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SAPAAN PASTOR PAROKI 

 
Yang terkasih seluruh umat di Paroki Santo Paulus … 

 

Selamat Paskah!!! 
 
Kita syukuri perayaan-perayaan Paskah di Paroki kita, yang mana pada 
perayaan-perayaan tersebut, Bapa Uskup telah berkenan “terjun langsung” 

dalam perayaan paskah untuk melayani umat di pusat paroki dan umat di 
beberapa stasi, dan juga bersyukur atas uluran tangan para pastor tamu yang 
bekerjasama dengan pastor-pastor kita dan juga Frater serta para suster, 
sehingga pelayanan rohani pada Minggu Suci dan perayaan Tri Hari Paskah 
dapat dilaksanakan dengan cukup baik di Paroki kita. 
 

Sungguh Tuhan telah memberkati perayaan-perayaan Paskah ini sehingga tidak 
ada suatu gejolak / masalah berat – diberkati dengan teriknya matahari dan 
guyuran hujan yang merupakan kebutuhan kita juga – membuktikan besarnya 
rahmat Tuhan.  
 
Bagi penerima Sakramen Baptis, selamat! Dan juga terimakasih atas janji dan 
kesanggupan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah atas pembaharuan 

janji Baptis yang telah bersama-sama kita ucapkan pada malam Paskah.  
 
Namun tugas belumlah selesai, masih harus dibuktikan kesanggupan itu dan 
memang merupakan tugas yang paling berat, yaitu kesaksian kita terus 
menerus akan Kristus, pada hidup baru yang telah kita peroleh dari 

kebangkitan Kristus. Marilah kita menunjukkan bahwa kita memang 
mensyukuri dan bangga atas iman kita, atas Gereja Katolik kita dengan 

perbuatan-perbuatan cinta kasih yang nyata. 
 
Tentu akan banyak sekali hambatan, kesulitan… namun janganlah kita merasa 
berkecil hati, karena janji Tuhan itu pasti, bahwa “Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir jaman.” (Mat 28:20b). 
 

Salam dalam Kasih Kristus.. 
 
P. Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki 
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DARI REDAKSI 

 

 

Kristus telah bangkit, dan kebangkitan-Nya semoga senantiasa membawa kebangkitan juga bagi 

kita masing-masing, baik secara pribadi maupun sebagai anggota Gereja Katolik yang Kudus. 

 

Warta Paroki Edisi Khusus Paskah ini tak lepas dari bantuan banyak pihak, terutama kontribusi 

dalam hal mengabadikan peristiwa dalam gambar dan dalam tulisan.  

 

Kepada Bapak Pambuka Vita Adi dan pengurus stasinya, Bapak Yohanes Sutrisno dan keluarga, 

Bapak Agustinus Peranginangin, Suster Livania FCJM, Bapak Arnold Nababan dan pengurus 

stasinya, Ibu Siska Saragih, Sdr. Martinus Nopie dan Ibu Lois, Sdri. Veronika Widhiarsi, Anak-

anak kami Caca dan Ika, Ibu Kristina dan Sdri. Lusia, Ibu Tuti Restuastuti, dan Ibu Rosalaura 

Purba, atas segala jerih-payahnya dan bantuannya. Semoga kerjasama ini dapat meninggkat 

hari demi hari – sehingga kelak Warta Paroki ini dapat mencapai seluruh stasi di paroki kita 

tercinta ini. 

 

Juga terimakasih kepada panitia Paskah 2013 – yang melalui Pengurus Gereja Pusat membantu 

kami dalam menggalang dana demi terbitnya warta Paroki edisi April 2013. 

 

Terimakasih kepada para donatur yang dengan segala kerelaan hati mendukung kami dalam 

pengadaan Warta Paroki ini. 

 

Dan tentunya patut kita syukuri atas kehadiran Bapa Uskup kita dalam pelayanan beliau di 

paroki dan stasi-stasi, serta pastor tamu kita Pastor Fernando Abis SX dan Pastor Alfonsus Widhi 

SX yang membantu pastor-pastor kita bersama para suster dan frater dalam menjangkau umat 

untuk pelayanan Minggu Suci dan Tri Hari Paskah. 

 

Maka, marilah kita doakan para gembala kita – para gembala di seluruh dunia – agar selalu 

diberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk melayani dalam kasih, dan juga mendoakan bibit-

bibit baru agar kelak anak cucu kita tidak kekurangan bimbingan rohani dari para gembala. 

 

Redaktur, Editor, Tim Warta Paroki dan Seluruh anggota Seksi katekese mengucapkan Selamat 

Paskah!!!! 

 
 
Y Sugiyana 
Redaktur 
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KOLOM KATEKESE 

 

 

 
(Bagian 3) 

Sakramen Krisma (lanjutan) 

 

 

Apa ritus pokok Sakramen Penguatan? 

Ritus pokok Sakramen Penguatan ialah 
pengurapan dengan minyak Krisma Suci 
(minyak yang dicampur dengan balsam dan 
diberkati Uskup), yang dilaksanakan dengan 
penumpangan tangan petugas Gereja 
(Uskup atau wakilnya) yang mengucapkan 
kata-kata sakramental dari ritus tersebut. Di 
Gereja Barat, pengurapan ini diberikan di 
dahi orang yang sudah dibaptis dengan kata-
kata: ”Semoga engkau dimeteraikan dengan 
karunia Roh Kudus”. Di Gereja-Gereja Timur 
dari ritus Byzantin, pengurapan ini diberikan 
juga pada bagian badan yang lain dengan 
kata-kata: ”Meterai karunia Roh Kudus”. 
(KKGK 267) 

 

268. Apa buah Sakramen Penguatan? 

Buah Sakramen Penguatan ini ialah 
pencurahan Roh Kudus secara khusus 
seperti pada hari Pentekosta. Pencurahan ini 
memberikan meterai yang tak terhapuskan 
dan menumbuhkembangkan rahmat 
Sakramen Pembaptisan. Sakramen ini 
membuat si penerima masuk lebih dalam 

menjadi putra-putri ilahi, mempererat 
hubungannya dengan Kristus dan Gereja, 
dan memperkuat anugerahRoh Kudus di 
dalam jiwanya. Sakramen ini memberikan 
kekuatan khusus dalam memberikan 
kesaksian iman Kristen. (KKGK 268) 

 

269. Siapa yang dapat menerima 
Sakramen ini? 

Hanya mereka yang sudah dibaptis dapat 
menerima Sakramen Penguatan, dan 
Sakramen ini hanya dapat diterima satu kali 
saja. Agar penerimaan Sakramen Penguatan 
berdaya guna, calon harus berada dalam 
keadaan berahmat. (KKGK 269) 

 

270. Siapa pelayan Sakramen 
Penguatan? 

Petugas aslinya adalah Uskup. Dengan 
demikian, bisa ditampakkan hubungan 
antara orang yang menerima dan Gereja 
dalam dimensi apostoliknya. Jika yang 
melaksanakan Sakramen ini adalah seorang 
imam, yang biasanya terjadi di Gereja Timur 
dan dalam kasus khusus juga terjadi di 
Barat, hubungan dengan Uskup dan Gereja 
diungkapkan oleh Imam yang menjadi 
pembantu (kolaborator) Uskup dan dengan 
Krisma Suci yang diberkati oleh Uskup 
sendiri. (KKGK 270) 

 

RENUNGAN 

 

 
 
Kita telah merayakan Paskah. Namun 
perayaan tidak hanya sekedar tinggal 
perayaan. Dengan perayaan Paskah, kita 
diundang untuk menjadi ragi yang baru 
dalam adonan yang baru. Menjadi ragi baru 
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dalam adonan baru berarti menghidupkan 
Kristus dalam kehidupan kita. 
 
Berbahagialah kita yang sudah menerima 
sakramen rekonsiliasi – tobat – pengakuan 
dosa. 
 
Rekonsiliasi berarti: 
1. Sudah bertemu dengan kerahiman Ilahi 
2. Sudah sadari bahwa orang beriman yang 

dewasa adalah orang yang sanggup 
menemukan kebenaran-kebenaran di 
dalam orang lain – di dalam Kristus 

3. Dengan mengakui dosa, kita telah 
meruntuhkan tembok egoisme dan siap 
memasuki kehidupan bersama Kristus. 

 
Maka, perayaan Paskah akan lebih dipahami, 
Kematian Kristus akan lebih dimaknai, 
Kebangkitan Kristus akan lebih hidup dalam 
peristiwa sehari-hari. 
 
Bagaimana menghidupkan Kristus – 
menjadi ragi baru dalam adonan baru – 
dalam kehidupan kita sehari-hari? 
 
 
 
Doa 
 
Seperti ranting anggur yang tidak dapat 
hidup jika dipotong dari batangnya. 
Maka, doa adalah  
1. sarana untuk berdialog dengan Allah;  
2. mengundang Allah dalam kehadiran 

hidup kita 
3. suatu cara agar hati kita tinggal bersama 

dengan hati Allah 
 
Prakteknya adalah Ora en Labora – Belajar 
(bekerja) sambil tetap berdoa. 
 
Baca dan renungkan Kitab Suci 
1. Menurut Heronimus; yang tidak 

baca Kitab Suci tentu tidak 
akan kenal dengan Allah 

2. Baca dan renungkan.. temukan 
ayat-ayat yang bisa membantu 
untuk menopang kehidupan 
kita. 

3. Temukan dan hafalkan. Misalnya satu 
ayat, diulang-ulang, semakin sering, 
maka perkataan Kristus akan semakin 
menyingkapkan rahasia-rahasia Allah 
atas pribadi kita 

 
Sakramen Ekaristi 
1. Ekaristi – tanda kesetiaan Allah. ““Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai 
kepada akhir jaman.” (Mat 28:20b). Dari 
pernyataan Tuhan sendiri – kita 
diberitahu bahwa Kristus selalu beserta 
kita, maka akankah kita selalu beserta 
dengan Kristus? 

2. Kita diingatkan bahwa penderitaan itu 
lamanya hanya satu hari (Jumat Agung), 
sedangkan pesta kebangkitan Kristus 
dirayakan setiap hari… sepanjang tahun. 

3. Hendaknya hidup kita selalu terarah 
pada kebangkitan 

 
Sakramen Tobat 
 
1. Inilah tanda kerahiman Ilahi. Ketika kita 

terlanjur keliru, terguguah atas 
kekhilafan, kesalahan dan dosa  disilah 
kita temukan kekuatan untuk bangkit, 
membuka lembaran hidup baru bersama 
Kristus. 

2. Paulus : Seorang pemburu berdarah 
yang membunuh banyak sekali pengikut 
Kristus. Ia menemukan belas kasihan 
Allah, dan bertobat dari egoisme-nya, 
lalu hidup baru di dalam Kristus. 

 
Pendampingan rohani 
  
Sebuah tambahan ekstra. Menjadi Katolik 
berart harus belajar dan belajar. Proses 
belajar dalam kehidupan tidaklah pernah 
akan tuntas. 

 
 Katekis mendampingi persi-

apan katekumenat, komuni 
pertama, Krisma, KPP dan 
lain-lain. 

 Keluarga-keluarga muda 
hendaknya mencari kelu-
arga-keluarga yang sudah 
berpengalaman dalam hidup 
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berumah tangga, atau dengan mengikuti 
kegiatan ME (Marriage Encounter)  

 Kaum muda hendaknya mencari 
pendampingan untuk mencari tahu 
tentang pacaran sehat secara Katolik 

 Bahkan di tingkat seminaripun, seminaris 
perlu mendapat pendam-pingan dari 
Pastor atau rekan-rekan lain. 

 
== dari catatan kecil P Alfonsus Widhi, SX == 

 

 

PELAYANAN GEMBALA 

 

 
 

Sta Agata – Kualu Tarai 
 
Minggu 24 Maret 2012 @11.00, Pastor 
Ignasius Zaluchu, SX memimpin Misa 
Minggu Palma dibantu oleh Suster 
Anastasia FCJM sebagai pemimpin 
lagu dan umat stasi yang bertugas. 
 
Daun-daun Palma yang tersedia 
diberkati Pastor Ignas, kemudian 
beliau berjalan menuju umat demi 
umat yang memegang daun palma 
untuk memberkati daun-daun 
tersebut. Hal ini dilakukan karena 
kondisi diluar gereja sangat becek 
akibat hujan. Namun tetap tidak 
mengurangi makna perayaan ini. 
 
Dua hal yang dirayakan pada hari ini, 
demikian Pastor Ignas memulai homilinya. 
Dua hal tersbut adalah bahwa kita 
merayakan Minggu Palma sekaligus Minggu 
masa sengsara – menggabungkan dua hal 
antara kemuliaan dan penderitaan. 
Kemuliaan – yaitu Yesus yang dielu-elukan 
dan dimuliakan sebagai raja. Penderitaan 
adalah bahwa dalam bacaan hari ini Yesus 
diadili dengan sangat tidak adil sampai 
wafat. 

 
Kita memasuki Pekan Suci, yang mana diikuti 
dengan liturgi-liturgi khusus, mulai dengan 
MInggu Palma, Kamis putih, Jumat Agung, 
Sabtu Suci dan pada akhirnya Paskah itu 
sendiri. Namun terutama sekali untuk stasi 
ini – St Agata Kualu Tarai, ada hal khusus 
lainnya, yaitu pembaptisan para bayi dan 
penerimaan komuni pertama hari ini. 
 
Kembali pada Pekan Suci, Pekan Suci 
menantang kita untuk mengingat kembali 
harga mahal yang ditebus, menantang kita 
untuk saling menghargai, untuk bertobat, 
melalui meditasi / refleksi pada Misteri 
Paskah, kita harus mampu mati dalam dosa 
– bangkit dalam Kristus, yang akan 
membawa pengampunan bagi kita. 
  
Jadi.. siapa yang belum mengaku dosa? 
Tanya Pastor, dan ditanggapi dengan jujur 
melalui acungan jari beberapa umat. 
 
Aturan gereja adalah mengaku dosa minimal 

satu kali dalam setahun. 
Kalau tidak ada yang 
mengaku dosa, tentu 
pastor senang, karena 
berdasarkan kesimpulan 
yang bisa para pastor 
ambil dari sedikitnya 
pengaku dosa adalah 
bahwa umat tidak 
mempunyai dosa, yang 
berarti bisa disimpulkan 
bahwa para pastor – dan 
juga katekis – telah 
berhasil membuat umat-
nya menjadi orang baik 
semua. Benarkah?  

 
Dalam peristiwa hari ini Yesus dielu-elukan 
sebagai raja, namun ketika di Yerusalem Ia 
malah diadili. 
 
Begitu pula dalam hidup kita, kita mengaku 
menghormati Yesus, namun di sisi lain kita 
tidak menghormati sesama. Maka, hari ini 
kita diajak untuk: 
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1. Tidak membuat Yesus menangis lagi 
karena dosa kita. 

2. Jangan menjadi pohon ara yang tidak 
berbuah, dan tidak bermanfaat bagi 
orang lain. Jadilah saksi Kristus. Kalau 
pohon ara tidak berbuah, maka akan 
dipotong. Bagaimana dengan kita? Kita 
diharapkan menghasilkan buah-buah 
yang baik, diantaranya buah kekudusan, 
buah kemurnian, buah kerendahan hati, 
buah amal, buah pengampunan. 

3. Bertobat sekarang juga! Bertobat 
sekarang juga sehingga Yesus tidak perlu 
datang untuk membersihkan hati kita 
dengan cambuk. Jangan sampai Yesus 
seperti peristiwa di bait Allah yang 
mengusir pedagang-pedagang.  

4. Marilah kita menjadi keledai sederhana 
(bukan singa yang bisa memangsa – raja  
hutan dan ditakuti). Kita terlalu angkuh. 
Menjadi keledai sederhana dalam arti 
dengan memancarkan cinta, 
pengampunan tanpa syarat, pelayanan, 
di lingkup sekitar kita terlebih dahulu, 
misal di keluarga sendiri. 

 
Dengan hal-hal tersebut di atas, maka 
pantaslah kita disebut sebagai pengikut 
Kristus. Demikian akhir homili pastor Ignas 
yang singkat, namun sangat bermakna.  
 
Pembaptisan para bayi dan anak dilakukan 
setelah homili, dengan bayi-bayi dan anak-
anak. Selamat untuk anak-anak, yang telah 
menjadi anggota keluarga dalam Gereja 
Katolik.  
 
== foto dan tulisan oleh Editor Warta Paroki == 

 
St Thomas - Petapahan 
 
Sabtu sore jam 2 pastor Franco Qualizza, SX  
berangkat ke kota batak untuk misa bagi 
para suster Indakiat dan Kotabatak sekaligus 
ibadat tobat bagi mereka bersama .Dan jam 
08.00 pagi berangkat ke petapahan namun 
hujan sangat deras sehingga tiba di tempat 
belum ada umat sehingga menunggu. Umat 
serta para petugas lainnya dan akhirnya di 

mulai dengan penyambutan atau perarakan 
pada jam 10. Karena hujan maka di depan 
teras gereja dengan umat yang sedikit 
namun tetap terlaksana upacara tersebut.  
 
Dalam kata pengantar pastor Franco bahwa 
hari ini kita berkumpul dan bersama seluruh 
umat Allah membuka misteri paskah, untuk 
melaksanakan misteri tulah Yesus memasuki 
kota Yerusalem sebagai Raja orang Yahudi 
dan juga sebagai Raja kita, maka marilah 
kita menyambut-Nya dengan khidmat sambil 
mengenangkan peristiwa yang 
menyelamatkan itu. Ketika masuk dalam 
gereja para BIA bernyanyi sambil menari 
yang sungguh-sungguh  memeriahkan ming-
gu palma  di tempat itu. 
 
Di stasi Petapahan selalu ada yang baru 
meskipun sederhana namun menarik yang 
bagi banyak umat. Itulah sesuatu yang 
muncul dari umat oleh umat dan untuk 
umat. Lebih menarik lagi ketika banyak ibu-
ibu yang ikut terlibat menaggani  diseksi-
seksi yang lain supaya semakin aktif dan 
kreatif. 
 

 
 
Bina iman anak sangat diharapkan untuk 
kreatif seperti yang dilaksanakan di 
petapahan. 
 
Inti kotbah bahwa dalam bacaan-bacaan hari 
ini menadaskan 2 hal yakni: 
1. Dengan bahagia dan gembira dimana 

dieluk-elukan Yesus sebagai Raja dengan 
bernyanyi Hosanna terpujilah Kristus 
Raja mahajaya. 
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2. Mengisahkan penderitaan,  kesengsaraan 
yesus sebagai raja  dan Yesus berkata 
“Mereka bangga sambil memuji Aku 
dengan bibirnya, tapi hatinya tidak,dan 
kelemahan mereka adalah berusaha 
untuk mengetahui hukum taurat tapi 
tindakan mereka tidak melaksanakannya 
dan iman mereka tidak berbobot.” 
Bagaimana dengan kita, atas permandian 
yang kita terima dan bagaimana 
tindakan kita? 

 
Apa yang kita rayakan pada hari ini akan 
menjadi puncak pada malam paskah  dan 
kita dimintai untuk membaharui janji baptis 
kita dengan peristiwa ini melalui iman 
dengan meneriama anugerah Roh Kudus 
karena Yesus merendahkan diri-Nya untuk 
menebus dosa manusia. 
 
== foto dan tulisan oleh Suster leonisia FCJM == 

 

St Fransiskus Xaverius – 
Bukit Payung 

 
Seusai misa di Petapahan, Pastor Franco dan 
rombongan langsung berangkat ke stasi 
Bukit Payung  dan tiba di tempat jam 12.00 
dan masih disertai oleh hujan namun umat 
sudah menunggu sehingga dapat 
melaksanakan penyambutan atau perarakan 
di depan teras gereja. Pengantar hari ini 
adalah Yesus dieluk-elukan sebagai seorang  
Raja dan disambut dengan bahagia. Dan 
akhirnya dilanjutkan dengan misa. 

 

Inti homilinya  

Yesus disambut dengan bersorak-sorai 
meriah namun akhirnya sorak-sorai itu 
berbalik haluan 45 derajat dengan berkata 
“Salibkan - salibkanlah Dia,!”  

 

Bangsa Israel sungguh merupakan bangsa 
yang terpanggil , dan mereka bangga bahwa 
Allah telah memberikan suatu kota 
Yerusalem di bait Allah sungguh luar biasa. 
Apakah mereka sanggup hidup menurut 
kasih Tuhan? Eh…, ternyata tidak! Mereka 

tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka 
mendengarkan firmannya tetapi tidak 
melaksanakannya sehingga apa yang telah 
terjadi bagi orang Yahudi patut kita 
renungkan dalam kehidupan iman kita. 

 

Iman orang yahudi itu hanya 
memperlihatkan muka dan tidak bertobat. 
Maka kita diminta untuk menaruh perasaan 
artinya meyatukan perasaan dengan 
perasaan Yesus. Apa artinya menjadi murid 
Yesus, sahabat Yesus? Menjadi murid-Nya 
harus memikul salib kita masing-masing, 
jangan takut, memang salib itu berat namun 
memberikan kebahagiaan abadi. 

 

 

 

Selesai misa dilanjutkan dengan makan di 
rumah salah satu umat yang dekat gereja. 
Makanan dipersiapkan melimpah dengan 
harapan dapat makan bersama dengan 
sesama pengurus stasi dan pastor serta 
suster. Namun sayang tidak banyak juga 
yang ikut turut makan, hanya beberapa 
orang saja, padahal sungguh disiapkan 
begitu banyak namun orang menolak rezeki 
tidak berpartisipasi dalam perjamuan itu.  
Ya, maka ketika kita menolak rahmat Tuhan 
lewat sesama, berarti kita tidak mendapat 
bagian dalam hidup sesama. Mari kita bagi 
bersama apa yang ada pada diri kita dan kita 
nikmati penuh dengan kebahagiaan. 

 
== foto dan tulisan oleh Suster leonisia FCJM == 
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Paroki St Paulus 

 
Minggu 24 Maret 2013 @08.00. 
 
Hujan tidak menghalangi niat umat untuk 
merayakan Minggu Palma di Paroki. Hal itu 
ditanyakan juga oleh Pastor Alfonsus Widhi, 
SX – yang memimpin Misa  Minggu Palma 
didampingi Pastor Ottelo Casali, SX-  pada 
awal homili beliau. 
 
Mengapa datang ke Misa Minggu Palma, 
padahal hujan. Mengapa menjadi Katolik? 
Beliau bercerita tentang beberapa anak 
sekolah negeri yang berhasil dikumpulkan 
dalam suatu acara, dan diberi pertanyaan 
serupa. Jawaban anak-anak tersebut 
bervariasi, antara lain: 

 Enak, bisa bebas 
 Teratur, seperti organisasi, tertib 

dan jelas 
 Bahagia, karena kalau pulang dari 

gereja bisa tersenyum (walaupun 
entah apa yang dilakukannya di 
Gereja tadi). 

Jawaban „bahagia‟ dari si anak sungguh 
menggugah pikiran, berarti anak ini 
mencoba menggali iman di antara dualism 
(perbedaan-perbedaan) di sekitarnya. 
 
Pertanyaannya, apakah Yesus bahagia ketika 
menjadi Raja? 
Sebuah pemahaman baru dari Bapa Paus 
kita, Bapa Paus Fransiskus mengenai 
masalah ini, yaitu bahwa menjadi Pemimpin 
– menjadi raja – adalah menjadi pelayan. 
Tugas pelayan adalah „menjaga‟, demikina 
kata yang digunakan oleh Paus. Sebagai 
pelayan, adalah salah satu tugas utamanya 
yaitu menjaga keadaan umat Katolik untuk 
tetap menjaga iman mereka dengan saling 
menjaga. Menjaga keluarga, menjaga orang 
tua, menjaga lingkungan, menjaga sesama 
dan lainnya. 
 
Maka.. 
Marilah kita „menjaga‟ bersama Kristus, 
melayani satu sama lain. Orang Katolik 
bagaikan jiwa dalam tubuh, dan diharapkan 
agar kita – sebagai orang Katolik – bisa 

menjadi motor kehidupan dalam di orang-
orang di sekitar kita.  
 
Dan seyogyanya kita mohon berkat agar 
Minggu palma ini membuat kita semakin 
setia kepada Kristus, demikian Pastor Alfons 
mengakhiri homili beliau. 
 

 
 
Misa diiringi dengan koor yang indah ini 
berakhir pukul 09.45. Sebelumnya, 
diumumkan oleh Bapak Mirluat Sihombing, 
ketua Stasi Labuh baru, menegenai 
beberapa hal, diantaranya jadwal kegiatan 
Misa di Paroki, Amplop APP, dan juga 
himbauan kepada umat jika berkenan untuk 
mengirimkan ucapan salamt paskah – bisa 
sebagai pribadi maupun perusahaan untuk 
promosi – di Warta Paroki edisi April 
mendatang. 
 
DIperkenalkan juga Pastor yang 
mempersembahkan Misa MInggu Palma ini, 
Pastor Alfonsus Widhi, SX, berasal dari 
Paroki Wonosobo, dan sedang ditugaskan di 
Jakarta yang kebetulan jadwal beliau sedang 
kosong, sehingga bisa membantu di paroki 
kita ini. 
Tambahan dari Pastor Casali, SX sambil 
melambai-lambaikan daun Palma, beliau 
menegaskan bahwa daun Palma ini bukan 
untuk dilambai-lambaikan saja – seperti 
yang sudah dilakukan pada saat perarakan -, 
namun untuk di bawa pulang, diletakkan di 
tempat terhormat, sebagai tanda kedamaian. 
Jika sedang bertengkar, misalnya, lihatlah 
daun Palma, dan ingatlah untuk berdamai. 
 
== foto dan tulisan oleh Editor Warta Paroki == 
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St Yohanes Don Bosco - 
Rajawali 
 
Kedatangan Bapa Uskup ke stasi St Yoh. Don 
Bosco Rajawali adalah hal yang sangat 
dirindukan oleh umat. Maka pada 
kesempatan yang berbahagia ini – 
kesempatan untuk mendapat kunjungan 
Bapa Uskup dalam perayaan Kamis Putih 28 
Maret 2013 – pengurus stasi berusaha 
mempersiapkan segala sesuatunya dengan 
sebaik-baiknya, diawali dengan 
penyambutan Bapa Uskup dengan 
pengalungan karangan bunga oleh saudari 
Puput diikuti umat yang dengan suka cita 
menyalami Bapa Uskup – Mgr Martinus D 
Situmorang OFM Cap. 
 
Perayaan dimulai pukul 19.00 wib ini juga 
dihadiri oleh Dewan Pastoral Paroki harian – 
Bapak Sunrio, dan Seksi Kerasulan Awam – 
Bapak Agustinus Peranginangin dan ibu. 
 
Mengawali homilinya, Bapa Uskup 
menyinggung tentang tema APP 2013, yaitu 

“Bangga menjadi orang Katolik”. Bangga 
menjadi orang Katolik bukan karena kita 
mempunyai gedung gereja yang bagus / 
megah, rumah sakit yang bonafide, 
melainkan bangga karena Yesus membuat – 
menciptakan segala sesuatunya supaya kita 
memiliki tujuan arah hidup yang jelas. 
Terkadang kita seperti gasing yang terus 
berputar tanpa arah yang jelas – yang 
bermakna. Maka, melalui sengsara Tuhan 
kita, wafat dan kebangkitanNya, Yesus 
mampu membuka pintu kegelapan supaya 
kita memiliki arah dan makna hidup yang 
baru – sukacita dan keselamatan. Dia yang 
datang sudah rela menjadi miskin bahkan 
mengambil rupa seorang hamba. Maka, 
pembasuhan kaki bukanlah suatu tontonan, 
melainkan tanggungjawab kita untuk rendah 
hati dan bersahaja. 
 
Pada akhir Misa, disampaikan bahwa hal 
yang terpenting dalam Tri Hari Suci adalah 
kedatangan Tuhan, tindakan kasih-Nya yang 
nyata. Maka hendaklah hidup kita menjadi 
puji-pujian bagi Tuhan dan berkat bagi 
sesama.  
 
Misa dilanjutkan dengan Adorasi / tuguran 
bersama seluruh umat. 
 
== foto oleh Agus Peranginangin - dan tulisan oleh 
Siska Saragih == 
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Sta Veronika - Palas 

 
Misa Kamis Putih, 28 Maret 2013 
dipersembahkan oleh Pastor Alfonsus Widhi, 
SX, didampingi Frater Eko.  Dalam pengantar 
disampaikan bahwa saatnya untuk 
menyadari bahwa Allah berkarya dalam diri 
kita masing-masing, demikian pernyataan 
umat Israel- sampai sekarang. 
 
DI Basilika – Vatikan, jika ada perayaan 
besar seperti ini umat biasanya datang 
sekitar satu jam sebelumnya, dan memasuki 
salah satu kapel – dari beberapa kapel yang 
ada – , kapel di mana tempat Pentahtaan 
Sakramen Maha Kudus. Para pastor berdoa 
secara pribadi di sana. Merupakan saat 
hening, saat pribadi, saat berdialog, dan saat 
dimana kita bisa menyadari bahwa Ekaristi 
adalah perwujudan janji Allah, “Aku akan 
menyertaimu sampai akhir jaman.” 
Bagaimana terbantuknya Sakramen Maha 
Kudus terungkap dalam bacaan I – Makna 
Paskah pertama kali oleh bangsa Isralel yang 
merupakan pembebasan dari tanah Mesir. 
Pada saat tinggal di tanah Mesir, bangsa 
Israel menjadi budak. Di Mesir, orang 
bekerja terus-menerus selama tujuh hari, 
todak beristirahat, tidak ada kebebasan dan 
hidup dalam tekanan relasi Tuan – majikan. 
Mereka sangat percaya diri sendiri – egois – 
tidak ada penghargaan kepada Allah dan 
juga kepada sesame manusia. Paskah 
merupakan perayaan kehidupan, dimana 
manusia dikeluarkan dari egoisme. 
 
Ditanya oleh Pastor Alfons kepada uamt si St 
Veronika Palas di tengah-tengah homili 
beliau, “Apa yang menjadi fokus umat stasi 
St Veronika ini?” Dijawab 
umat,”Pembangunan Gereja.” “Gereja 
mana?” Tanya Pastor lagi. “Gereja Stasi St 
Veronika,” jawab umat. 
 
Atas jawaban ini, Pastor menanggapi, bahwa 
pembangunan gereja (secara fisik) dalah 
efek / akibat dari perkembangan Gereja 
secara rohani. Tidak mungkin akan 
membangun sebuah bangunan gereja yang 
besar, jika tidak ada umat yang ingin 

membangun terlebih dahulu. Seperti umat 
Yahudi – berangkat dari komunitas. 
 
Perintah untuk kita sebagai umat Katolik 
adalah „Kasihiliah satu sama lain seperti Aku 
mengasihi kamu.‟ Kata seperti sangat 
ditekankan – seperti adalah sama – foto 
kopi. Maka sebagai Katolik kita dituntut 
untuk mengikuti Kristus, SEPERTI Kristus. 
Satu-satunya alasan mengapa saya mau 
melayani seharusnya adalah kesadaran 
bahwa „Yesus sudah melayani dan 
mengasihi kita.” 
 
Maka, marilah kita : 

1. Mendengarkan orang lain 
2. Mendengarkan perasaan orang lain 
3. Memberikan pengampunan bagi 

orang lain 
4. Mendegarkan kekecewaan orang 

lain…. 
Agar kita bisa bertindak sebagaiman Yesus 
mengasihi kita. 
 
Pembasuhan kaki adalah symbol untuk 
melayani dan mengasihi. Maka tugas 12 
orang ini yang akan dibasuh kaki untuk 
memberikan contoh kepada yang lain, 
demikian Pastor Alfons mengakhiri homily 
beliau. 
Homili dilanjutkan dengan pembasuhan kaki 
para rasul – 12 orang terpilih (semoga) yang 
dianggap mampu oleh umat Stasi St 
Veronika untuk memberikan teladan – 
contoh untuk saling mengasihi dan melayani 
dengan alasan karna „Yesus telah terlebih 
dahulu mengasihi kita.” 
 

 



 
Edisi Xii – april 2013 

Halaman 11 dari 37 

 

Pengumuman disampaikan oleh Bapak 
Tamba, ketua Stasi, dengan 
memperkenalkan Pastor, Frater, Suster, dan 
Tim Warta Paroki kepada seluruh umat, juga 
diperkenalkan kepada Pastor umat Stasi 
yang berjumlah sekitar 200 lebih kepala 
keluarga, yang terdiri dari 70% Toba – 
sisanya dari Simalungun, Karo, Nias, dan 
lain-lain. 
 
Perarakanan Sakramen Maha Kudus 
 dilakukan Pastor sebagai penutup misa 
Kamis putih, dan Sakramen Maha Kudus 
ditahtakan di tempat yang terpisah dari 
Altar. Umat diundang datang, berlutut, 
berdoa, bersyukur, memeriksa diri, 
mendoakan orang lain… 
 
 
== foto dan tulisan oleh editor Warta Paroki == 

 

Sta Lusia - Rumbai 
 
Segera sesudah reda dari guyuran hujan di 
sore hari, satu demi satu umat mulai 
berdatangan di gereja Rumbai untuk 
mengikuti Misa Kamis Putih yang 
dijadwalkan di mulai pukul tujuh malam di 
persembahkan oleh pastor Ignas SX yang 
sudah tiba di gereja sebelum pukul enam 
sore. Di dalam gereja, dekorasi yang 
didominasi warna putih sangat indah, telah 
menunggu kehadiran umat. Para ibu di 
Rumbai, seperti mbak Dini Sugiharsono, 
mbak Yuli Murhantoro, mbak Thecla, mbak 
Irin, mbak Merry dan banyak lagi mbak-
mbak yang lain telah menghias gereja 
Rumbai dengan sangat indah. 
 
Tepat jam tujuh malam, Misa di mulai 
dengan perarakan mulai dari aula yang mulai 
malam ini telah disulap menjadi Sankristi 
sementara. Arakan diawali oleh misdinir 
yang membawa lilin, dua belas rasul, 
petugas lektor/mazmur, prodiakon dan 
pastor Ignas di barisan paling belakang. 
Perarakan masuk ke gereja diiringi oleh 
umat yang bernyanyi dipandu oleh koor OMK 
Stasi Santa Lusia Rumbai dengan dirigen 

Martha Hutasoit dan pak Teguh Jatmiko 
sebagai pelatihnya. 
 
 
Tata ibadah Kamis Putih malam itu terbagi 
atas empat bagian besar, yaitu: Ibadat 
Sabda, Upacara Pembasuhan Kaki, Liturgi 
Ekaristi, dan Perarakan Pemindahan 
Sakramen Mahakudus. Dalam kotbahnya 
pastor Ignas menekankan kembali makna 
pelayanan Tuhan Jesus yang menjadi 
teladan kita untuk terus saling melayani satu 
sama lain tanpa perlu membeda-bedakan, 
tanpa perlu memposisikan diri lebih tinggi 
dari pada yang lainnya. Semua murid Kristus 
memiliki kewajiban untuk melayani, seperti 
Tuhan Jesus yang memberi teladan dengan 
mencuci kaki para muridnya di hari-hari 
terakhirNya. 
Di akhir misa, seperti halnya perayaan Kamis 
Putih sebelumnya di Rumbai, dilakukan 
perarakan Sakramen Mahakudus dari altar 
menuju tempat pentahtaan di Pendopo Bina 
Iman yang berlokasi di belakang gereja. 
Seluruh umat mengikutu proses perarakan 
dengan hikmat, yang terus diiringi oleh koor 
yang menyanyikan lagu dengan indah. 
 
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 
dekorasi tempat pentahtaan Tubuh Kristus 
kali ini memiliki bentuk yang berbeda 
meskipun disiapkan oleh pasangan yang 
sama, yaitu oleh bapak Anton Riyanto dan 
ibu, yang selalu kreatif. Kali ini dekorasi 
diwarnai dengan aneka macam hiasan 
tanaman, dan buah-buahan  yang dirangkai 
dalam bentuk gapura, yang memiliki 
kekayaan makna. Hosti yang sudah diberkati 
ditahtakan dalam “gapuraning ngaurip”atau 
gerbang kehidupan: 
 

 gerbang kehidupan bermakna Yesus 
adalah pintu menuju keselamatan 

 anyaman daun kelapa warna hijau 
adalah simbol tali persaudaraan antar 
umat Kristen yang erat 

 anyaman daun kelapa warna kuning 
yang disebut janur, adalah dari kata “ya 
nur” yang berarti cahaya yang bermakna 
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kita memohon berkat Tuhan dengan 
terangNya 

 tebu hitam dari kata “anteping kalbu” 
atau kemantapan iman yang kuat dalam 
mengimani Kristus 

 padi, jagung, ubi adalah makanan pokok 
manusia dalam menjalankan kehidupan 

 kelapa gading atau cengkir dari kata 
“kencenging pikir”, atau kekuatan berfikir 
dalam hidup kristiani 

 kacang panjang, terong, tomat adalah 
sayuran kelengkapan kehidupan 

 apel, jeruk adalah buah-buahan yang 
melambangkan penyegaran hidup, 
dengan menerima Tubuh Kristus kita 
akan selalu disegarkan 

 rumput, alang-alang bermakna semoga 
kita semua dijauhkan dari segala 
halangan yang merintangi kehidupan kita 

 buah nanas dari kata “nas”, yang berarti 
pasti. Dengan mengimani Kristus sebagai 
putra Allah, kita pasti diselamatkan. 

 

 
 
Segera setelah Pastor Ignas mentahtakan 
Sakramen Maha Kudus diiringi oleh seluruh 
rasul dan petuga liturgi, umat yang ikut 
berarak mengambil tempat duduk disekitar 
tempat pentahtaan, dan dipandu oleh suster 
Ezra KSFL melakukan tuguran yang sangat 
syahdu di malam kamis putih ini mengenang 
kesepian Tuhan Yesus di taman Getsemani. 
Tuguran berlangsung indah dengan 
rangkaian doa, renungan dan lagu-lagu 
taize. Dan di akhir tuguran, umat diberi 
kesempatan melakukan doa-doa pribadi. 
 
== foto dan tulisan oleh pengurus stasi Sta Lusia 
Rumbai == 

Paroki St Paulus 

 
Misa kamis Putih dimulai pukul 19.00 – 
dipimpin oleh Pastor Franco Qualizza, SX 
bersama Pastor Casali Otello, SX – dibantu 
10 Prodiakon dan putra-putri Altar, serta 
Koor Wanita Katolik. 
 
Ke-khas-an Upacara kamis Putih ini adalah 
upacara pembasuhan kaki, maka telah siap 
juga duabelas orang bapak yang ditunjuk – 
yang diharapkan mampu menjadi teladan 
dalam melayani dan cinta kasih kepada 
sesama – secara khusus pada umat di 
sekitar mereka. 
 
Setelah seruan tobat, dinyanyikan Kemuliaan 
– dan dibunyikan lonceng selama lagu 
Kemuliaan, yang mana lonceng ini tidak 
dibunyikan lagi sampai Malam Paskah. 
 
Himbauan Pastor paroki dalam homilinya 
adalah sebuah harapan agar kita dapat dan 
berusaha untuk mewujudkan Iman Katolik 
dalam kehidupan bersama, dimulai dari 
keluarga, lingkungan dan dimanapun kita 
berada. 
 

 
 
Upacara  pembasuhan – penyekaan – dan 
penciuman kaki dilakukan pastor Franco 
terhadap duabelas orang terpilih tadi, diiringi 
lagu. 
 
Setelah Komuni, Sibori tetap tinggal di  Altar, 
dan Misa diakhiri dengan doa. Pastor mengisi 
pendupaan dan mendupai Sakramen Maha 
Kudus, dan memulai perarakan menuju 
tempat khusus – terpisah dari Altar – 
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didahului oleh pembawa salib, pembawa lilin, 
pendupaan dan Pastor, diiringi misdinar dan 
yang lain.  
 
Sesampainya di tempat pentahtaan, 
Sakramen Maha Kudus didupai, diletakkan, 
dan dimulailah tuguran yang dibagi jadwal 
beberapa kelompok. 
 
== foto oleh Yohanes Sutrisno - tulisan oleh editor 
dan redaktur Warta Paroki == 

 
 

 

 
St Yohanes Pembaptis - 
Perawang 

 
Pada  hari Jumat tanggal 29 maret 2013 
dimana hari libur ini merupakan  hari yang 
Agung bagi umat Katolik karena  Penebus 
dunia yang menderita dan wafat di salib 
untuk menebus dosa-dosa dunia diperingati 
pada hari ini.  Hal itu juga yang mendorong 
hati umat di Perawang dengan semangat 
datang untuk menghadiri upacara 
penyembahan salib.  

 
 
Pada hari Jumat Agung tersebut di Perawang 
perayaannya  dipimpin oleh Bapa Uskup MD 
Situmorang, OFM Cap. Perayaan  yang khas 
dengan Imam bertiarap saat memasuki 
gereja, hal itu juga dilakukan bapa uskup 
yang akrab dipanggil dengan sebutan Mgr. 
Situmorang, atau kalau orang batak lebih 
senang memanggil dengan oppung 
Situmorang - bertiarap dengan dialasi tikar 
pandan (menurut ketua stasi tidak ada 
Karpet yang berwarna merah maka 
menggunakan tikar pandan) sehingga khas 
untuk umat di Perawang.   
 
Pada perayaan tersebut dibacakan kisah 
sengsara Yesus dengan sangat meriah, dan 
paduan suara ikut berperan serta dalam 
pembacaan dengan paduan suara yang 
meriah.  Karena bacaan yang sangat 
panjang sehingga bapa uskup tidak kotbah. 
Kemudian dilanjutkan dengan doa umat 
yang sangat meriah, kemudian dilanjutkan 
dengan komuni. Perayaan Jumat Agung 
tidak ditutup dengan berkat.  

 
== foto oleh Agus Peranginangin - tulisan oleh 
Rosalaura Purba == 
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St Philipus – Arengka Ujung 

 
Jumat, 29 Maret 2013 @15.00, di St Philipus 
Arengka Ujung diadakan perayaan Jumat 
Agung – mengenang sengsara dan wafat 
Tuhan.  
 
Ibadat yang terdiri dari tiga bagian ini, 
Ibadat Sabda – Penyembahan Salib dan 
upacara Komuni ini dipimpin oleh Pastor 
Casali SX, dibantu Frater Eko dan Bapak 
Sahana – prodiakon, beserta putra-putri altar 
stasi. 
 
Bagian Pertama 
Perayaan dimulai dengan hening, tanpa lagu 
pembukaan, sepi, tanpa Altar yang dihias, 
tanpa Salib. Doa pembukaan, dilanjutkan 
dengan bacaan demi bacaan dan 
dinyanyikan Kisah sengsara Yesus dari Injil 
Yohanes bait-perbait didengarkan seluruh 
umat dan diresapi, diselingi dengan 
beberapa lagu. 
 
Dipanjatkan doa demi doa dipimpin Frater 
Eko agar sengsara Yesus membawa manfaat 
bagi seluruh dunia. 
 
Bagian Kedua 
Salib diantar ketengah-tengah umat dengan 
seruan “Lihat kayu salib tempat S‟lamat 
dunia tergantung… Marilah kita sembah!” 
Diikuti dengan umat yang berlutut dengan 
diam… 
 
Dimulai oleh Pastor Casali, salib dihormati 
dengan berlutut di muka salib dan mencium 
luka kaki Yesus. Diikuti oleh Frater dan ketua 
Stasi, dan diajak seluruh umat untuk 
mengikuti hal ini, menghormati salib, 
menghormati sengsara, meresapi sengsara, 
melepaskan keegoisan. Salib: adalah tanda 
kemenangan terhadap segala kebencian, 
dosa dan maut. Salib adalah lebih kuat dan 
menjadi sumber hidup dunia. 
 
Bagian ketiga. 
Altar disiapkan oleh para putra-putri Altar, 
dan piala dengan Komuni Kudus 

ditempatkan di atasnya. Seluruh umat 
menyiapkan diri untuk menyambut Tubuh 
Kristus dengan doa Bapa Kami. Sebelumnya 
ada sesaat masa hening, dan disampaikan 
oleh Pastor, bahwa inlah saatnya kita 
menggali hati kita untuk bertobat, terutama 
bagi yang belum sempat melakukan 
pengakuan dosa. 
 
Komuni dibagikan kepada umat. Segera 
setelah umat menerima Komuni Kudus, 
upacara ditutup dengan doa, sedikit penutup 
dari Pastor berupa ajakan untuk hidup 
dengan rendah hati, dan saat ini juga adalah 
saat untuk memulai hidup yang lebih baik, 
diakhiri dengan berkat. Pastor meninggalkan 
ruangan dengan tenang. 
 

 
 
“Kita harus bangga akan salib Tuhan kita 
Yesus Kristus” 
 
== foto oleh Veronika Ika Widhiarsi  - tulisan oleh 
editor Warta Paroki == 
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Paroki St Paulus 

 
Ibadat Jumat Agung di Paroki kita 
dipersembahkan oleh Pastor Fernando Abis, 
FX. 
 
Iring-iringan memasuki gereja dengan sunyi 
– tanpa lagu. Sampai di depan Altar, Pastor 
tiarap – sebagai tanda penyerahan diri – 
sementara seluruh iring-iringan berbaris 
rapih sambil berlutut. 
 
Diperdengarkan Paseo yang dinaratori oleh 
dua orang, putra dan putri. 
 

 
 
Penghormatan salib dilakuan dengan 
delapan buah salib – berjalan tertib. 
 
Pesan singkat Pastor adalah setiap 
pengorbanan, akan dinikmati di kemudian 
hari. Jangan ragu untuk berkorban. 
 

 
 
 
== foto oleh Yohanes Sutrisno - tulisan oleh editor 
dan redaktur Warta Paroki == 

 
 

Paroki St Paulus 

 
Misa malam Paskah di Paroki St Paulus 
Pekanbaru dipersembahkan oleh Bapa 
Uskup, Mgr Martinus Situmorang OFM Cap, 
dimeriahkan oleh Koor Ave Verum. Litani 
para kudus dibawakan oleh Bpk T Sukardi. 
 
Misa malam Paskah di Paroki ini juga 
tercakup adanya Sakramen Baptis untuk tiga 
orang dan penerimaan resmi sebanyak 11 
0rang. 
 
Malam Paskah merupakan puncak karya 
kasih Tuhan. Di saat tertekan kita bisa saja 
memohon  kepada Tuhan untuk tidak 
berbuat sesuatu yang buruk terhadap kita. 
Yesus disalib dengan menggunakan tiga 
buah paku selama tiga jam. Saat itu adalah 
saat untuk meretas belenggu kematian / 
dosa supaya kita bisa berjalan di jalan kasih 
dengan keberanian. 
 
Kebangkitan Kristus ditegaskan sebagai 
segala tanda kasih abadi. Mencium salib 
berarti dan menabur bunga dapat 
mengantar kita ke jalan kebenaran Kristus. 
Yesus bukanlah pahlawan, melainkan Yesus 
lahir setiap hari, bekerja keras, dan bangkit 
untuk kita. Sebab harga diri kita sebesar  
dan seabadi kasih Kristus. “Inilah diriKu yang 
menjadi milikmu.”  
 
Dengan kebangkitan, kekritenan bertahan 
terus. Hidup kita masing-masing berharga, 
patut diyakini sungguh-sungguh, bahwa 
bersama Kristus ada kehidupan, bukan 
kematian. 
 
Dalam Misa ini, pembawa persembahan 
menari dengan menggunakan pakaian adat 
Flores, yang telah dilatih oleh Elisabeth, 
OMK. 
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Selamat Paskah – bangkit bersama Kristus – 
Bangga mengikuti Kristus dan bergembiralah 
dalam damai Tuhan. 
 
== foto oleh Yohanes Sutrisno - tulisan oleh Caca dan 
Ika == 

 
 

St Caecilia - Siabu 

 

 
 

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi umat di St 
Caecilia Siabu karena baru kali ini dapat 
merayakan kebangkitan Kristus dengan 
perayaan Ekaristi dengan selebran Pastor 
Paroki, Pastor Franco Qualizza, SX. 
 
Meskipun acaranya sangat panjang, namun 
umat tetap bersemangat dalam mengikuti 
perayaan Ekaristi. 
 
Dalam homilinya, Pastor Franco mengatakan 
bahwa penyerahan diri Yesus di kayu salib 
adalah untuk membuka cakrawala baru bagi 
kita semua. Bahwa kasih itu mengalahkan 
maut; kemenanganNya terungkap dengan 
kebangkitanNya. 
 
Maka marilah kita berangkat bersama Dia, 
mari kita bertobat. Marilah kita mengubah 
hidup kita dan membuat amal bagi sesama 
kita, melunakkan hati yang keras dalam diri 
kita sehingga kita bisa menjadi lilin sumber 
terang dalam kegelapan. 
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Perayaan malam Paskah juga diramaikan 
dengan tarian persembahan yang dibawakan 
oleh Asmika sebagai tandan syukur mereka 
di hari kebangkitan Kristus.  
 
Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia 
menghalau kegelapan dari hati dan budi kita. 

 
== Foto dan Tulisan oleh Sr. Livania, FCJM == 

 
 

 
 
 

St Yohanes – Kota Batak 

 
Misa Minggu Paskah di Stasi Kota Batak 
sangat ditunggu-tunggu umat di wilayah 4, 
karena dipimpin oleh Bapa Uskup, Mgr 
Martinus D Situmorang OFM Cap.  
Kedatangan Bapa Uskup yang didampingi 
tamu Bapa Uskup dari Denpasar Bali, dan 
juga Dewan Paroki – Bapak Viktor Sihotang 
dan ibu, Bapak Thomas K Ginting, Ibu 

Renata, Bapak Nyoman P Ajana, Suster 
Leonisia, FCJM – beserta wakil pengurus 
Gereja Pusat – Bapak Binsar Sihotang dan 
ibu – juga seksi Liturgi Ibu Rosa Laura; 
disambut dengan Marching Band dari SMP 
Perguruan Assisi Kota Batak. 
 
Dalam Misa, Bapak Uskup dibantu oleh para 
Misdinar dari OMK, dan diiringi Band SMP 
Perguruan Assisi, lagu dipimpin oleh Suster 
Clarentia, FCJM. 
 
Homili Bapa Uskup cukup padat, mengenai 
perasaan terharu umat diseluruh dunia akan 
peristiwa Jumat Agung. Peristiwa tersebut 
membawa kekaguman, membawa 
kebahagiaan karena Ia, Sang Putera 
mengadakan mujizat-mujizat sepanjang 
hidupnya, dan sekaligus keharuan karena 
Sang Putera harus mengalami penderitaan – 
penganiayaan – bahkan kematian dengan 
cara yang kejam.  Ia – yang pada Minggu 
Palma turun ke “kota Batak” – menunggang 
kedelai, dielu-elukan karena kerajaan-Nya 
dan diserukan “Hosana” sambil dihamparkan 
“Ulos” di jalan-jalan… datang untuk 
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membawa umat “Kota Batak” menuju 
kebebasan. Namun…  Sang Raja dalam 
penderitaanNya tidak “mengembik” pada 
saat berada di tangan musuh, tidak berteriak 
saat dicambuk. Sepertinya Ia tidak 
merasakan apa-apa… dan kita merasa 
terharu… 
 

Peritiwa tersebut bagi para rasul – yang 
sekurang-kurangnya telah ikut bersama 
Dia selama tiga tahun – penderitaan 
Kristus laksana akhir dari kehidupan 
mereka. Mereka takut, mereka 
bersembunyi, mereka tidak ingin dikenali 
sebagai pengikut Kristus. Setelah abad 
demi abad berlalu, kita saat ini – 
tanyakan pada dalam hati sendiri – 
apakah telah benar-benar menerima 
Yesus sebagai Tuhan? 
 
Para rasul pada saat kebangkitan Yesus 
menyangka Ia hantu, sampai berulang 
kali Yesus menampakkan diri, baru 
mereka percaya bahwa kematian Kristus 
bukanlah akhir dari hidup mereka. 
Setelah mereka percaya – dengan 
bantuan Roh Kudus – bahwa Yesus telah 
bangkit, mereka mulai berani untuk 
mewartakan bahwa Kristus bangkit, Ia 
adalah Tuhan, dan yang menyelamatkan. 
Keselamatan hanya oleh-Nya dan dalam 
Dia. Kematian dikalahkan oleh 
kebangkitanNya. Pada hari ini Yesus 
mengingatkan kita, bahwa kebangkitan, 
kebahagiaan, kemenangan, kehidupan 
dan keabadian tidak akan ada tanpa 
perjuangan derita dan sakit! Yesus tahu 
bahwa kita menanggung beban, 
penderitaan, namun kita telah 
dibebaskan untuk setia bersaksi dalam 
pekerjaan kita sehari-hari – di bidang 
apapun. 

 
Maka: Orang Kristiani harus tetap tenang 
dalah kehidupan di tengah masyarakat 
dewasa ini yang keras, kehidupan yang terus 
berkutat untuk menggeser orang lain demi 
diri pribadi / golongan pribadi, karena dalam 
segalanya Kristus yang bangkit 
membenarkan iman kita, dan iman itulah 

yang akan mengalahkan dunia. Alleluia, 
Kristus telah bangkit !!! 
 
Minggu Paskah di Stasi St Yohanes ini 
diwarnai juga dengan berbagai lomba dan 
gelar pentas acara, diantaranya menortor 
untuk penggalangan dana guna membangun 
Alua gereja sebagai sarana fisik dalam 
pengembangan bina iman umat. 
 
== Foto dan Tulisan oleh editor Warta Paroki == 

 

St Rafael – PT Johan 

 
Dalam kata pengantar, Pastor Franco 
Qualizza, SX menyapa semua umat yang 
hadir, dan beliau sangat bergembira karena 
bertemu dan bergembira dimana ada tanda 
persaudaraan, dan juga karena saudara-
saudara dari stasi terdekat di Wilayah 3 
seperti Bukit Payung datang, juga ibu-ibu 
gereja HKBP yang menjadi undangan 
perayaan Paskah bersama. 
 
Tuhan sungguh bertindak dengan 
kebangkitanNya, dan berkuasa atas maut – 
duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini 
kita merayakan Yesus yang menang dnegan 
menunjukkan ketaatan-Nya sampai akhir 
hidupNya – seperti yang kita saksikan pada 
Jumat Agung Yesus telah mengampuni para 
algojo. Bukan hanya para algojo yang 
diampuni, melainkan kita diampuni juga dari 
segala keterbatasan kita, yaitu egoism 
kita!!!. 
 

 



 
Edisi Xii – april 2013 

Halaman 19 dari 37 

 

Lilin Paskah – sebagai tanda cahaya – yang 
bersinar dalam kegelapan yang telah kita 
rayakan pada Malam Paskah dengan 
pembaharuan janji iman kita – membawa 
kita untuk menyadari tugas perutusan kita. 
 
Perayaan dilanjutkan dengan acara ASMIKA 
mencari telur Paskah – makan bersama 
sebagai lambing persaudaraan. Umat merasa 
bangga atas kesempatan yang baik ini, 
dimana baru kali ini mereka berkesempatan 
mendapatkan Misa Paskah. 
 
Selamat Paskah… 
 
== Foto dan Tulisan oleh Sr Livania, FCJM == 

 
 

St Yosef - Salo 

 
Kesempatan untuk merayakan Paskah dalam 
Misa juga dirasakan oleh umat di Stasi St 
Yosef Salo. Misa dipersembahkan oleh Pastor 
Franco Qualizza, SX. 
 
Dalam homily, Pastor mengawali dengan 
pertanyaan,”Apa arti Paskah?” 
 

 
 
Paskah bukan hanya Kristus yang bangkit, 
melainkan kita semua akan bangkit dari 
segala egosime kita. Kebangkitan merupakan 
iman dari segalanaya – tujuan hidup kita 
saat ini. Dia bangkit mengangkat kita semua. 
Yesus mencapai kemuliaanNya bukan 
dengan pedang – kekerasan – tetapi melalui 

KETAATAN-NYA kepada Bapa-Nya. Taat 
sampai mati, mati disalib. 
 
Kita memperingati suatu peristiwa penting 
yang terjadi dalam sejarah umat manusia. 
Kebangkitan Kristus menyempurnakan kita 
dari segala perbudakan, membebaskan kita 
dari segala dosa. 
 
Marilah kita bersama saling membangun dan 
menciptakan kerjasama yang baik dan 
bertanggungjawab – dimanapun kita berada. 
 
Perayaan MInggu Paskah dimeriahkan juga 
dengan pembagian telur Paskah kepada 
semua umat yang hadir. SUngguh 
kekompakkan dan kegembiraan dirasakan 
oleh seluruh umat. 
 
 
== Foto dan Tulisan oleh Sr Livania, FCJM == 

 
 

Paroki St Paulus 

 
Minggu 31 Maret 2013 @08.00, segenap 
umat paroki St Paulus Pekanbaru mereyakan 
Paskah. Misa dipimpin oleh Pastor Alfonsus 
Widhi, SX. 
 
Perayaan Misa cukup meriah, banyak 
prodiakon yang membantu Pastor serta 
misdinar yang menambah kemeriahan 
perayaan Paskah. Petugas Misa pada 
perayaan ini adalah petugas khusus. Koor 
diiringi oleh kelompok Koor OKM. 
Kemeriahan Misa juga Nampak terlihat dari 
adanya tarian persembahan yang mengiringi 
langkah pembawa persembahan yang 
menggunakan busana adat Melayu, Batak 
Toba, Nias serta Flores. 
 
Dalam homili, Pastor Alfons menyapa umat 
serta menyampaikan bahwa kita harus 
bangga menjadi orang Katolik. Hal itu bisa 
kita lakukan melalui perbuatan-perbuatan 
yang mencerminkan kita seturut pribadi 
Yesus. Turut berbelarasa, mengimani Yesus 
yang telahir, didera, disalib dan 
dibangkitkan. Beliau juga menyampaikan 
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pandangan pribadinya terhadap kutipan-
kutipan dalam Kitab Suci, seperti “Mata ganti 
Mata, gigi ganti gigi” juga “Allahku ya 
Allahku.. mengapa Kau tinggalkan Aku.” 
Kedua ayat ini menginspirasi hidup beliau 
sehingga mau menyelami lebih dalam, 
mencoba memahami dan memaknai serta 
membandingkan perjanjian lama dan 
perjanjian baru sehingga semakin 
diberanikan untuk memenuhi panggilan-Nya. 
 

 
 
Setelah Misa selesai, panitia Paskah 
mengadakan lomba mencari telur untuk 
anak-anak ketegori TK sampai 3 SD dan 
lomba mewarnai untuk anak-anak kategori 4 
– 6 SD. 
 
Demikianlah perayaan Paskah ini dirayakan 
di Paroki kita penuh dengan persekutuan 
dan kasih dalam persaudaraan. 
 
== Foto oleh Yohanes Sutrisno; dan Tulisan oleh 
Martinus „Nopi‟ OMK  == 

 

 

PERISTIWA 

 

 
 
Kamis, 28 Maret 2013 – bertepatan dengan 
Kamis putih – Hari Imamat sedunia untuk 
para imam – Bapa Uskup Kita Mgr. Martinus 

D Situmorang OFM Cap tepat berusia 66 
tahun.  
 
Tidak ada perayan besar untuk ulang tahun 
beliau, perayaan pertama dilakukuan di Stasi 
St Yoh. Don Bosko Rajawali, seusai belaiu 
melayani Misa Kamis Putih di Stasi tersebut.  
Ulang Pengurus stasi menyediakan sebuah 
bingkisan dan kue ulang tahun serta makan 
bersama di rumah salah satu umat stasi. 
 
Sementara itu, di Paroki telah menunggu 
beberapa umat bersama Pastor Paroki dan 
Pastor Alfons juga Frater dengan kue dan 
kartu ulang tahun. Selesai meniup lilin, 
berbincang sebentar, Bapa Uskup mohonp 
amit untuk beristirahat karena tugas untuk 
esok telah menanti di Perawang. 
 
Keesokan harinya, setelah melayani ibadat 
Jumat Agung di Perawang, kembali ucapan 
ulang tahun dan acara kecil diadakan untuk 
menyemangati beliau. 
 
Selamat Ulang tahun, Bapa Uskup…  
 
Semoga diberi kesehatan, kesetiaan dalam 
kasih peleyanan, dan berbahagia.  
 

 
 

Ulang tahun Bapa Uskup di Paroki 
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Ulang Tahun Bapa Uskup di Perawang 

 

 
 

Ulang Tahun Bapa Uskup di Rajawali 

 
 

 
 

 
 
MInggu Palma, 24 Maret 2013 – Stasi St 
Yohanes Pembaptis Perawang mengadakan 
bakti sosial berupa aksi donor darah.  
 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
“Berbagi bagi sesama” awal pekan suci ini, 
dengan dibantu tenaga medis dari 
Puskesmas Perawang, dan dihadiri oleh 
Seksi Sosial DPP beserta Kerawam. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Jumat, 29 Maret 2013 pagi hari… Pusat 
Paroki dan beberapa Stasi 

melaksanakan jalan Salib hidup 
sebelum ibadat Jumat Agung. 
 
Selain Paroki, yang mengadakan jalan Salib 
hidup adalah Sta Lusia Rumbai dan Sta 
Veronika Palas. 
 

 
 

Jalan Salib hidup di Paroki 
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Jalan Salib hidup di Sta Veronika Palas 
 

 
 

Jalan Salib hidup di Sta Lusia Rumbai 
 
 
 

 

PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

 

 
 

Foto : 3 April 2013 
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Iuran Wajib Stasi dan Kring Paroki 

 
 

 
Program Donasi Online 
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Posisi Kas Pembangunan sampai dengan 4 April 2013 
 
 

DONASI 
 

Atas Nama : Franco Qualizza atau Casali Otello AL 

No Rekening : 25281002546-7 

BANK  : OCBC NISP 

Cabang  : 04252 Kantor Jl. Riau, Pekanbaru 

 

Atas Nama : Gereja Paroki  Santo Paulus  

No Rekening : 3279-01-001191-50-3 

BANK  : BRI 

Cabang  : Pekanbaru 

 
 
 

Jika sekiranya membutuhkan proposal (termasuk di dalamnya Rancangan Design Gereja, 
Rencana Anggaran Biaya, Foto-foto proses pembangunan Gereja full color , kartu rekening, 
daftar panitia / kontak) dapat menghubungi Ketua Seksi Dana Panitia Pembangunan Gereja – 
Bpk Yohanes Sutrisno. 
 
Terimakasih atas partisipasi   
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SELAMAT PASKAH DARI UMAT UNTUK SEMUA 
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