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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA WELCOME PARTY
KUNJUNGAN DUTA BESAR VATIKAN
Hari/ Tanggal : Jumat, 2 Mei 2008
Pukul
: 19.00 s/d 21.30 WIB
Tempat
: Gedung Serba Guna Balai Kenyalang
Keuskupan Sintang
Jl. Kapt. Pierre Tandean – Sintang
Yth. Duta besar Vatikan untuk Indonesia Uskup Agung/Monsignor (Mgr)
Leopoldo Girelli beserta Rombongan;
Yth. Muspida Kabupaten Sintang;
Yth. Bupati Sintang;
Yth. Uskup Agung Pontianak;
Yth. Uskup Sintang;
Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat;
Yth. Para Kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Yth. Para Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Camat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
Yth. Ketua Panitia Penyambutan Duta Besar Vatikan Untuk Indonesia;
Yth. Para Tokoh Agama, Masyarakat, serta Hadirin sekalian yang berbahagia.
Selamat Malam dan Salam sejahtera Untuk Kita Semua. Salam
damai dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Kristus.
Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan
syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan cinta dan kasihNya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, untuk hadir
bersama dalam acara Welcome Party menyambut kedatangan Duta
Besar Vatikan untuk Indonesia Uskup Agung/Monsignur Leopoldo Girelli
beserta rombongan ke Provinsi Kalimantan Barat, Khususnya di
Kabupaten Sintang.
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Semoga dengan kunjungan Beliau ini, kita bisa mendapatkan hikmah
dan berkat, serta selalu dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang
Maha Kuasa.
Bukan hanya kebahagiaan yang warga Khatolik Kalimantan
Barat rasakan dengan kedatangan Beliau, tetapi merupakan suatu
kebanggaan, karena diantara tugas-tugas dan kesibukan Beliau, dapat
menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kalimantan Barat. Untuk itu,
atas nama Pemerintah Kalimantan Barat, pribadi dan keluarga, saya
mengucapkan selamat datang di Kalimantan Barat semoga kunjungan
Bapak ini, menambah keyakinan dan kekuatan umat Khatolik
Kalimantan Barat, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban
sebagai insan Tuhan, agar sebagai umat beragama, dapat menjalankan
kehidupan sosial masyarakat secara bermutu dan berkualitas.
Kunjungan Duta Besar Vatikan ke Kalimantan Barat, merupakan
kunjungan yang pertama kali ini, tentunya patut kita syukuri, karena
peran sentral Beliau dalam pembangunan umat Khatolik Indonesia, dan
secara tidak langsung Beliau adalah merupakan wakil dan pembawa
pesan dari Sri Paus, Pemimpin Umat Khatolik se-dunia.
Oleh karena itu, melalui kunjungan ini, marilah kita bersamasama bersuka cita, seraya mengucapkan Puji Tuhan, agar kehadiran
Beliau di Kalimantan Barat memberikan makna yang mendalam, yang
akan menambah keyakinan kita pada ajaran Tuhan Yesus, serta
meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam membangun
Kalimantan Barat di masa yang akan datang.
Hadirin yang bahagia.
Selanjutnya perlu Saya sampaikan, bahwa perkembangan umat
Khatolik serta kehidupan antar umat beragama di Kalimantan Barat,
saat ini menunjukkan pada kondisi yang baik sekali. Hal ini di buktikan
dengan tidak ada konflik agama, sebagaimana dengan terjadi di Poso
dan Ambon. Kondisi ini akan tetap kita jaga dan kita kawal, agar
masyarakat Kalimantan Barat terhindar dari hal-hal yang merugikan
masa depan dan kelangsungan pembangunan daerah. Maka dari itu,
marilah kita bersama-sama dengan pemeluk agama lainnya, untuk
menjaga stabilitas, saling mencintai, membangun toleransi yang
tinggi, serta kerjasama dan meningkatkan motivasi bagi setiap individu
dalam mengukir masa depan yang penuh harapan dan keselamatan
bagi umat manusia.
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Saya yakin dan percaya, bahwa kunjungan Duta Besar Vatikan
ke Kalimantan Barat ini, akan memberikan dampak positif bagi
masyarakat. Khususnya umat Khatolik di Kalimantan Barat. Untuk itu,
hendaknya kita dapat mencerminkan secara nyata, bahwa masyarakat
Kalimantan Barat pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Sintang
pada khususnya, dapat memberikan yang terbaik, serta turut
berpartisipasi dalam membantu program-program pemerintah dalam
memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, secara adil dan
merata.
Hadirin yang berbahagia.
Dalam suasana syukur dan suka cita ini, perkenankan saya
untuk menyampaikan pesan dan sekaligus harapan-harapan sebagai
berikut :
1. Melalui kunjungan Duta Besar Vatikan ke Kalimantan Barat,
hendaknya dapat memberikan motivasi bagi umat Khatolik dalam
mewujudkan kehidupan yang berakar dan dibangun dalam rangka
kerangka keagamaan yang kokoh, sehingga keimanan kita tetap
teguh dalam menjawab tantangan global dewasa ini, mampu
bertahan dan bersaing kompetitif secara berdampingan dengan
umat yang lainnya dalam rangka mencapai Kalimantan Barat yang
sejahtera di masa yang akan datang.
2. Hendaknya kunjungan ini tidak hanya berarti bagi umat Kristiani
saja, tetapi juga dapat memberikan motivasi bagi seluruh
komponen umat di Kalimantan Barat dalam mendukung tercapainya
kedamaian,
ketentraman,
serta
kesejahteraan,
diantara
kemajemukan masyarakat di Kalimantan Barat. Potensi dari
perbedaan suku, agama dan budaya hendaknya dapat di jadikan
asset yang paling berharga dalam menjalin persatuan dan kesatuan
demi terwujudnya Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas,
aman, berbudaya dan sejahtera.
3. Melalui hubungan ini, hendaknya dapat memberikan hubungan yang
positif bagi masyarakat Kalimantan Barat secara keseluruhan.
Semoga dengan dukungan yang telah diberikan, rasa persaudaraan
dan saling mencintai antar sesama, dapat berkesinambungan dan
kualitas kerukunan antar umat beragama dapat di tingkatkan.
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Hadirin yang saya hormati.
Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, semoga
kunjungan Bapak di Kalimantan Barat ini dapat memberikan kesan
yang baik dan tidak dapat terlupakan.
Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera.

