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“Pemberkatan Gereja St. Yohanes Pembaptis - Mondu memiliki makna bahwa setelah sekian
lama menanti akhirnya umat yang ada di Mondu dapat secara bersama-sama beraktivitas
dalam bersaksi dan melayani Tuhan yang semuanya berpusat di gedung gereja yang baru ini.
Gedung gereja yang megah ini tidak akan berarti apa-apa untuk umat yang ada apabila tidak
digunakan dengan baik.

Demikian yang disampaikan oleh Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si saat
menghadiri dan memberikan sambutannya pada acara Pemberkatan Gereja Stasi St. Yohanes
Pembaptis di Mondu, Kecamatan Kanatang pada Senin, 12 Januari 2015 lalu.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa bagi pemerintah tentunya selalu mendukung berbagai
pembangunan gedung ibadah bagi semua agama yang ada. Yang tentunya dengan segala
keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki akan tetap berupaya untuk membantu pelaksanaan
pembangunan termasuk juga rencana pembangunan gedung GKS Waingapu dan gedung
ibadah Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Kambajawa. Pemerintah tetap mendukung
sebagai bentuk kemitraan dengan seluruh lembaga agama yang ada, sebab sebagai mitra,
bagaimanapun juga umat yang dilayani oleh gereja adalah juga umat atau masyarakat yang
dilayani oleh pemerintah. Dan dengan dasar hubungan tersebut, Bupati mengajak untuk
bersama-sama melayani umat, melayani jemaat, dan melayani masyarakat di Kabupaten
Sumba Timur yang kita cintai.
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Menutup sambutannya, Bupati Sumba Timur mengucapkan selamat berbahagia atas
pengresmian dan pemberkatan gedung ibadah yang baru, selamat juga khusus untuk Bapak
Uskup Weetabula yang kesehatannya sudah dipulihkan pasca kecelakaan yang lalu sehingga
sudah boleh hadir pada saat pengresmian tersebut, serta untuk umat Stasi St. Yohanes
Pembaptis selamat memanfaatkan gedung ibadah tersebut dengan harapan mari sama-sama
bersaksi bagi nama Tuhan ditengah-tengah dunia ini.
Pemberkatan Gereja St. Yohanes Pembaptis - Mondu dilakukan oleh Uskup Weetabula, Mgr.
Edmund Woga,C.SS.R, selain Bupati Sumba Timur juga hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan SKPD, para Imam,
Pendeta, Frater dan tokoh agama serta tamu undangan lainnya.
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