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PENGANTAR PASTOR  
 
Yth. Para Pengurus Stasi dan Umat se-Paroki St. Paulus Pekanbaru! 

Salam dalam Kasih Kristus 

 

Merdeka! 

 

Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki 

bulan Agustus. Kita tidak pernah lupa bahwa 

pada bulan Agustus ini bangsa kita memperingati 

hari kemerdekaan. Semoga di bulan ini kita 

sungguh merdeka sebagai anak-anak Allah dan 

merdeka sebagai anak Bangsa. Oleh karena itu 

pantaslah kita senantiasa merayakan kemerdekaan iman kita dengan menjalankan pelayana 

pelayanan kita dengan semangat dan bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah, dan ikut ambil 

bagian dalam perayaan Kemerdekaan Bangsa kita di tempat dan di masyarakat kita masing masing 

sebagai anak bangsa 

 

 Namun beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam satu bulan kedepan dan 

hendaknya diumumkan kepada umat, sebagai berikut: 

 

1. Seksi Katekese 

Pada Tanggal 18 Agustus 2013 seksi katekese akan mengadakan Seminar Tahun Iman di 

gedung fasilitas paroki yang akan di mulai setelah misa pertama hari minggu itu. Tepatnya 

jam 08.30 pagi. Seluruh umat di undang untuk mengikutinya. Pengumuman lebih lanjut bisa 

ditanyakan dengan seksi yang bersangkutan.  

2. Seksi Liturgi. 

Untuk memfasilitasi kebutuhan para pemimpin ibadat  dan yang memberikan renungan atau 

kotbah pada ibadat hari minggu di stasi-stasi, maka seksi liturgi akan mengadakan pelatihan 

Kotbah pada tanggal 23-25 Agustus 2013 di gedung fasilitas paroki. Pelatihan ini akan 

dibawakan oleh team komisi kateketik keuskupan Padang. Pelatihan ini bukan untuk 

bermaksud menciptakan pengkotbah-pengkotbah yang ulung dan berkelas tinggi yang bisa 

membakar kocek umat agar memberikan kolekte lebih banyak, tetapi untuk belajar 
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bagaimana dasar-dasar kotbah yang baik dan benar menurut tatacara Liturgi Gereja Katolik. 

Memang waktu dua hari ini tidak cukup untuk membuat kita pintar memberikan renungan 

atau kotbah, oleh karena itu kita harus mau untuk tetap belajar, melatih diri, mempersiapkan 

diri dengan sabaik mungkin. Penggumuman selanjutnya akan dikabarkan oleh seksi Liturgi 

dengan lebih lengkap.  

3. Seksi Keluarga 

Diingatkan bagi para pasangan yang akan menikah pada bulan-bulan ke depan, bahwa 

tanggal 30-31 Agustus – 1 September akan di adakan KURSUS PERSIAPAN 

PERKAWINAN (KPP). Semua persaratan yang di perlukan untuk kursus ini harap 

ditanyakan kepada para pengurus stasi atau sekretariat paroki.  

4. Lain-lain 

- Diingatkankan lagi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 akan ada misa penggalangan Dana 

di Stasi Palas yang di mulai jam 10.00 pagi. Mari kita ikut ambil bagian di dalamnya. 

- Administrasi semester pertama dalam tahun dari stasi-stasi supaya di buat dan dikirim kan ke 

paroki. Baru beberapa stasi ternyata yang membaca surat perjalanan bulan lalu itu dan 

melaporkannya. Silahkan dibaca lagi surat perjalanan pada bulan Juli yang lalu. 

- Frater Eko yang sudah bersama kita kurang lebih satu tahun ini akan segera berakhir masa 

TOM nya di paroki kita pada akhir Agustus atau awal September dan akan melanjutkan studi 

Teologinya di tempat dan Negara lain. Kita berterima kasih atas semua pelayanannya di 

paroki. Semoga tetap bersemangat dan berserah diri pada Sang Pemberi panggilan. Maju 

terus pantang mundur.   

Semoga Terang Roh Kudus, menuntun kita semua dalam melayani umat Allah! MERDEKA! 

MERDEKA! MERDEKA! 

Pekanbaru, 27 Juli 2013 
Salam dan Hormat, 
 
 
P. Adventus Ignatius, SX 
(PJS Pastor Paroki) 
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S A J I  A N    U T A M A  
 

Kamu Dipanggil Untuk 
Merdeka 

(Gal. 5:13) 

 

Fr. Imanuel Yudi P, SX 

 

Setiap tanggal 17 
Agustus kita merayakan 
hari kemerdekaan 
bangsa kita.  Oleh 
karena itu patutlah kita 
merenungkan apa arti 
kebebasan bagi kita 
sebagai umat beriman.  

Ada dua jenis kebebasan.  

Pertama, kebebasan yang tidak mengenal 
kekuasaan lahiriah. Misalnya seorang 
seorang anak merasa bebas kalau ayah yang 
ditakutinya sedang pergi dari rumah. Atau 
seorang  perantau yang sedang berada di 
negeri sebrang merasa bebas dari segala 
peraturan sukunya.  

Kedua, kebebasan batin yakni kebebasan 
yang memberikan kemampuan untuk 
menyerah, untuk tidak terikat oleh kesukaan 
dan keinginan diri sendiri. 

  

Jika melihat kedua jenis kebebasan ini  tentu 
kebebasan yang kita rayakan pada tanggal 
17 Agustus adalah kebebasan jenis pertama. 
Kita memang bebas secara politis tetapi 
apakah kita juga sudah bebas secara 
batiniah?  

  

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang 
yang sulit memperoleh kebebasan batin. Ini 
dikarenakan oleh  banyak hal yang 
membelenggu mereka. Celakanya lagi 
mereka tidak sadar bahwa mereka sedang 
terbelenggu.  

Ada banyak jenis belenggu yang mengepung 
kita. Beberapa di antaranya ialah  

 Pertama, keinginan untuk diakui atau 
keinginan untuk dipuji. Orang-orang 
yang dibelenggu oleh keinginan untuk 
dipuji dan diakui akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk 
menunjukkan dirinya kepada orang 
lain supaya ia diakui dan 
diperhitungkan keberadaannya. 
Kesenangannya ialah bekerja di depan 
banyak orang.  

 Kedua, ambisi untuk memperoleh 
harta dan kekuasaan. Mereka 
menyangka bahwa harta dan 
kekuasaan bisa mendatangkan 
kebahagiaan kekal. Padahal banyak 
orang yang karena harta dan 
kedudukan tidak bisa tidur karena 
hatinya tidak tenteram.  

 Ketiga, anggapan orang. Banyak orang 
yang suasana hatinya ditentukan oleh 
anggapan orang lain. Kalau orang lain 
memberikan pujian kepadanya dia 
akan merasa senang sebaliknya jika 
dicela ia akan merasa sedih. Oleh 
karena itu dia akan menyesuaikan 
dirinya dengan  ‘kata’ orang lain.  

Lalu pertanyaannya, mengapa orang-orang 
itu bisa terbelenggu? Jawabannya ialah 
karena  mereka melupakan identitas diri 
mereka sebagai anak-anak Allah yang 
dikasihi.  

 

 

Ketika Yesus dibaptis terdengarlah suara 
“Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi kepada-
Mulah Aku berkenan”. Rupanya kata-kata ini 
bukan hanya ditujukan kepada Yesus saja 
tetapi kepada kita semua. Kita tahu 
kelanjutan kisah itu bahwa setelah 
pembaptisan, Yesus berpuasa lalu dicobai 
oleh iblis. Iblis membujuk Dia supaya 
mengubah batu menjadi roti dengan 
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demikian Dia tidak perlu lagi bekerja untuk 
mendapatkan roti. Kemudian Iblis menyuruh 
Yesus untuk menjatuhkan diri dari tempat 
yang tinggi supaya jika itu dilihat banyak 
orang Dia menjadi tenar. Lalu Yesus ditawari 
kerajaan dunia. Kita juga tahu akhir kisah itu 
bahwa semua tawaran iblis ditolak oleh 
Yesus. Mengapa ditolak? Karena Yesus tahu 
dan sadar bahwa identitas diri-Nya adalah 
sebagai “Anak yang dikasihi dan kepada-
Nyalah Bapa berkenan”.  

 

Kita pun melalui pembaptisan telah menjadi 
anak yang dikasihi Bapa. Betapa pun 
besarnya dosa kita, Bapa tetap mengampuni 
kita. Mengapa? Karena identitas kita sebagai 
anak Allah yang dikasihi tidak pernah bisa 
pudar oleh apapun. Kita jika tidak perlu 
menunjukkan kehebatan kita kepada Bapa 
untuk memperoleh kasih-Nya. Kebenaran 
inilah yang akan memerdekakan kita. Oleh 
karena itu kita hendaknya setiap hari 
meluangkan waktu barang sejenak saja 
untuk mendengarkan suara Bapa yang 
mengasihi kita. Dengan cara inilah kita tidak 
akan mengalami krisis identitas seabagai 
anak Allah yang dikasihi.Tentu suara Bapa 
tidak berarti apa-apa bagi kita jika kita tidak 
mempercayainya. 

 

T O P I  K  
 

HUT Kemerdekaan RI 
dalam Liturgi Katolik 

 

Merayakan ulang tahun kemerdekaan 
Republik Indonesia, sama artinya 
merayakan proklamasi bangsa Indonesia 
yang dikumandangkan oleh Bung Karno. 
Alasannya karena kemerdekaan bangsa 
Indonesia dimulai saat Bung Karno, atas 
nama bangsa Indonesia, membacakan teks 
proklamasi kemerdekaan, yang diketik 
Sayuti Melik. Kemerdekaan itu adalah 
kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, dari 
Sabang sampai Merauke. Karena itu juga, 
kegembiraan atas ulang tahun 

kemerdekaan RI ini adalah kegembiraan 
semua rakyat Indonesia. 

Atas kegembiraan itu, rakyat Indonesia 
diajak untuk menghaturkan syukur. Semua 
rakyat Indonesia bergembira merayakan 
hari ulang tahun kemerdekaan Republik 
Indonesia. Mereka merayakan dengan 
berbagai macam kegiatan. Umat Katolik di 
seluruh Indonesia merayakannya dengan 
perayaan ekaristi. Ulang tahun proklamasi 
dalam liturgi orang Katolik termasuk Hari 
Raya. Karena itu, perayaan ekaristinya 
meriah. 

Dalam perayaan ekaristi itu, umat Katolik 
diajak untuk menghaturkan syukur kepada 
Tuhan karena anugerah kemerdekaan yang 
diberikan-Nya. Bagi umat Katolik, 
kemerdekaan yang didapat bangsa 
Indonesia bukan semata-mata perjuangan 
anak bangsa, melainkan juga anugerah, 
rahmat dan berkat Tuhan. Hal ini senada 
dengan bunyi alinea ketiga mukadimah 
UUD’45, “Atas berkat rahmat Allah yang 
Maha Kuasa dan dengan didorong oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaannya.” 

Umat Katolik juga diajak untuk 
mengenangkan jasa para pahlawan serta 
mendoakan mereka. Perjuangan merekalah 
(dan dengan karunia Allah) yang 
menghasilkan kemerdekaan pada 17 
Agustus 1945. Selain itu, dalam perayaan 
ekaristi itu juga umat Katolik berdoa untuk 
bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia 
agar terhindar dari mala petaka dan dapat 
mencapai kesejahteraan serta hidup damai. 
Umat berdoa bukan hanya untuk umat 
Katolik atau Kristen saja, melainkan untuk 
semua rakyat Indonesia, tanpa melihat 
suku, ras, agama, golongan dan aliran 
ideologinya. 

Selain bersyukur dan berdoa, umat Katolik 
diajak juga untuk merenung Sabda Tuhan. 
Berhubung ulang tahun kemerdekaan ini 
dalam liturgi Katolik termasuk Hari Raya, 
maka ada 3 bacaan Sabda Tuhan untuk 
direnungkan. 

Bacaan Pertama: Kitab Putra Sirakh 
10:1-8 
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“Para penguasa bertanggung jawab 
atas rakyatnya.” 

Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban 
dalam masyarakat, pemerintah yang arif 
adalah yang teratur. Seperti para penguasa, 
demikian pula para pegawainya, seperti 
pemerintah kota, demikian pula semua 
penduduknya. Raja yang tidak terdidik 
membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah 
kota sejahtera berkat kearifan para 
pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan 
terletak kuasa atas bumi, dan pada 
waktunya Ia mengangkat orang yang serasi 
atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak 
kemujuran seseorang, dan kepada para 
pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. 
Janganlah pernah menaruh benci kepada 
sesamamu, apa pun juga kesalahannya, 
dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh 
oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh 
Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-
duanya kelaliman adalah salah. 
Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu 
kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, 
kekerasan, dan uang. 

Bacaan Kedua: Surat 1 Petrus 2:13-17 

“Berlakulah sebagai orang yang 
merdeka.” 

Tunduklah, karena Allah, kepada semua 
lembaga manusia, baik kepada raja sebagai 
pemegang kekuasaan yang tertinggi, 
maupun kepada wali-wali yang diutusnya 
untuk menghukum orang-orang yang 
berbuat jahat dan menghormati orang-
orang yang berbuat baik. Sebab inilah 
kehendak Allah, yaitu supaya dengan 
berbuat baik kamu membungkamkan 
kepicikan orang-orang yang bodoh. 
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan 
seperti mereka yang menyalahgunakan 
kemerdekaan itu untuk menyelubungi 
kejahatan-kejahatan mereka, tetapi 
hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah 
semua orang, kasihilah saudara-
saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah 
raja! 

Bacaan Injil: Matius 22:15-21 

“ Berikanlah kepada Kaisar apa yang 
wajib kamu berikan kepada Kaisar 
dan kepada Allah apa yang wajib 
kamu berikan kepada Allah.” 

 
Kemudian pergilah orang-orang Farisi; 
mereka berunding bagaimana mereka 
dapat menjerat Yesus dengan suatu 
pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid 
mereka bersama-sama orang-orang 
Herodian bertanya kepada-Nya: “Guru, 
kami tahu, Engkau adalah seorang yang 
jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah 
dan Engkau tidak takut kepada siapa pun 
juga, sebab Engkau tidak mencari muka. 
Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: 
Apakah diperbolehkan membayar pajak 
kepada Kaisar atau tidak?” Tetapi Yesus 
mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu 
berkata: “Mengapa kamu mencobai Aku, 
hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah 
kepada-Ku mata uang untuk pajak itu.” 
Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. 
Maka Ia bertanya kepada mereka: “Gambar 
dan tulisan siapakah ini?” Jawab mereka: 
“Gambar dan tulisan Kaisar.” Lalu kata 
Yesus kepada mereka: “Berikanlah kepada 
Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada 
Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib 
kamu berikan kepada Allah.” Mendengar itu 
heranlah mereka dan meninggalkan Yesus 
lalu pergi. 

Penutup 

Ibadat merupakan salah satu kegiatan 
keagamaan sebagai wujud dari iman. 
Setiap agama pasti mempunyai cara 
ibadatnya. Ibadat adalah bentuk 
komunikasi manusia dengan Allahnya. 
Dalam komunikasi itulah manusia 
menyampaikan beberapa hal dalam 
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hidupnya, baik syukur maupun 
permohonan. 

 

Berkaitan dengan hari kemerdekaan 
Republik Indonesia, umat Katolik 
mengadakan ibadat. Dalam ibadat tersebut 
terjadilah komunikasi antara Allah dan 
umat-Nya. Ada dialog antara manusia dan 
Allah. Manusia menyampaikan rasa syukur 
dan mohon berkat Tuhan atas bangsa dan 
tanah air. Allah menyampaikan pesan-Nya 
berkaitan dengan hari kemerdekaan lewat 
sabda-Nya. Setelah manusia mendengar 
sabda Allah, langkah lanjutnya adalah 
merenungkannya. Dan setelah 
merenungkannya manusia diajak untuk 
melakukannya dalam kehidupan sesuai 
pesan Allah dalam sabda-Nya. 

(Adrian Susanto) 

 
Wanita Katolik Republik 

Indonesia 
 

Sekitar th. 1920 timbul kesadaran nasional 
diikuti dengan berdirinya berbagai macam 
organisasi politik baik yang berazaskan 
agama, nasionalisme maupun sosialisme, 
menggugah kaum wanita untuk mencari 
jalan bagaimana kaum wanita bisa 
membantu perjuangan nasional. Berbagai 
macam organisasi wanita muncul, seperti: 
Wanita Utama, Wanita Taman Siswa, 
Wanita Aisiyah, Jong Islami bagian Wanita 
dan Jong Java bagian Wanita. Untuk 
menanggulangi keterbelakangan dan 
penderitaan kaum wanita, oleh Ibu RA 
Soejadi Sastraningrat Darmoseputro & 
Pastur Van Drie Ssche. SJ dirasakan perlu 
adanya organisasi wanita yang berdasarkan 
agama Katolik. Cita-cita pendirian itu 
barulah dapat diwujudkan dengan diadakan 
rapat pertamanya pada tanggal 26 Juni 
1924 di Yogyakarta di gedung HIS, Puri 
Susteran Santo Fransiskus Asisi di Kidul Loji 
yang dihadiri lebih dari 120 wanita. Dengan 
itu berdirilah Wanita Katolik Republik 
Indonesia dengan tujuan pokoknya 
mempertinggi martabat Wanita Katolik atas 
dasar agama Katolik sehingga 
WanitaKatolik Indonesia dapat lebih 

berperan sebagai anggota gereja dan 
masyarakat. 

Program kerja yang pertama mengadakan 
kursus jahit-menjahit dan ketrampilan serta 
pemberantasan buta huruf. Duduk sebagai 
pengurus: 

Ketua: Ibu R.Ay. C. Hardjodiningrat 

Sekretaris: Nn TH. Soebirah 

Bendahara: Ibu C. Moerdaatmadja. 

Tahun demi tahun di pelbagai tempat 
didirikan pula Wanita Katolik dan pada 
tahun 1930 dirasakan perlu untuk 
mengadakan konferensi yang dihadiri oleh 
Wanita Katolik dari Solo, Klaten, Semarang, 
Mataram, Magelang, Muntilan, Ganjuran 
dan Surabaya. Dalam konferensi pertama di 
Yogyakarta diputuskan : 

1. Nama perkumpulan ialah Pusara 
WanitaKatolik. 

2. Memiliki anggaran dasar dalam 
bahasa Jawa. 

Pimpinan diketuai oleh Ibu Hardjodiningrat 
dan Sekretaris. Ibu C. Suwandi. Diputuskan 
pula untuk mengadakan pengkaderan yang 
diberi nama Wanita Muda Katolik untuk 
dididik menjadi calon-calon pemimpin. 

Diusulkan agar di setiap paroki diadakan 
Maria Kongregasi. 

Dalam th. 1934 diadakan konferensi yang 
kedua sambil memperingati genap 10 tahun 
berdirinya Wanita Katolik RI. Sejak 
wafatnya Ibu C.Hardjodiningrat, th. 1933, 
pimpinan diganti oleh Ibu C Soelastri. 
Dalam konferensi ini pucuk pimpinan 
(Pusara Wanita Katolik) diganti dengan 
narna Pangreh Ageng Wanita Katolik, 
disingkat PAWK, diketuai oleh Ibu Th 
Siswosoebroto. 

Th 1937 di Yogyakarta konferensi yang 
ketiga memutuskan menggiatkan 
organisasi, menerbitkan majalah sebagai 
alat penghubung. Th 1938 Konferensi yang 
keempat di Muntilan dengan mengadakan 
pameran pekerjaan tangan berupa rias 
pengantin yang kemudian dipersembahkan 
kepada paroki masing-masing. Th 1940 
semasa PDII, di masa pendudukan Jepang 
Wanita Katolik terkena larangan, terpaksa 
kegiatannya dihentikan. Sebagai pribadi, 
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masing-masing meneruskan usaha yang 
telah dirintis oleh organisasi dalam 
kegiataan Maria Kongregasi dan organisasi 
wanita yang bernama Fujinkai. 

Pada th. 1945, dalam revolusi fisik, 
berdampingan dengan kaum pria, wanita-
wanita Katolik turun dalam masyarakat 
untuk membantu di garis belakang, serta 
memberi penerangan tentang Negara 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. Bara dalam bulan Desember 
1948, atas anjuran Mgr. Soegijopranoto SJ, 
mulailah disusun kembali Organisasi Wanita 
Katolik menurut sifat sosial dan dalam 
Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia 
(KUKSI) pada tanggal 7-12 Desember 1949, 
ide pendirian Wanita Katolik dilancarkan 
pula, yang dibawa pulang oleh utusan-
utusan. 

Tahun 1950 diadakan konferensi di 
Yogyakarta, dipimpin oleh Ibu Kwari 
Sosrosoemarto. Dalam konferensi ini 
dibentuk pengurus pusat yang terdiri dari: 

Ketua                : Ibu Kwari Sosrosoemarto 

Wakil I             : Ibu D. Kasidjo 

Waki II         : Ibu V. Soetandar merangkap 
wakil KOWANI di Jakarta 

Sekretaris         : Ibu Bratawijaya 

Bendahara I     : Ibu Soewandi 

Bendahara II    : Ibu S. Sadaroesalam 

Pembantu        : Ibu Soegeng Winatasastra 

  

Th. 1951 diadakan konferensi di Semarang, 
yang diantaranya membahas AD/ART yang 
disahkan oleh Mgr Soegijopranoto SJ. 
Dengan bangkitnya kembali Wanita Katolik 
selanjutnya melalui kongres pertama tahun 
1952 Wanita Katolik telah memperoleh 
status Badan Hukum dari Departemen 
Kehakiman dengan nomer J. A.5/23/8 tgl 5-
2-1952. Status Badan Hukum ini berlaku 
untuk seluruh Wanita Katolik di Indonesia. 
Menetapkan beberapa hal yang mendasar 
yaitu : 

1. Menyempurnakan AD/ART dalam 
bahasa Indonesia. 

2. Menetapkan St. Anna sebagai St. 
Pelindung. 

3. Menetapkan keseragaman lambang. 

4. Mendapatkan status badan hukum. 

Th. 1954: Kongres II di Jakarta 

Th. 1956: Kongres III di Malang 

Th 1959: Kongres IV di Yogyakarta 

Th.1964 : Kongres V di Surabaya dst. 

Sejak dibentuknya Kongres Perempuan 
Indonesia dalam bulan Desember 1928, 
Wanita Katolik adalah anggota aktif dalam 
PPII (Perikatan Perkumpulan Istri 
Indonesia), anggota Kowani (Kongres 
Wanita Indonesia), WUCWO (World Union 
of Catholic Women Organisation), GOPTKI 
(Gabungan Organisasi Penyelenggara 
Taman Kanak-kanak). 

Hubungan dengan organisasi Wanita Katolik 
di luar negeri dirintis dengan kehadiran ibu 
Kwari Sosrosumarto pada konggres Wanita 
Katolik di Brussels tahun 1936. 

Hasil kongres 1964 telah mencantumkan 
Pancasila dalam anggaran dasar. 
Penanganan masalah pendidikan dan 
kesehatan mendapatkan perhatian khusus 
dengan pembentukan yayasan di berbagai 
tempat, hal mana kemudian diresmikan 
sebagai yayasan Dharma Ibu pada tahun 
1965. 

Di forum internasional wakil Wanita Katolik 
mendapat kehormatan memangku jabatan 
ketua WUCWO untuk AsiaPasific tahun 
1977 – 1987. Dan pada tahun 1987 
memperoleh kepercayaan 
menyelenggarakan konferensi regional di 
Jakarta. Yang juga memberikan 
kehormatan pada wakil Wanita Katolik RI 
sebagai Ketua divisi lingkungan hidup untuk 
2 periode sarnpai saat ini. Dalam 
kongresnya pada tahun 1984, Wanita 
Katolik RI mencantumkan solidaritas dan 
subsidiaritas sebagai semangat 
pengembangan organisasi. Peran aktif 
Wanita Katolik RI dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara secara jelas 
dirumuskan di dalam anggaran dasar hasil 
kongres ke 13 di Surabaya yang 
menyatakan bahwa Wanita Katolik RI 
berazaskan Pancasila sebagai dasar 
organisasi yang rumusannya tercantum 
dalam UUD 1945 tentang organisasi 
kemasyarakatan, telah dicantumkan 
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Pancasila sebagai dasar organisasi. Kongres 
ke-14 dilangsungkan di Jakarta fokus 
perhatian pada peningkatan kualitas 
organisasi untuk meningkatkan karya 
pelayanan menuju kehidupan masyarakat 
yang adil dan makmur yang merata 
material dan spiritual dijabarkan dalam 
upaya penataan dan penyempurnaan tertib 
organisasi, peningkatan kualitas wanita, 
peningkatan karya pelayanan, serta 
peningkatan peran serta dalam kehidupan 
bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Evaluasi atas pelaksanaan 
program kerja sebagai hasil keputusan 
kongres, diadakan dalam Mukernas tahun 
1991 di Jakarta. 

Peningkatan kualitas manusia Indonesia 
sumbangsih nyata Wanita Katolik RI 
mengisi PJPTII merupakan tema kongres ke 
15 yang diselenggarakan di Yogyakarta 
pada tahun 1993. 

Kesatuan dan keterpaduan gerak segenap 
jajaran Wanita Katolik RI dalam 
menjalankan tugas pengabdian sebagai 
pembangunan gereja, bangsadan negara 
Indonesia diwujudkan dengan 
mencanangkan: Tri Program Nasional. 

1. Upaya menciptakan keluarga 
yang harmonis sejahtera dan bertanggung 
jawab melalui program Pengelolaan 
Ekonomi Rumah Tangga. 

2. Upaya meningkatkan pola hidup 
bagi anak serta generasi muda melalui 
Pro¬gram Kelangsungan Hidup 
Pengembangan Perlindungan Ibu dan Anak. 

3. Upaya mewujudkan kualitas 
manusia Indonesia melalui jalur pendidikan 
non formal dengan menyelenggarakan 
pusat pendidikan dan pelatihan mekar 
melati yang ditujukan bagi wanita dan 
generasi muda. 

Rakernas diadakan pada periode ini untuk 
melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
program kerja khususnya program nasional 
yaitu pada tahun 1995 di Caringin Bogor. 

Kongres Luar Biasa dengan tema: “Iman 
Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sumber 
Kekuatan Membangun Masyarakat Yang 
Penuh Harapan Dan Kasih” diselenggarakan 
di Caringin – Bogor, Jawa Barat pada 
tanggal 18-21 Februari 1999. Kongres luar 

biasa ini diselenggarakan di saat kehidupan 
bangsa dan negara sedang dalam keadaan 
luar biasa. Mempunyai dan memberi arti 
bagi peneguhan komitmen mengabdi 
masyarakat luas. Untuk itu Wanita Katolik 
Rl merasa perlu menyatakan sikap sebagai 
berikut: 

1. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa 
merupakan sumber kekuatan bagi 
semua organisasi kemasyarakatan, juga 
bagi Wanita Katolik Rl, yang aktif 
berpartisipasi membangun kehidupan 
sosial dengan penuh kasih dan harapan 
menuju masyarakat madani. 

2. Meyakini bahwa setiap pribadi sebagai 
perorangan maupun berhimpun dalam 
organisasi yang memperjuangkan 
kepentingan dan keselamatan 
masyarakat luas, menerima dan ikut 
menyalurkan berkat Allah bagi siapa 
saja yang percaya pada kebesaran 
Yang Maha Kuasa dan Yang Maha 
Pengasih. 

3. Sejak awal keberadaannya, Wanita 
Katolik Rl mengemban misi 
memper¬juangkan hak-hak asasi 
manusia sebagai upaya ikut serta 
mewujudkan kehidupan keluarga serta 
masyarakat yang dirasakan adil dan 
sejahtera. 

4. Wanita Katolik Rl siap dan selalu 
bersedia rnenyelenggarakan pelbagai 
karya kemanusiaan bagi kesejahteraan 
sesama manusia tanpa memandang 
perbedaan paham politik, suku, agama 
atau golongan. 

5. Sebagai organisasi wanita, Wanita 
Katolik Rl mengemban tugas khusus 
mengangkat harkat dan martabat 
wanita dengan terus menerus 
rnenye¬lenggarakan program 
pemberdayaan wanita, sehingga 
masing-masing dapat menjadi pribadi 
yang utuh dalam berkiprah bagi 
kehidupan Bangsa, Gereja dan 
keluarganya. 

6. Sebagai organisasi wanita, Wanita 
Katolik Rl dengan tegas menolak segala 
bentuk tindak kekerasan baik dalam 
lingkungan keluarga maupun dalam 
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masyarakat, yang kurang menghargai 
dan melanggar martabat manusia. 

7. Sebagai wadah kesatuan gerak bagi 
Wanita Katolik yang mau mengabdi 
untuk masyarakat, Wanita Katolik Rl 
melanjutkan pemupukan persaudaraan 
sejati, kesatuan dan kebersamaan demi 
keberlanjutan karya-karya misioner-nya 
yang terus dikembangkan. 

8. Demi kepentingan umum, Wanita 
Katolik RI mengambil inisiatif dan ikut 
berperan menjalin kerjasama dengan 
semua pihak beriman dari agama 
manapun, agar secara bersama-sama 
dapat dicegah timbulnya sumber 
keresahan serta derita dan dapat 
dikurangi kesesakan hidup rakyat yang 
telah ditimpa berbagai krisis. 

9. Mencermati situasi sosial politik di 
tanah air saat itu, dan menghadapi 
Pemilu sebagai agenda utama masa 
depan bangsa, kepada seluruh warga 
bangsa dan segenap anggota Wanita 
Katolik RI diserukan untuk 
menggunakan hak pilih sesuai hati 
nuraninya di dalam menyukseskan 
Pemilu 1999. 

10. Kepada semua organisasi peserta 
Pemilu, Pemerintah dan ABR1 
diserukan untuk menciptakan iklim 
yang kondusif, sehingga pemilihan 
umum tidak hanya bersifat jujur dan 
adil, akan tetapi lebih jauh dari itu, 
yaitu tercipta dan terpeliharanya 
suasana aman dan damai bagi semua 
warga masyarakat. 

Rakernas diselenggarakan di Lembang – 
Jawa Barat pada tanggal 22-26 Juni 2001 
dengan tema “Mewujudkan Indonesia Baru 
Melalui Persatuan Dalam Kasih 
Persaudaraan Sejati”. 

Selain menghasilkan beberapa keputusan 
yang diambil pada sidang Rakernas yang 
perlu untuk dijadikan pedoman bagi seluruh 
jajaran kepengurusan dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya sampai dengan kongres 
mendatang, ada pula bebe¬rapa ketetapan 
yang menjadi rekomendasi Rakernas 
kepada kongres mendatang. 

Dalam masa kritis multi dimensi saat ini 
maka program kerja Wanita Katolik RI 
diprioritaskan pada: 

1. Program Peningkatan Gizi Balita 

2. Peningkatan Perempuan untuk 
Usaha Kecil (PPUK) 

3. Program Anak Asuh 

4. Melestarikan Budaya Menabung 
melalui Koperasi 

Perkembangan organisasi telah melewati 
berbagai era dan mengalami pasang surut 
yaitu: 

• EraPerintisan 

• Era Pra Kemerdekaan 

• Era Kebangkitan dan Konsolidasi 

• Era Pra Orde Baru 

• EraPemantapan dan 
Pengembangan 

Kedepan kita akan menghadapi banyak 
tantangan-tantangan, namun juga 
memperoleh banyak peluang di dalam 
menemukan dan mengembangkan bentuk-
bentuk pengabdian dan pelayanan kita. 

Sampai saat ini setelah melalui berbagai 
perbaikan yang disesuaikan dengan 
AD/ART, maka jumlah DPD adalah 
sebanyak 29 DPD di seluruh keuskupan di 
Indonesia dengan lebih kurang 560 cabang. 

Semua ini tidaklah terlepas dari pengabdian 
para perintis dan semua yang tanpa pamrih 
memberikan dirinya untk mewujudkan cita-
cita organisasi. 

Kini perjuangan Wanita Katolik RI telah 
sampai pada tahapan peningkatan kualitas 
pelayanan, kemampuan dalam pengabdian 
kepada keluarga, Gereja dan Bangsa, 
sejajar dan bersama-sama dengan 
organisasi kemasyarakatan lainnya 
memperjuangkan harkat dan martabat 
manusia khususnya kaum perempuan. 

 

Dasar : Latar Biru 

Lambang kesediaan - 
kesetiaan Ibu. 

Gambar Elar berwarna 
kuning, 
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Tanda doa Ibu nan suci hening 

 

Salib kuning keemasan bersinar lima, 

Pancasila dasar negara. 

Garuda kuning dengan sayap berujung tiga, 

Tritunggal suci, kepercayaan kita. 

 

Garuda lambang kebangsaan 

Mendukung Salib kepercayaan 

Menyatakan tenaga dan kekuatan, 

Menuju ke arah ke Tuhanan 

 

Merah darah di tengah elar 

Tanda kecintaan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Sumber: Buku Kenangan 79 Tahun WKRI 

 

KOLOM 

Katekese   

Kemerdekaan Dalam Ajaran 
Gereja 

 

Allah menciptakan manusia sebagai 
makhluk berakal budi. Manusia dengan akal 
dan budi itulah mereka bertanggungjawab 
atas segala tindakkannya, “Allah bermaksud 
menyerahkan manusia kepada 
keputusannya sendiri “. Kemerdekaan 
bukan suatu tindakan yang semau gue, 
tetapi kemerdekaan manusia yang 
mengarah kepada hal yang baik. 
Kemerdekaan sejati merupakan gambaran 
Allah dalam diri manusia, agar manusia 
dengan sukarela mencari PenciptaNya dan 
dengan mengabdi kepadaNya secara 
merdeka agar mencapai kesempurnaan 
yang penuh dan membahagiakan. 

 

 

Martabat manusia menuntut agar ia 
bertindak secara merdeka dan sadar. 
Apalagi, manusia tindakannya pertama-
tama didorong dari dalam diri dan bukan 
dari luar dirinya. Manusia dapat bertindak 
merdeka sesuai martabatnya, jika ia 
memerdekakan diri dari segala nafsu-nafsu 
liar, supaya dapat secara merdeka memilih 
apa yang baik. Kemerdekaan manusia yang 
terluka oleh dosa, hanya dapat diluruskan 
dengan rahmat Allah sehingga manusia 
dapat hidup merdeka dan terarah kepada 
kebaikan. Setiap manusia harus 
mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya yang baik ataupun yang 
buruk.            

Manusia diberi kemerdekaan untuk berbuat, 
ia berhak atas segala tindakanya. Manusia 
harus tumbuh dalam kematangan dalam 
kebenaran dan kebaikan karena 
kemerdekaan. Kemerdekaan manusia akan 
mencapai kesempurnaan bila terarah 
kepada Allah. Kemerdekaan akan mewarnai 
perbuatannya sehingga sungguh 
manusiawi. Karena, Tuhan telah 
menjadikan manusia bertanggung jawab 
atas segala perbuatannya yang dikerjakan 
dengan kehendak bebasnya. Meskipun 
demikian, ketidaktahuan, perasaan takut 
dan segala faktor psikis atau sosial yang 
lain tetap dapat mengurangi atau 
menghilangkan kemerdekaan dan tanggung 
jawab manusia suatu perbuatan. 

Jelaslah bahwa kemerdekaan manusia 
terbatas dan dapat salah. Manusia sudah 
berbuat dosa dan salah. Manusia bisa 
menolak Allah seperti dilukiskan dalam 
peristiwa jatuhnya manusia pertama dalam 
dosa. Sejarah manusia pun menunjukkan 
bahwa manusia mudah jatuh ke dalam 
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dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa 
merupakan cermin dari penyalahgunaan 
kemerdekaan. Selain itu, kemerdekaan 
yang dialami manusia tidak dapat lepas dari 
pihak lain. Kemerdekaan bukan berarti bisa 
berbuat seenaknya. Manusia harus 
memperhatikan unsur-unsur lain dalam 
hidup bersama, terutama harus selalu 
mengarah kepada yang Illahi. Hanya ada 
satu hal penting yang tidak menghalangi 
kemerdekaan manusia, ialah Rahmat 
Tuhan. Justru dengan rahmat itu kita 
mampu hidup sesuai dengan kebenaran 
dan kebaikan yang telah diletakkan Allah 
dalam hati setiap manusia. Rahmat selalu 
membantu kita untuk hidup selaras dengan 
kehendak Tuhan. 

 

Kitab Suci  

Kemerdekaan Dalam Kitab Suci 
 

 

Kitab Suci memuat tiga arti berbeda dari 
kata kemerdekaan ialah: merdeka dari 
perbudakan, merdeka dalam bersikap dan 
berperilaku dan merdeka untuk menaati 
hukum kemerdekaan yang sempurna, yaitu 
warta gembira Kerajaan Allah. 
Kemerdekaan dalam arti tersebut 
merupakan kemerdekaan sejati yaitu 
kemerdekaan anak-anak Allah dalam Yesus 
Kritus.  

 

Kemerdekaan Dalam Perjanjian 
Lama             

Salah satu penagalaman orang Yahudi ialah 
menikmati kemerdekaan pasca perbudakan 
Mesir. Pengalaman kemerdekaan ini 
dirasakan mereka sebagai karya Allah. 
Kenyataan hidup sebagai budak telah 
melahirkan rasa setia kawan dan 

persaudaraan di antara mereka. Suasana 
itu memberi semangat dan kegembiraan 
untuk hidup dalam persatuan dan harga diri 
dalam kebersamaan. Lebih dari itu, 
pengalaman tersebut menyadarkan bahwa 
Allah hadir dan berkarya kepada mereka, 
serta mengantar mereka menjadi bangsa 
yang memiliki tanah air terjanji. Perjuangan 
mereka untuk merdeka bukan lagi 
perjuangan mereka sendiri, tetapi Allah 
sendiri telah memerdekakan mereka. Allah 
telah menganugerahi kemerdekaan 
sehingga orang Yahudi memiliki kebebasan 
bersikap dan bertindak. Karena itu, 
kesetaraan di antara mereka yang telah 
memberi dampak positif dirasakan sebagai 
kehendak Allah sendiri.            

Atas dasar pentingnya menjaga kesetaraan 
dan melestarikan kemerdekaan anugerah 
Allah itu, orang Yahudi mulai mengatur 
kemerdekaan mereka melalui peraturan. 
Dalam Kitab Suci diceritakan, Allah sendiri 
mengatur kemerdekaan mereka melalui 
Hukum Taurat. Peraturan-peraturan yang 
tertulis dalam Hukum Taurat selalu 
berbunyi: “Tuhan berfirman…” Mereka pun 
menghayati hukum sebagai kehendak Allah 
yang harus mereka taati. Sebagaimana di 
hadapan Allah mereka setara dalam 
memperoleh kemerdekaan, demikian juga 
di hadapan hukum, dan hukum menjaga 
agar mereka selalu setara.            

Hukum Taurat berusaha agar setelah orang 
Yahudi mengalami kemerdekaan, mereka 
tidak menumpuk kekayaan pada sejumlah 
kecil warga, tetapi mewujudkan kesetaraan 
di antara mereka. Peraturan hukum yang 
dihayati sebagai kehendak Allah diharapkan 
lebih memastikan dan menjamin kesetaraan 
itu, agar tidak akan terjadi penindasan, 
pemerasan atau pemaksaan kehendak yang 
mengancam kemerdekaan.            

Kenyataan yang terjadi sebaliknya, Hukum 
Taurat gagal ditaati. Akibatnya terjadi 
penindasan dan penderitaan kaum lemah, 
serta kebinasaan seluruh bangsa. 
Penderitaan ini memuncak pada 
pembuangan ke Babilon, saat di mana 
Yerusalem diratakan dengan tanah. 
Keadaan di Babilon lebih buruk, penindasan 
lebih kejam, negeri mereka dihancurkan. 
Masa ini menyadarkan bahwa mereka 
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kembali menjadi budak. Semua itu terjadi 
karena desakan para nabi agar bertobat tak 
mereka hiraukan, sebagaimana seruan 
Yesaya, “bertobatlah, hai orang Israel, 
kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan 
jauh-jauh !”. Meskipun terjadi penderitaan 
yang hebat, para nabi tetap menguraikan 
hadirnya masa depan yang cerah. 
Sebagaimana dituturkan Yehezkiel, “dan 
kamu akan diam di dalam negeri yang telah 
Kauberikan kepada nenek-moyangmu dan 
kamu akan menjadi umatKu dan Aku 
menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan 
kamu dari segala dosa kenajisanmu dan 
Aku akan menumbuhkan gandum serta 
memperbanyaknya, dan Aku tidak lagi 
mendatangkan kelaparan atasmu…”.  

 

Kemerdekaan Dalam Perjanjian 
Baru             

Yesus datang sebagai penyelamat yang 
datang dari Tuhan. Ia memerdekakan 
manusia dari penderitaan. Lebih dari itu, 
Yesus mengajak manusia agar merdeka 
dari akar penyebab penderitaan, yaitu dosa. 
Sebagaimana dikatakanNya, “Waktunya 
telah genap, Kerajaan Allah sudah dekat. 
Bertobatlah dan percayalah kepada 
Injil”.     Kemerdekaan berarti pemerdekaan 
yang menyelamatkan manusia dari 
perbudakan dan ketakutan. Ini terjadi bila 
manusia menerima Roh Keputraan, 
“Lihatlah betapa besar kasih yang 
dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita 
disebut anak-anak Allah, dan memang kita 
adalah anak-anak Allah”.   

Roh perbudakan dan ketakutan ini kerapkali 
mewarnai kesalehan Perjanjian Lama. 
Tetapi kemerdekaan yang ditampakkan 
Yesus sudah pula bertunas dan bersemi 
dalam Perjanjian Lama, sebagaimana 
pernah ditulis: “…tetapi, karena Tuhan 
mengasihi kamu dan memegang 
sumpahNya yang telah diikrarkan kepada 
nenek moyangmu, maka Tuhan telah 
membawa kamu keluar dengan tangan kuat 
dan menebus engkau dari rumah 
perbudakan”. Dalam kemerdekaan itu, 
manusia diajak masuk dalam hubungan 
kasih. Manusia dimerdekakan dari dosa dan 
upah dosa, ialah kematian, seperti ucapan 
Paulus, “tetapi, dalam pengharapan, karena 

mahluk itu sendiri juga akan dimerdekakan 
dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke 
dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak 
Allah”.            

Kemerdekaan hanya terwujud, kalau 
manusia merdeka dari pamrih, kehendak 
sendiri dan kepentingan sendiri, seperti 
dikatakan Paulus: “sebab oleh karena 
mereka tidak mengenal kebenaran Allah 
dan oleh karena mereka berusaha 
mendirikan kebenaran mereka sendiri, 
maka mereka tidak takluk kepada 
kebenaran Allah”. Kemerdekaan tanpa 
pamrih, kehendak dan kepentingan sendiri, 
merupakan panggilan pribadi setiap 
manusia, “saudara-saudara, memang kamu 
telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi 
janganlah kamu mepergunakan 
kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk 
kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih”.            

Kehidupan kristiani diatur dengan hukum 
Roh, “sebab Tuhan adalah Roh dan di mana 
ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan”. 
Lewat kemerdekaan ini, orang Kristen 
dibebaskan dari dunia, dari nafsu, dari 
daging seperti tuturan Paulus, “tetapi kamu 
tidak hidup dalam daging, melainkan dalam 
Roh, jikalau memang Roh Allah diam di 
dalam kamu. Tetapi jika orang tidak 
memiliki Roh Kristus, ia bukan miliki 
Kristus” . Dengan kemerdekaan ini, 
manusia menjadi budak cinta atau hamba 
Tuhan dalam pengabdian suci untuk 
menjadi pelayan untuk semua manusia. 
Lagi-lagi seperti dikatakan Paulus, “hiduplah 
sebagai orang merdeka dan bukan seperti 
mereka yang menyalahgunakan 
kemerdekaan itu untuk menyelubungi 
kejahatan-kejahatan mereka, tetapi 
hiduplah sebagai hamba Tuhan”.            

Arti kemerdekaan dalam Perjanjian Baru, 
dapat dikatakan, berciri dari dan dalam 
Yesus. Kemerdekaan ini menyelamatkan 
manusia dari roh perbudakan dan 
ketakutan. Hukum Allah menjadi hubungan 
cinta antara Bapa dan anak. Kemerdekaan 
dalam Yesus ini meliputi merdeka dari dosa, 
dari hukum dan dari kematian. 
Kemerdekaan dalam Yesus amat bermakna, 
karena Yesus sendiri memberi teladan 
merdeka dari segala pamrih. Ia memanggil 
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manusia secara pribadi, untuk memiliki Roh 
kemerdekaan, yaitu Roh Anak Allah yang 
mengatur hidup manusia, agar manusia 
merdeka dari dunia, nafsu dan daging serta 
agar manusia dikuasai oleh cinta demi 
pelayanan kepada sesama. Pendek kata, 
manusia dimerdekakan dari perbudakan 
supaya hanya diperbudak oleh cinta, yaitu 
Allah sendiri.  

 

Liturgi   

Membaca Pengumuman 
 

Pembacaan pengumuman adalah suatu 

“necessary evil”, se-

suatu yang meng-

ganggu, tetapi perlu. 

Dulu biasanya diadakan 

segera sesudah Injil. 

Tetapi dengan demikian 

pewartaan sabda Tuhan 

terputus di antara 

pembacaan Kitab Suci 

dengan homili. Sekarang 

biasanya pengumuman baru dibaca sesudah 

Ibadat Ekaristi selesai, berarti sesudah doa 

komuni. Dengan demikian dapat dipandang 

sebagai peralihan dari suasana doa ke 

suasana tugas di luar. Itu juga tujuan dari 

Perutusan pada akhir Misa. Saat itu agaknya 

lebih baik, meskipun selalu ada sejumlah 

umat yang tidak sabar lagi, tetapi tergesa-

gesa meninggalkan gereja pulang segera 

pembacaan pengumuman dimulai. 

Pembacaan pengumuman memang terasa 

sebagai suatu gangguan. Maka perlu 

diusahakan supaya pengumuman itu sedikit 

dan dirumuskan dengan singkat asal jelas. 

MENGHILANGKAN 

Penyingkatan sudah dimulai dengan 

membaca judulnya. Meskipun di buku atau 

surat pengumuman ditulis : Tanggal  18 

Agustus 2013. Hari Minggu Biasa XX,” tetapi 

kata-kata itu tidak perlu dibacakan. Hal itu 

sudah diumumkan seperlunya dalam kata 

pembukaan pada permulaan Misa. Cukuplah 

kalau kita mulai dengan 

kata:”Pengumuman” saja. 

Mungkin beberapa pengumuman yang ditulis 
sudah tidak perlu dibaca. Misalnya: 

 Dalam pengumuman ditulis 
tentang acara yang akan 
berlangsung pada hari Sabtu 
malam. Pengumuman itu harus 
dibaca dalam Misa Sabtu sore, 
tetapi tidak perlu diulangi lagi 
Minggu pagi. 

 Rapat yang diadakan pada hari 
Minggu pagi tidak perlu dibaca lagi 
dalam Misa Minggu sore. 

 Ujud Misa Minggu pagi pukul 
07.00 tidak perlu dibaca lagi 
dalam Misa pukul 09.00, dsb. 
 

Beberapa pengumuman cukup ditem-
pelkan di papan pengumuman gereja. 
Baiklah kalau Seksi Humas menyanggupkan 
diri untuk membuat poster-poster yang 
diperlukan. Kreativitas pasti sangat dihargai 
dan sering lebih efektif daripada 
pengumuman lisan. 
Kadang-kadang cukup kalau dalam 
pengumuman di gereja hanya disebut 
dengan singkat bahwa ada pengumuman 
tentang hal ini atau itu. Misalnya demikian: 
“TK Santa Maria sudah membuka 
pendaftaran murid baru. Pengumuman 
selengkapnya harap dibaca di papan 
pengumuman”. 
 

Organisasi-organisasi dalam paroki atau 

stasi lebih baik memperkembangkan saluran 

mereka sendiri untuk menyebarkan 

undangan daripada membonceng pada 

pengumuman gereja. Tidak baik kalau 

seluruh umat dipaksa turut mendengarkan 

pengumuman yang hanya ditujukan kepada 

beberapa orang saja. 

Acara-acara yang sudah menjadi rutin tidak 

perlu setiap Minggu diumumkan lagi, supaya 
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umat tidak bosan mendengarkan yang selalu 

sama saja. 

MENYINGKAT 

Dalam pembacaan pengumuman setiap kata 

yang tidak perlu harus dihilangkan. Mungkin 

dalam naskah pengumuman ditulis: 

“Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013, pukul 
18.00 wib.”, tetapi sebaiknya kita baca: 
“Hari Rabu depan (atau yang akan 

datang) , pukul 6 sore.” 

Dengan demikian pengumuman menjadi 

sekaligus lebih singkat dan lebih mudah 

ditangkap. Jadi: 

 Tahun yang masih berlaku tidak 

perlu disebut. 

 “WIB” hanya merupakan formalitas. 

Jadi dihilangkan. 

 Tanggal tidak perlu disebut, kalau 

hari Rabu yang dimaksudkan adalah 

hari Rabu depan. 

 “Pukul 13.00” ke atas lebih baik 

disebut “pukul satu” dst., sedang 

angka tambahan : “00” sebaiknya 

tidak dibaca. 

“Pukul 14.15” sebaiknya dibaca: 
“Pukul dua seperempat.” 
“Pukul 15.30” sebaiknya dibaca: 
“Pukul setengah empat sore” 
“Pukul 20.45” sebaiknya dibaca: 
“Pukul sembilan kurang seperempat 
malam”, dsb. 

 Gelar dan huruf-huruf tambahan 

pada nama orang yang sudah 

dikenal umum tidak perlu setiap kali 

disebut-sebut. Demikian juga nama 

dan tempat gereja tidak perlu 

disebut kalau sudah jelas bahwa 

yang dibicarakan adalah gereja 

paroki/stasi sendiri, sebab orang 

tidak berfikir tentang gereja lain. 

 
Yang di atas tadi hanyalah beberapa contoh 
dari pengalaman, yang tentu dapat 
ditambah lagi. Tetapi dengan contoh-contoh 

yang ada, tujuannya agaknya sudah cukup 
terang. 

 
MENGULANG 
Pengumuman yang memang perlu harus 
dibaca dengan sejelas-jelasnya, sehingga 
dapat didengar, ditangkap dan diingat. 
Kadang-kadang malah perlu membaca 
sesuatu dua kali, atau mengulangi suatu 
pengumuman penting dengan kata-katanya 
sendiri. 
  
Bahwa hal itu perlu dibuktikan dengan 
mudah kalau sehabis Misa kita menanyai 
orang apakah dia tangkap dari pengumuman 
tertentu. Pasti jawabannya sering 
mengecewakan! 
Pembacaan pengumuman dapat ditutup 
dengan dua kata saja: ”Sekian. Terima 
kasih.” 
 

Pengumuman sebaiknya dibaca oleh 

siapa? 

 Pengumuman bukanlah bagian dari liturgi. 

Maka membaca pengumuman sebetulnya 

bukanlah tugas lektor. Pengumuman 

termasuk bidang pengelolaan paroki/stasi. 

Maka lebih tepat kalau dibaca oleh seorang 

anggota pengurus dewan paroki/stasi. 

(Sumber: MENJADI LEKTOR, J.Waskito). 

Memilih Nyanyian Liturgi 
 

                                                                                               

Oleh : Nursitti Paulina Sihotang 

Nyanyian dan musik merupakan unsur 
penting dalam liturgi Gereja. Begitu 
pentingnya peran itu sehingga ada 
ungkapan “Bernyanyi dengan baik sama 
dengan dua kali berdoa.” Dari ungkapan itu 
tersirat bahwa nyanyian dalam Gereja 
merupakan doa yang diungkapkan dalam 
bentuk nyanyian. Jadi nyanyian/lagu adalah 
doa! Nah, bagaimana bila kita menyanyikan 
nyanyian itu tidak dengan baik; atau 
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nyanyian yang kita pakai dalam ibadat 
bukanlah doa?  

Mengamati apa yang sering terjadi di 
berbagai gereja setidaknya akan kita jumpai 
beberapa hal yang menggugurkan anggapan 
nyanyian = doa. Hal itu bukan hanya pada 
nyanyiannya saja namun juga pada pihak-
pihak yang entah sadar atau tidak telah 
memilih nyanyian yang sebenarnya tidak 
tepat dengan hakekat nyanyian dalam liturgi 
Gereja Katolik. Berikut beberapa hal yang 
patut kita renungkan: 

1.  Fungsi nyanyian dalam liturgi 
Gereja adalah ungkapan doa umat 
beriman (bukan hanya koor/solis) untuk 
memuliakan Allah. Hal itu bisa berupa 
ungkapan syukur, pujian, permohonan, dll. 
Maka hendaknya nyanyian yang dipakai 
dalam perayaan liturgi hendaknya sungguh 
membawa umat untuk semakin menghayati 
imannya. Liturgi merupakan perayaan 
bersama seluruh umat beriman bukan 
sebagian umat atau hanya pemimpin saja.  

 

Karena itu akan tidak tepat bila dalam 
perayaan liturgi umat hanya disuruh jadi 
penonton koor atau solis bernyanyi karena 
tidak tahu lagu apa yang dinyanyikan. 
Memang ada kemungkinan beberapa 
nyanyian bisa dinyanyikan eksklusif oleh 
koor. Namun jangan sampai bagian-bagian 
yang mengungkapkan kebersamaan 
(pembukaan, persembahan, madah syukur, 
ordinarium) dimonopoli koor. Jika 
nyanyiannya belum dikenal umat apa 
salahnya jika disediakan teks atau sebelum 
misa berlangsung umat diajak berlatih 
bersama. 

2. Koor atau pemimpin paduan suara 
haruslah jeli membedakan mana lagu 
liturgi, mana lagu rohani atau lagu pop 
rohani. Bukan asal nyanyian mengandung 
kata “Tuhan” lalu dianggap cocok untuk 
dinyanyikan. Nyanyian liturgi mengandung 
unsur kebersamaan bukan individual, maka 
umumnya tidak memakai kata “aku” atau 
ungkapan doa pribadi. Dalam memilih 
nyanyian liturgi soal selera perlu 
dikesampingkan. Sering terjadi suatu lagu 
yang sudah populer, dirasa bagus dan enak 
didengar tanpa pertimbangan dipaksakan 
untuk dinyanyikan (umumnya saat 
persembahan atau komuni). Teliti dahulu 
syairnya apakah cocok dengan iman Katolik 
atau tidak. Keprihatinan ini akan sangat 
terasa pada saat misa perkawinan. Jika kita 
sungguh menyimak nyanyian yang sering 
dipakai, kita mungkin bertanya: Apakah 
seka-rang kita ini di Gereja Katolik, Gereja 
lain atau lagi nonton konser? Kadangkala 
campur aduk lagu pop yang musiknya bagus 
dipaksa dengan syair yang “berwarna” 
Kristen. 

3. Jika nyanyian bukan dari buku resmi 
nyanyian Gereja Katolik atau terjemahan 
(mis. selain Puji Syukur, Madah Bakti) 
perhatikan syair dan latar belakang 
lagu itu. Jangan sampai syairnya 
bertentangan dengan teologi Katolik atau 
tidak cocok peruntukkannya. Mis. Lagu “Di 
Doa Ibuku, Ada Namaku Disebut” syair lagu 
itu berkisah kenangan seorang anak akan 
ibunya yang sudah meninggal yang dulu 
rajin berdoa. Lha kalau dipakai untuk 
sungkeman apa nggak seperti mendoakan 
agar orangtuanya cepat meninggal? 
Berkaitan dengan latar belakang nyanyian, 
sering kita tidak memperhatikan lagu-lagu 
gubahan yang sebenarnya liriknya dicomot 
dari lagu pop. Ada lagu-lagu “gaya” 
Mandarin yang sudah akrab di telinga kita 
yang sebenarnya adalah lagu pop 80-an. 
Ada juga lagu cinta muda-mudi 70-an 
dipaksa jadi lagu komuni, mis. Tubuh dan 
Darah-Mu aslinya adalah Doa dan Restumu, 
atau lagu Eldeweiss jadi lagu pujian untuk 
Maria!  

4. Ada lagu-lagu yang sudah dari 
sononya (aturan Pedoman Umum Misa 
Romawi) tidak boleh diganti syairnya. 
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Lagu-lagu itu adalah yang disebut 
Ordinarium (Kyrie, Gloria, dst.) dan Bapa 
Kami. Ordinarium umumnya diciptakan satu 
paket, dari Tuhan Kasihanilah sampai Anak 
Domba Allah. Syairnya dari dahulu (awal 
Gereja) memang sudah begitu. Selain untuk 
mempertahankan tradisi Gereja juga 
melarang syair lagu itu diubah karena 
merupakan doa umat beriman sepanjang 
masa. Jika mau diubah, diganti syair atau 
lagu lain haruslah seijin uskup setempat. 
Lagu Bapa Kami adalah doa Bapa Kami yang 
dinyanyikan. Kita tahu bahwa doa ini 
diajarkan sendiri oleh Yesus kepada para 
murid. So, siapa sih kita kok sampai berani 
mengubah “doa sakral” dari Yesus sendiri? 
Coba perhatikan lagu yang sudah akrab dan 
sering kita nyanyikan, bukankah Yesus 
hanya mengajarkan kata “Bapa kami...” satu 
kali di awal doa, bukan diulang dua kali di 
tengah-tengah, apalagi “Bapa, bapa 
kami....”  

5. Nyanyian yang dipilih hendaknya sesuai 
dengan peran nyanyian itu. Apakah 
untuk pembukaan, untuk persembahan 
ataukah untuk lagu komuni. Masing-masing 
mempunyai karakternya sendiri. 

6. Nyanyian hendaknya sesuai dengan 
masa dan tema liturgi (Adven, Natal, 
Paskah, Prapaskah, Pantekosta atau tema 
Pertobatan, dlsb). 

7. Nyanyian hendaknya mengungkapkan 
iman akan misteri Kristus. Apakah lagu 
itu membawa umat pada pengalaman iman 
akan Kristus dan kepada perjumpaan 
dengan Kristus. Bahwa Kristus hadir dalam 
liturgi harus terungkap dalam nyanyian 
liturgi itu. Itulah sebabnya isi syair dan 
melodi nyanyian liturgi harus benar-benar 
sesuai dengan citarasa umat dan dapat 
diterima oleh umat sebagai nyanyian liturgi. 

8. Nyanyian liturgi melayani seluruh umat 
beriman. Nyanyian liturgi merupakan 
bagian penting dari liturgi. Berhubung liturgi 
sendiri merupa-kan perayaan bersama, 
maka nyanyian itu harus melayani 
kebutuhan semua umat beriman yang 
sedang berliturgi. Yang harus dihindari 
adalah memilih lagu yang hanya 
berdasarkan selera pribadi atau kelompok. 

Kriteria lagu terletak pada apa yang dapat 
menjawab harapan dan kebutuhan umat 
agar perayaan liturgi sungguh menjadi 
perayaan bersama. 

9. Pilihan nyanyian liturgi perlu 
memperhatikan pertimbangan pastoral 
dan praktis. Setiap nyanyian mempunyai 
peranan masing-masing, namun tidak berarti 
bahwa semuanya harus dinyanyikan, 
meskipun itu Perayaan Ekaristi meriah. 
Apabila semua lagu dinyanyikan, Perayaan 
Ekaristi menjadi terlalu lama. Ini disebut 
pertimbangan praktis. 

Semoga dengan beberapa pertimbangan di 
atas, liturgi kita semakin agung dan 
semarak, membantu semua orang berjumpa 
dengan Allah.  

Bina Iman Anak   

Kelahiran Gereja 
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K E G I  A T A N 

Dewan Pastoral Paroki 

Seksi Katekese 
Pertemuan Guru Agama Katolik 

 

Sabtu Minggu, 20-21 Juli 2013 seksi 
Katekese menggelar acara pertemuan para 
guru agama yang membaktikan diri dalam 
mengajar anak-anak yang bersekolah di 
sekolah non Katolik. Sebanyak 26 guru 
agama dari berbagai stasi, baik yang 

mengajar di sekolah-sekolah maupun di 
gereja menghadiri acara tersebut. Tujuan 
dari acara tersebut adalah reuni sekaligus 
berbagi pengalaman, saling menguatkan dan 
berusaha mencari solusi bersama untuk 
setiap masalah yang dihadapi para guru di 
lapangan. 

 

 

 

Dalam pesan pembukaannya, Bpk Y 
Sugiyana selaku ketua seksi katekese 
menyampaikan bahwa sebetulnya semua 
orang terpanggil , namun kadang beberapa 
orang tidak mendengar. Bapak I Nyoman P 
mewakili Tim Pastoral Paroki juga 
menyampaikan sambutan, menyampaikan 
apresiasinya bahwa bapak-ibu yang 
bertugas di stasi adalah orang-orang yang 
terpanggil.  

 

Acara ini juga diisi dengan rekoleksi yang 
dibawakan oleh Pastor Pancani Otello, SX 
dengan tema ‘Mengapa saya memberi 
Tuhan Yesus”, yang diakhiri dengan tanya 
jawab. 

 

Hari kedua, setelah Misa Pagi dan sarapan, 
acara dilanjutkan dengan sharing 
perkelompok, dimana masing-masing 
berbagi pengalaman dan solusi atas hal-hal 
yang terjadi, kesulitan, suka dan duka.  

 

Masalah yang sering dihadapi antara lain 
penolakan dari pihak sekolah akan 
keberadaan guru agama Katolik, para orang 
tua yang kurang mau peduli akan 
pendidikan agama Katolik bagi putra-
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putrinya, dan juga jarak rumah-rumah umat 
di pelosok yang jauh dari lokasi gereja Stasi 
yang diikuti dengan masalah transportasi. 

 

Dalam acara ini, hadir juga Pembina BIMAS 
Katolik dari Kementrian Agama Wilayah 
Riau, Ibu Juliana Br Ginting dan Bapak Drs J 
Tinambunan S.Ag MMPd. Para PemBIMAS ini 
memberi pengarahan mengenai hal-hal 
teknis dan non teknis bagi para guru. 

 

Sebuah harapan, bahwa di tahun 
mendatang, seluruh anak-anak kita sudah 
dan mau mengikuti pelajaran Agama Katolik. 
Dan terimakasih kepada para tenaga 
pengajar – guru agama Katolik – yang mau 
dan menyediakan diri dalam pembinaan 
iman anak-anak kita. Semoga berkat 
melimpah dan tetap kuat dalam menghadapi 
berbagai tantangan yang menghadang. 

 

Stasi 

Penerimaan Komuni 
Pertama St Antonius Danau 

Koto Panjang 
 

29 Mei 2013 – Pastor Ignaz SX bersama 
Suster Leonisia FCJM diantar oleh Mas 
Santo berangkat menuju stasi terjauh dari 
Paroki, St Antonius Danau Koto Panjang 
jam 08.00 pagi. 

 

Hari itu, di stasi yang harus ditempuh 
dengan berperahu selama sekitar 45 menit 

ini akan diterimakan komuni pertama bagi 
tujuh orang anak. Sebelum Misa 
penerimaan Komuni pertama, diadakan 
Sakramen Tobat yang diberikan oleh Pastor 
Ignaz dalam bahasa Nias. Penduduk stasi 
ini memang seluruhnya bersuku-bangsa 
Nias. 

Tak lupa, setelah Misa, rombongan kecil 
ditemani panitia pembangunan yang adalah 
pengurus stasi beserta warga meninjau 
lokasi di mana akan dibangun bangunan 
gereja baru semi permanen. 

 

Suster leonisia FCJM 

 

Kunjungan ke Stasi St 
Martinus Majapahit 

 

Dalam kunjugan pertamanya ke Stasi, 
Pastor Pancani Otello, SX – Pastor kita yang 
baru ditugaskan untuk membantu 
pelayanan di paroki - berkesempatan 
mengunjungi stasi St Martinus Majapahit di 
Wilayah I Paroki St Paulus Pekanbaru untuk 
memberikan pelayanan Misa. Pastor 
berangkat bersama Suster Leonisia FCJM 
dan Ibu Rosalaura, 3 Juli 2013. 

 

 

Stasi Majapahit sudah bangkit kembali dan 
sudah memiliki pengurus baru yang 
walaupun belum diresmikan, namun 
kegiatan bergereja sudah aktif kembali. Hal 
yang patut kita syukuri bersama. 

Usai Misa, Pastor dan rombongan 
mengunjungi rumah warga untuk 
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memperingati 40 hari berpulangnya Ibu 
Mardi.  Kita boleh percaya, bahwa Ibu 
Mardi akan mendapat tempat yang layak di 
sisi Bapa, dan keluarga yang ditinggalkan 
boleh bersuka cita dengan penuh 
pengharapan sehingga tabah dan menjalani 
kehidupan selanjutnya dengan penuh 
syukur. 

Sebagai tambahan informasi, Keluarga ini 
sungguh sangat berjasa telah 
menyumbangkan tanah bagi pendirian 
gereja St Martinus Majapahit. 

 

Umat Sta Lusia Rumbai 
memilih Ketua dan Wakil 

Ketua Stasi 
 

Gereja Katolik Santa Lusia Rumbai di hari 
Minggu, 14 Juli 2013 lebih meriah 
dibanding hari Minggu sebelumnya, segera 
setelah ibadat sabda selesai, umat masih 
berkumpul di dalam gereja untuk 
melakukan kegiatan pemilihan ketua dan 
wakil ketua stasi yang baru, untuk 
menggantikan ketua dan wakil ketua stasi 
yang kebetulan pada saat yang hampir 
bersamaan pindah tempat tinggal ke luar 
kota. 

 

Kegiatan pemilihan diikuti oleh 173 orang 
umat yang hadir di gereja dan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan 
pemilihan. Proses pemilihan yang dihadiri 
oleh pengurus Dewan Paroki Santo Paulus 
Pekanbaru, Pak Victor Sihotang, Pak Choki, 
Pak Sihombing, Pak Edi Murhantoro dan 
pak Thomas Kasmir Ginting, diikuti oleh tiga 
orang calon ketua stasi, yaitu bapak 
Damanik, bapak Justinus dan Bapak 

Bonivacius. Sedangkan untuk calon wakil 
ketua stasi, ada dua orang yang 
menyatakan kesediaannya untuk dipilih, 
yaitu Ibu Hapsari dan Bapak Sonny Wijaya. 

Mereka semua adalah para pelayan-pelayan 
Tuhan yang sudah lama mengabdi di stasi 
Rumbai, bapak Damanik adalah bekas 
prodiakon stasi, dan juga pengurus kring 
St. Franciskus dan sering menjadi anggota 
panitia perayaan di stasi, termasuk pernah 
menjadi ketua panitia perayaan natal di 
stasi. Bapak Justinus, yang merupakan 
warga kring St. Anna adalah guru 
katekumen yang handal di stasi Rumbai, 
yang sudah menyiapkan banyak sekali 
umat yang ingin belajar agama Katholik, 
dan juga mempersiapkan para calon 
penerima komuni pertama dan krisma. 
Sedangkan bapak Bonivacius adalah 
seorang aktivis dari Kring St. Anna juga, 
yang berperan aktif dalam kegiatan-
kegiatan di stasi, termasuk pernah 
menjabat sebagai ketua panitia perayaan 
natal di stasi. 

Dua orang calon wakil stasi adalah dua 
orang muda, yaitu Bapak Sonny Wijaya 
yang saat ini bertugas sebagai pembina 
OMK stasi Rumbai, dan Ibu Hapsari yang 
saat ini melayani stasi sebagai sekretaris. 

Proses pemilihan berjalan dengan sangat 
lancar dan cepat, dimana segala 
sesuatunya sudah disiapkan dengan teliti 
oleh tim persiapan pemilihan ketua dan 
wakil ketua stasi. Umat maju ke depan dan 
langsung memilih satu orang ketua stasi 
dan satu orang wakil ketua stasi. Hasil akhir 
dari pilihan umat, untuk Ketua Stasi terpilih 
bapak Bonivacius Lasambouw dan untuk 
wakil ketua stasi terpilih ibu Hapsari 
Kusumaningsih. 

Luar biasa, kami semua bangga pada 
warga stasi Santa Lusia Rumbai yang 
sangat antusias menggunakan hak pilihnya 
untuk memilih dari calon-calon yang 
menjawab “ya” untuk panggilan 
melayani.. Terimakasih kepada seluruh 
umat yang telah ikut aktif menentukan 
Ketua dan Wakil Ketua Stasi Rumbai. 

Terima kasih untuk Pak Justinus, Pak 
Damanik, Pak Sonny yang telah bersedia 
menjadi calon dan mendukung pilihan 

https://www.facebook.com/bonivacius.lasambouw?fref=ts
https://www.facebook.com/mhwkr
https://www.facebook.com/mhwkr
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umat, dan Selamat untuk Pak Boni dan Bu 
Hapsari yang telah dipilih umat. Selamat 
berkarya, berjuang bersama seluruh umat 
memuliakan Tuhan. 

Terima kasih kepada Dewan Paroki Santa 
Santo Paulus Pekanbaru yang telah 
mengirim teamnya yang sangat lengkap 
untuk merestui proses pemilihan ini. 

Tuhan memberkati kita semua. (PVA) 

 

Kunjungan ke St   
Fransiskus Xaverius Bukit 

Payung 
 

14 Juli 2013, Rombongan dari Paroki terdiri 
dari Pastor Ignaz, Sr Leonisia, didampingi 
Bapak Yusuf Dwi beserta keluarga 
mengunjungi Stasi Fransiskus Xaverius 
Bukit Payung. 

Diadakan Misa pukul 11.00 yang 
dipersembahkan oleh Pastor Ignas SX, 
dilanjutkan dengan makan siang bersama. 

Dalam acara ini dirayakan juga peringatan 
hari ulang tahun Bapak Josep Alex 
Pontianus Hungsan yang ke-80, mertua dari 
seorang pengurus stasi Bapak Daryanto. 
Bapak Hungsan ini berasal dari Ambo, Kei 
Besar -  adalah mantan seorang anggota 
BRIMOB, lama bertugas di Ujungpandang, 
yang sepanjang masa tugasnya tidak 
pernah pulang kampung. Beliau pensiun 
tahun 1985. Dalam usia yang ke 80 tahun 
ini, beliau masih terlihat segar bugar. 
Sungguh beryukur atas anugerah Bapa. 

 

Penerimaan Komuni 
Pertama di St Agustinus 

Sriwijaya 
 

17 Juli 2013. Stasi St Antonius Sriwijaya 
telah mempersiapkan lima orang anak 
untuk menerima Komuni Pertama. Di gereja 
Stasi yang sangat sederhana ini, diberikan 
Sakramen Tobat kepada anak-anak calon 
penerima Krisma. Misa dilaksanakan jam 
11.00 siang, dipersembahkan oleh Pastor 
Casali Otello, SX. 

 

Beliau berpesan kepada para orang tua 
agar dapat menjadi teladan bagi anak-anak 
mereka. Ketika anak terlihat malas 
berangkat ke Gereja, maka orang tua 
diharapkan unutk mengingatkan mereka 
dan memberi contoh. 

Leonisia, FCJM 

Penerimaan Komuni 
Pertama Stasi St Yohanes 

Kota Batak 
 

Pagi hari 28 Juli 2013 pukul 08.00 diadakan 
Misa penerimaan Komuni pertama bagi 25 
anak yang pada malam sebelumnya telah 
menerima Sakramen Tobat. Misa 
berlangsung dengan meriah, dibantu oleh 
Ibu Nursitti Paulina sebagai pemimpin lagu, 
dan dimeriahkan juga dengan tarian anak-
anak. 

Pesan Pastor dalam Misa tersebut: 

 Bagi Seksi Katekese Stasi : Bahwa 
Komuni pertama diajarkan kepada para 
calon penerima Komuni Pertama bukan 
hanya sekedar mengajarkan, melainkan 
harus dihayati sehingga iman itu 
menjadi milik anak-anak itu sendiri. 
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 Bagi para orang tua : Bahwa anak-anak 
yang datang hari ini begitu rapih, agar 
dilanjutkan untuk tetap rajin dan rapih 
ke gereja 

 Bagi seluruh umat : Bahwa Doa Bapa 
Kami bukanlah doa yang hanya sekedar 
dihafalkan, melainkan perlu 
penghayatan 

Dilaporkan juga oleh pengurus stasi St 
Yohanes Kota Batak mengenai laporan 
keuangan stasi secara rapih dan terperinci. 

 

 

Penerimaan Komuni 
Pertama Stasi St Thomas 

Petapahan 
 

28 Jumi 2013 - Rombongan dari paroki tiba 
St Thomas Petapahan pukul 16.00. Acara 
hari itu adalah penerimaan Komuni pertama 
bagi 6 orang anak. Sebelum Misa dimulai, 
orang tua calon penerima Komuni pertama 
berlatih bersama untuk upacara, bersamaan 
dengan itu dilayani Sakramen Pengakuan 
dosa bagi calon Penerima Komuni oleh 
Pastor Ignaz,SX. Sementara itu di aula, tim 
WKRI melakukan sosialisasi untuk prospek 
pembukaan ranting WK di Petapahan. 

Setelah latihan para orang tua, penerimaan 
Sakramen Pengakuan Doa dan sosialisasi 
WKRI, dilaksanakan Misa penerimaan 
Komuni Pertama. 

 

Kategorial 

Legio Maria 
 

Kunjungan Legio Maria ke St Antonius 
Danau Koto Panjang 

 

Rabu pagi 24 Juli 2013 jam 08.00, 
rombongan dari Paroki yang terdiri dari Bpk 
Thomas K Ginting dari Dewan Paroki, Tim 
Pastoral Paroki dan Para Legioner Presidium 
Rumah Kencana meluncur menuju stasi St 
Antonius Danau Koto Panjang dengan penuh 
syukur menumpang dua mobil. Sesampainya 
di kampong Kramba, mereka naik pompon 
(istilah yang digunakan untuk sampan 
bermotor bermuatan 4-5 orang) selama 
sekitar 45 menit. Dengan menyanyikan lagu 
“Tenang-tenang mendayung” rombongan-
pun menyebrang. 
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Sesampainya di sebrang, umat stasi – anak-
anak dan orang dewasa - sudah menyambut 
dengan ramah dan penuh kegembiraan 
serta penuh antusiasisme. 

Sebelum Misa Pastor Casali memimpin Misa, 
para legioner Rumah Kencana ber-
kesempatan berlatih lagu-lagu dan mazmur 
bersama umat. Mazmur dilatihkan dalam 
bahasa Indonesia, sedangkan lagu-lagu 
dalam bahasa setempat – bahasa Nias.  

Misapun dimulai jam 11.30 dengan hikmat 
dan bersemangat dalam menyanyikan lagu-
lagu. Pengalaman yang mengesankan bagi 
rombongan. 

Kunjungan para legioner tidak bertangan 
hampa. Mereka membawa bingkisan, 
mengadakan kuis dan menyampaikan cerita 
bagi anak-anak yang menanggapi dengan 
semangat. 

Setelah dijamu makan siang di kediaman 
ketua Stasi, rombonganpun meninjau 
bangunan gereja Danau Koto Panjang yang 
baru dan meminta laporan penggunaan 
dana dan material pembangunan tersebut. 

Tak lupa – sudah menjadi ke-khas-an stasi 
tersebut yang dikelilingi kerambah – 
rombonganpun mampir dan menangkap ikan 
mas untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh 
dari stasi. Rombongan tiba di sebrang jam 
15.00 untuk melanjutkan perjalanan pulang 
ke Paroki dengan penuh syukur. 

Oleh: Caecilia Painah  

WKRI 
 

Seiring dengan perjalanan kunjungan pastor 
ke stasi-stasi di paroki St.Paulus Pekanbaru 
pada tgl 27 dan 28 Juli 2013, dua orang 
pengurus WKRI Cabang Labuh Baru, yaitu 
ibu Caecilia Painah sebagai Ketua dan ibu 
N.Paulina Sihotang sebagai Bidang Humas 
ikut nebeng dalam kunjungan tersebut. 
Adapun keikut sertaan kedua orang ibu ini 
adalah untuk satu tugas mensosialisasikan 
organisasi WKRI kepada ibu-ibu yang ada di 

stasi dan selanjutnya dibentuk menjadi 
ranting dari WKRI Cabang Labuhbaru. 

Hari Sabtu tgl 27 Juli berangkat dari paroki 
tepat pukul 11 dan langsung dilanjutkan 
dengan misa. Melihat umat kaum ibu di stasi 
Kota Bangun kurang memadai untuk 
dibentuk menjadi satu organisasi ranting, 
karena syarat  menjadi ranting minimal 
beranggotakan 25 orang, sementara di stasi 
kota bangun hanya ada 18 orang. 

Setelah dari Kota Bangun rombongan pastor 
berjalan menuju stasi Kota Baru. Ibu-ibu di 
stasi Kota Baru telah siap menunggu utusan 
pengurus WKRI dari Cabang Labuh Baru, 
karena sebelumnya telah diinformasikan 
melalui ibu Yulia pengurus WK stasi. Begitu 
selesai Misa sekitar 25 orang kaum ibu 
langsung berkumpul untuk mendengarkan 
hal-hal apa gerangan yang akan 
disampaikan oleh kedua orang ibu yang 
datang dari paroki. 

Segera setelah misa usai sosialisasi diawali 
dengan perkenalan, kemudian ibu Paulina 
melanjutkan penjelasan tentang Visi dan 
Misi dan struktur tingkat kepengurusan 
mulai dari tingkat pusat sampai dengan 
tingkat ranting. 

Selanjutnya ibu Caecil menjelaskan tentang 
lambang-lambang dan atribut serta baju 
seragam yang harus dipakai oleh WKRI 
seluruh Indonesia. Dalam hal ini agar lebih 
jelas dan langsung dilihat oleh paserta 
sosialisasi, ibu Paulina harus siap menjadi 
modelnya. 

 

Setelah uraian penjelasan dirasa sudah 
cukup selanjutnya diadakan sesi tanya- 
jawab. Suasana Tanya-jawab menunjukkan 
kesungguhan ibu-ibu stasi Kota Baru untuk 
segera dibentuk menjadi ranting. Dan pada 
endingnya memang mereka menyatakan “ 
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Ya, kami siap dibentuk menjadi WKRI 
Ranting Kota Baru”. 

 

Stasi garapan yang kedua adalah ibu-ibu di 
stasi Kota Batak. 

Atas kemurahan hati para suster FCJM di 
kota Batak, dua orang ibu yang datang dari 
paroki ini diberi tempat untuk menginap di 
rumah suster. Terimakasih yang tak 
terhingga kami sampaikan kepada suster-
suster yang telah melayani kami selama 
berada di kota Batak. 

Seusai sarapan di rumah suster, dua orang 
ibu dari paroki dengan memakai baju 
seragam organisasinya ikut serta dulu dalam 
Perayaan Ekaristi pada pukul 08.00. Setelah 
Perayaan Ekaristi selesai, sekitar 30 orang 
ibu-ibu berkumpul di dalam gereja. 
Sosialisasi WKRI segera dilaksanakan 
sebagaimana seperti terlaksana di stasi Kota 
Baru. Tanya-jawab dan sharing berlangsung 
begitu seru, karena selama ini ada 
kesalahpahaman tentang keanggotaan 
organisasi WK di stasi ini, tapi setelah 
penjelasan dari pengurus WKRI Cabang 
Labuh Baru semuanya jadi mengerti. Semua 
peserta soasialisasi bersama dukungan dari 
ketua stasi setuju kumpulan ibu-ibu stasi 
dibentuk menjadi WKRI Ranting, tapi sayang 
saat pelaksanaan sosialisasi ketua WK stasi 
tidak hadir, maka untuk kepastiannya harus 
menunggu persetujuan dari ibu Rina 
Sihaloho selaku ketua WK di stasi ini. Namun 
besok harinya Bidang Humas WKRI 
Cab.Labuh Baru menerima telepon dari ibu 
Rina yang mengabarkan bahwa WK stasi 
Kota Batak agar segera dibentuk menjadi 
WKRI Ranting. Trimakasih ibu Rina dan 
teman-teman WK dan ketua stasi Kota 
batak. 

 

 

Perjalanan selanjutnya adalah ke stasi 
Petapahan. Karena hari sudah pukul 16.00 
dan Misa Komuni pertama segera akan 
dimulai, kami konsultasi dengan ibu Yovita, 
ibu yang paling aktif di stasi ini, sebaiknya 
kapan kita melaksanakan sosialisasi. Soalnya 
jika sosialisasi kita laksanakan setelah misa, 
tentu hari sudah malam, kasihan Pastor 
Ignas, Sr.Leo dan Fr.Yudi harus menunggu 
lebih lama. Maka muncul kesepakatan, 
sebelum misa Pastor, Suster dan Frater 
masih mempersiapkan dan melaksanakan 
Sakramen Tobat bagi para penerima Komuni 
Pertama, maka kesempatan ini dilaksanakan 
sosialisasi WKRI bagi ibu-ibu stasi di aula 
yang baru dibangun di belakang gereja. Ibu-
ibu stasi ini sangat antusias dan kompak. 
Hanya sekitar 45 menit saja berlangsungnya 
sosialisasi, ibu-ibu stasi ini dengan kompak 
menyatakan, “Ya, kami siap menjadi WKRI 
Ranting”. 

Demikianlah misi perjalanan 2 orang ibu 
pengurus WKRI Cab.Labuh Baru, telah 
berhasil menggarap tiga stasi untuk menjadi 
WKRI Ranting. 

Seminggu berikutnya, yaitu Minggu tgl 4 
Agustus 2013, ibu Caecil dan ibu Paulina 
melanjutkan perjalanan misinya ke stasi 
Muara Fajar.  

Setelah mengikuti Perayaan Sabda, tepat 
pukul 12 siang lebih dari 30 orang ibu-ibu 
stasi berkumpul di aula belakang gereja. 
Sosialisasipun segera dilaksanakan seperti di 
stasi-stasi sebelumnya. Sebenarnya di stasi 
ini sudah sosialisasi yang ketiga kalinya. 
Ketika sosialisasi dua kali sebelumnya, selalu 
menjawab, “kami akan jawab setelah rapat 
ibu-ibu stasi”, namun jawaban itu masih saja 
belum mendapat kesepakatan ibu-ibu stasi. 
Maka oleh karena itu pengurus WK stasi 
berupaya agar pada kesempatan ini diberi 
jawaban yang pasti kepada pengurus WKRI 
Cab.Labuh Baru yang sudah datAng untuk 
ketiga kalinya. Dan akhirnya ibu-ibu peserta 
sosialisasi serentak mengatakan “ 
SETUJUUUUUUU……..”. Dengan demikian 
ibu Caecil dan ibu Paulina pulang dengan 
rasa lega dan senang hati.  
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Senin, 5 Agustus 2013, kembali Pengurus 
Cabang WKRI ST Paulus Pekanbaru 
melakukan sosialisasi untuk rencana 
pembukaan Ranting. Kali ini stasi yang 
dituju adalah St Yoh Don Bosco Rajawali, 
dengan tim yang berangkat adalah Ketua 
DPC ST Paulus Pekanbaru, Ibu Caecilia 
Painah, berserta Bidang Humas Ibu Nursitti 
Paulina Sihotang dan dua anggota yakni Ibu 
Dewi Mariana dan Ibu Sisilia EKo.  

Setibanya di St Yohanes Don Bosco 
Rajawali, rombongan mengikuti kegiatan 
pendalaman Iman yang dibuka dengan 
pendalaman Kiab Suci tentang 2 ikan dan 5 
roti oleh ibu Fransiska Saragih. Ibu Fransiska 
Saragih termasuk kumpulan WKRI Stasi St 
Yohanes Don Bosco Rajawli, yang sampai 
saat ini diketuai oloeh ibu Wakil Ketua Stasi, 
Ibu Anton; dan mereka akan membentuk 
DRP (Dewan Pengurus Rating). Untuk 
sementara anggota di stasi ini sekitar 20 
orang. 

 

Rupanya buah-buah dari WKRI Cabang 
Labuh Baru mulai muncul. Semoga ibu-ibu 
stasi yang lain juga membuka pintu. 

Semoga para pengurus dapat bekerjasama 
dengan baik sehingga visi dan misi 
organisasi WKRI dapat berjalan dengan baik. 
Semoga. 

                                                                                             
Oleh : N.Paulina Sihotang,S.Ag    

 

P E R I  S T I  W A 

 

Temu Pisah Sr Livania FCJM 
dan Sr Louise Marie Saragih 

FCJM 

 

9 Juli 2013 – di Gedung Fasilitas umat 
Paroki dipenuhi umat pusat Labuh baru, 
sehubungan dengan acara temu pisah. 
Perpisahan bagi Sr Livania FCJM dan 
welcoming  kepada Sr. Louise Marie Saragih 
FCJM. 

Suster Livania FCJM yang biasa kita kenal 
dengan Sr Livany sudah dua tahun 
melayani umat di Paroki dan stasi-stasi, 
terutama dalam pembinaan BIA di sekolah 
Minggu, memberi latihan-latihan kepada 
BIR di stasi-stasi, membantu kunjungan 
pelayanan para pastor, melatih misdinar, 
menata Altar, dan masih banyak lagi yang 
telah beliau lakukan dengan segala 
kerelaan dan sukacita. 

Terimakasih, suster, atas jasa baik suster di 
Paroki kami dan di stasi-stasi kami. Semoga 
suster selalu semangat dalam pelayanan di 
tempat baru dan selalu diberi kesehatan. 

Juga selamat datang kepada Sr, Louise, 
semoga betah dan semangat bersama 
kami, dengan senang kami menerima 
kehadiran suster. 

 



 

 
EDISI XVI – Agustus 2013 Halaman 27 dari 29 

 

Acara yang dipandu oleh Ketua Dewan 
Stasi Pusat, bapak Mirluat Sihombing ini 
dihadiri juga oleh Pastor Pancani Otello SX 
dan Pastor Adventus Ignatius Zaluchu SX. 
Seluruh misdinar hadir juga dalam acara ini, 
melepas kepergian dengan memberikan 
kenang-kenangan berupa kado yang 
dibungkus rapi dan menerima kedatangan. 

 

Pesta Nama Suster Flora 

29 Juli, susteran FCJM di Labuh Baru ramai 
dikunjungi umat. Hari itu adalah peringatan 
pesta nama bagi Sr. Flora. Diadakan Misa 
dipimpin Pastor Adventus Ignatius Z, SX 
didampingi Pastor Casali SX dan Pastor 
Pancani SX.  

Umat yang hadir membawa makanan 
masing-masing, sehingga makanan 
berlimpah – namun habis juga. 

 

Sebagai hiburan, Pastor Pancani 
menyanyikan lagu Lissoi-lissoi bersama para 
suster dan legioner – diiringi gitar seadanya 
oleh ibu Paulina. 

Selamat ulang tahun, suster Flora…. 

 

Misa peringatan 1 tahun Pastor 
Monaci SX  

Jumat, 1 Agustus 2013 jam 18.00, umat 
stasi St Paulus Labuh Baru berkumpul di 
rumah umat – tepatnya di rumah keluarga 
Bapak Tri – di Gg Pribadi. 

Tepat setahun yang lalu, Pastor kita yang 
dikenal dengan Pastor yang sering tanpa 

sepatu, tidak pernah mengeluh, pekerja 
keras dan tetap sederhana ini – Pastor 
Ottorino Monaci SX - dipanggil pulang oleh 
Bapa di Surga. 

Misa dipimpin oleh Pastor Pancani Otello, SX 
didampingi oleh Pastor Casali Otello SX dan 
Pastor Adventus Ignatius Z SX. 

 

 

Pastor Pancani mengungkapkan bahwa 
beliau tidak menyangka bahwa hari ini 
mendapat kesempatan menjadi selebran 
untuk memperingati setahun kepergian 
Pastor Monaci. Dulu – beliau bercerita – 
mereka berdua sama-sama masuk Novisiat 
sekitar tahun 1960-an. Pastor Monaci yang 
baru 1 tahun tahbisan menjadi imam Projo, 
dan Pastor Pancani sendiri telah 3 tahun 
menjadi imam Projo, bersama-sama 
memberanikan diri untuk pindah menjadi 
misionaris atas permintaan Paus. Mereka 
menjadi misionaris Xaverian – dan belajar 
bersama-sama dengan kaum muda yang 
baru saja masuk.  Salah satu tugas mereka 
di Novisiat adalah memetik buah-buahan, 
karena baik Pastor Pancani dan Pastor 
Monaci sama-sama termasuk yang paling 
sedikit makan buah ! 

Mengenai bacaan Injil, Pastor Pancani 
mengungkapkan “Berbahagialah orang yang 
melayani orang miskin”. Seperti Pastor 
Monaci, yang begitu bahagia melayani 
orang, suatu kebahagiaan tersendiri dalam 
pelayanan sebagai pengikut St Fransiskus 
Xaverius. 

Terimakasih Pastor Monaci… semua yang 
kami ingat tentang Pastor hanyalah hal yang 
indah-indah dan baik-baik.. karena begitulah 
Pastor adanya.. Kami percaya, Pastor 
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sekarang lebih berbahagia bersama Bapa di 
surga dan mendoakan kami di sini. 

 

Terimakasih Frater Eko 

Jumat, 2 Agustus 2013 – OMK mengadakan 
perpisahan dengan Frater Eko. 

Frater Eko telah berada kurang lebih 
setahun bersama kita, dan banyak 
membantu terutama dalam kepemudaan 
dan juga warta paroki.  

Terimakasih, Frater.. Selamat bertugas 
ditempat baru, dan tetap setia dalam 
menjalani hidup sebagai missioner. 

 

 

 

P E M B A N G U N A N   G E R E J A   P A R O K I  

Kas Dana Pembangunan 
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Iuran Wajib 

 

 

Penyaluran Bantuan 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK  : OCBC NISP 

Cabang  : 04252 Kantor Jl. Riau, Pekanbaru 



 

 


