to pray

for you. We invite you to contin-

together, to accompany each other

ue to hold a special place in your

and to be especially present to those

hearts for members of our com-

members of the UKI who are most

Romo Pur and I teased Aegi, Jim and

munity.

vulnerable.

Will. We said that we were going to

Invitation Two:

change the locks on the front door of

You are like second mothers,

our community house because they

brothers and sisters for us. We

were moving to the parish. As you

invite you to support Romo Pur

Portuguese and even one in Spanish.
As you can guess, they will be very,
very busy!!
This weekend, Fr. George,

can guess, we would never do that
because they are our brothers!
BERITA

U.K.I

in the same loving way that you
have always done not only with Romo Aegi but also for all the mem-

Today, we give THANKS to
God for your presence and the presence of the Umat Katolik Indonesia di Toronto in the lives and ministry of the members of the Priests of
the

Sacred

(Fr. Peter McKenna, SCJ)

Heart.

JULI

2013/NO.254
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akhirnya disandangkan ke saya, mulanya,

utama. Ia pasti akan menuntun kita

Karena Komunitas SCJ Toronto,

merupakan kata yang menantang, kalau

ke

hanya memiliki 2 imam Indonesia, yakni

tidak boleh disebut sebagai kata yang

menghidupkan. Ia sendiri yang akan

Rm. Aegi SCJ dan saya, maka tidak usah

membuat saya “Shock”. Memang, kata

membawa

ditebak, sudah ketebak, siapa yang akan

“pamong”

sampai

menjadi pamong UKI menggantikan Rm.

terdengar, indah, damai, karna jati diri

sebagaimana

Aegidius

kepamongan

Isarel.

Sambungan dari hal 1, Ungkapan Hati

Warsito

SCJ.

Baik

saya,

sendiri
adalah

begitu

merdu

sesuai

dengan

yang

sumber

sumber

air

yang

peziarahan hidup kita
pada

Tanah

Ia

Terjanji,

menuntun

umat

saya

tidak

Tentu

maupun Rm. Aegi, mendapatkan SK dari

katanya:

bisa

menempatkan diri sebagai Abraham,

Kardinal per 3 Juli 2013, sebagai pamong

“ngemong” (bhs Jawa). Ngemong berarti;

Musa atau tokoh lain, melainkan

UKI dan pastor rekan di St. Thomas

mengayomi, membimbing, menuntun dan

sebagai

More. Perubahan-perubahan itu tentu

lain-lain

berziarah

mengejutkan, tetapi sekaligus menantang

kepemimpinannya. Pertanyaan kekanak-

bangun, semangat-putus asa, konflik-

kami

menemukan

kanakan yang muncul: mampukah saya

rekonsiliasi, semangat berkobar-lesu

kehendakNya dalam peziarahan hidup.

menjadi pamong? Sementara saya masih

dan

Mengejutkan karena, kita semua ingin

perlu “dipamongi”? Namun, pertanyaan

peziarahan yang harus dipahami,

Rm. Aegi tetap menjadi pamong UKI dan

ini saya simpan rapat dan endapkan,

sepaham-pahamnya. Biarlah dinamika

saya

saya

biarlah saat winter nanti, dibekukan oleh

itu kita bingkai dalam kalimat: kita

menggantikannya dan beliau melayani di

salju dan larut dalam aliran semangat

adalah kawanan umat-Nya.

paroki. Menantang karena, situasi ini

seluruh warga UKI yang dinamikanya

Akhirnya, Terpujilah nama

menuntut

berwarna seperti musim-musim yang ada

Tuhan. Biarlah kata ini yang akan

membuka mata, telinga dan hati akan

di North America.

kita gemakan dalam setiap aktivitas

situasi pelayanan yang baru. Allah hendak

Sekarang,

untuk

terus

berpartisipasi,

membawa

kami

kami

untuk

tapi

beradaptasi;

kemana?

sosok

yang

juga

ada

terbuka

unsur

terhadap

bagian
itu.

dari

umat

Mengalami

yang
jatuh-

sebagainya adalah dinamika

UKI.

Sehingga,

nama

Tuhan

Tuhan

perubahan adalah bagian penting untuk

dimuliakan, keselamatan jiwa jiwa

berbicara apa melalui pelayanan baru

melanjutkan pelayanan baik yang sudah

diutamakan. Untuk Rm. Aegi, pantun

kami. Dan apa yang Bapa kehendaki

dijalankan Rm. Aegi. Lebih dari itu, saya

ini harapan kami: Makan kerupuk,

untuk kami perbuat bagi umat yang kami

yakin, Allah telah memulai dan Ia akan

dimusim

layani? Dan segudang pertanyaan lain,

menyelesaikannya pula. Keyakinan ini

tengok

yang hanya bisa dijawab oleh kejelian hati

menyemangati saya untuk melihat bahwa

ngarep.com).

dan budi dalam perjalanan dari hari ke

kita

hari.

kawananNya. Allah adalah Sang Gembala

semua,

warga

UKI

semi,
dan

Meskipun

bantu

kami

adalah
In Corde Jesu
Antonius Purwono SCJ

Bagi saya, kata pamong, yang
Sambungan dari halaman 4, Tak Kenal Maka...

- Misa harian: Selasa jam 7 pm dalam baha-

Minggu

bahasa:

bilingual/Portugis-

- Youth Group.

sa Inggris, diawali dengan Novena.

Inggris). Minggu jam 10 am (Inggris)

- Legion of Mary.

Jumat jam 7 pm dalam bahasa Portu-

dan 11.30 (Portugis)

- Choir.

gis, untuk Jumat pertama selasai Misa

- Fraternal the Holy Spirit.

ada Adorasi. Sabtu jam 7 pm (Misa

- Knight of Columbus.

- Catechumen dan RCIA. §

sibuk,
(hehe
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Kenangan
Bersama
Romo Aegi SCJ
( Disertai Ucapan Terima Kasih )

iranya tidak ada Kelompok lain

namun apa daya tangan tak sampai ?”

pagi hari, walaupun Romo tidak

di UKI yang mengalami lebih

Romo Aegi ternyata pada awal

dapat mendampingi kami secara ter-

banyak kunjungan Romo Aegi SCJ

Agustus sudah harus masuk

atur. Puji syukur pada Tuhan, pada

dari pada Kelompok kami ! Ba-

“sekolah” ! Dari Senin sampai Jumat

pertengahan 2006 UKI memiliki

yangkan : tiga kali dalam sebulan, pada

beliau harus belajar bahasa Inggris

seorang Permanent Deacon baru,

Jumat pagi kami mengadakan per-

sebagai persiapan ikut kuliah nant-

yaitu Deacon Val Danukarjanto !

temuan pendalaman Iman. Kelompok

inya ! Kelompok kami tidak menye-

kami biasa disebut “Bible Group Sen-

rah begitu saja; kami pindahkan per-

memperoleh status sebagai

ior East” dan sudah berjalan selama

temuan yang biasa diadakan pagi hari

“Religious Worker” dan tidak

20 tahun. Kami sudah mengalami

dari pk. 10.00 - 1.00 pm (termasuk

“sekolah” lagi maka secara teratur

banyak pergantian Romo Pendamp-

Lunch) menjadi sore hari dari pk.

setiap bulan tiga kali beliau mengisi

ing / Romo Moderator / Romo

1.00 – 4.00 pm ( diawali dengan

acara kami ! Betapa bahagianya ka-

Pamong di UKI. Kami juga mengala-

Lunch). Pada hari Jumat, dari tempat

mi ! Paling sedikit setahun sekali

mi masa-masa Tanpa Romo Pen-

Kursus, Romo langsung ke tempat

Kelompok Bible Group Senior East

damping . . . maka dengan antusias

Deacon Val; Lunch sebentar kemudi-

dan West berkumpul bersama; tem-

kami menyambut kedatangan Romo

an mulai Pendalaman Iman. Ternyata

patnya bergantian, kadang-kadang di

Aegidius M. Warsito SCJ pada akhir

perubahan waktu ini membawa ken-

East dan sekali-sekali juga di West !

Juli 2005.

dala pula. Karena pulang sore hari

Dalam hal itu, kami yang di East sela-

pk. 4.00 maka bagi teman-teman yang

lu repot mencari transport, karena

pakkan kaki di Toronto, Romo Aegi

jauh rumahnya, mereka kena rush

yang mengendarai mobil, dan yang

sudah dijemput dari High Park dan

hour. Misalnya pasutri almarhum

berani lewat highway, hanya terbatas

ditunjukkan rumah Deacon Val ( tem-

Gonda & Tik Poen yang tinggal di

sekali! Saat-saat bergabung seperti

pat pertemuan Bible Group diada-

Brampton, pernah suatu kali karena

itu selalu merupakan sesuatu yang

kan ) agar beliau secepatnya dapat

macet, maka pk. 7.00 malam baru

amat menggembirakan !

mendampingi kelompok kami.

sampai ke rumah. Karena adanya

K

Pada hari ketiga beliau mena-

“Hati ingin memeluk gunung,

BERITA

U.K.I

Setelah Romo Aegi SCJ

Juga kalau di Kelompok ka-

kesukaran tersebut, maka akhirnya

mi ada yang merayakan Wedding

kami pindahkan lagi pertemuan ke

Anniversary, atau Perayaan
Bersambung ke halaman 11,

Sambungan dari halaman 10,

HUT istimewa, misalnya HUT ke-65

Suka-duka ini telah kami ala-

untuk mendatangi pertemuan kami

atau HUT ke-70 atau HUT ke-80

mi selama hampir delapan tahun ber-

dan untuk berkunjung menghibur

atau HUT ke-90, maka pertemuan

sama Romo Aegi ! Kami bersyukur

para Senior di rumah atau di Senior

kami benar-benar menjadi suatu Cel-

atas cinta kasih yang telah dicurahkan

Home atau di Nursing Home atau di

ebration !

oleh Romo Aegi pada kami para Sen-

Hospital ! Kami merasa bangga Ro-

ior ! Betapa besar perhatian beliau

mo Aegi SCJ diutus untuk melayani

selamanya merupakan “pesta”;

pada kami, di waktu suka, lebih-lebih

di suatu Paroki yang besar di

seringkali kami juga dengan berat

di waktu duka. Beliau selalu men-

Keuskupan Agung Toronto. Kami

hati harus melepas anggota kami

dampingi kami kalau ada peristiwa

senantiasa akan mendukung beliau

mendahului kami, pulang ke rumah

kematian, kalau ada yang menghadapi

dalam doa, sebagaimana telah kami

Bapa ! Anggota Kelompok kami

operasi, kalau ada yang merasa

lakukan selama ini ( “Doa Bagi Para

makin lama makin berkurang ! Ini

down. . . . .

Imam” ).

merupakan suatu kenyataan yang tak

Beliau selalu rajin datang mengunjun-

dapat dipungkiri . . . .setiap kali ada

gi kami yang sedang dalam kesusa-

Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas

yang pergi, mau tak mau merupakan

han. Beliau tidak pernah merasa

pelayanan beliau yang telah banyak

peringatan, bahwa pada suatu hari

keberatan untuk menempuh jarak

menyentuh hidup para umat.

kami akan menyusul !

berjam-jam naik kendaraan umum

Kiriman dari : Seorang anggota Bible Group Senior East.

Namun dalam hidup ini tidak

Selamat berkarya. Semoga

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

