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Dalam masa penuh syukur dan 

rahmat ini, atas nama 

Komunitas Pastoran Labuh 

Baru dan atas nama Dewan 
Pastoral Paroki St Paulus 

Pekanbaru, kami hendak 

menyapa seluruh umat Paroki  

dengan mengucap-kan:  

 Selamat mempersiapkan diri menyambut 

Kelahiran Tuhan dengan menghayati seruan 

Yohanes Pembaptis dan dengan meneladani 

sikap Bunda Maria 

 Selamat Merayakan Natal dengan 

membiarkan diri disambut sebagai saudara 

oleh Sang Putera Allah dan turut bersama Dia 

menjadi saudara kepada semua orang 

 Selamat mengakhiri tahun 2012 dengan rasa 

penuh syukur “menghitung-hitung segala 

berkat yang diterima selama tahun 2012 

 Selamat mengawali Tahun Baru 2013 dengan 

penyerahan diri  sepenuhnya kepada Belas 

Kasih Tuhan yang tak pernah mengecewakan 

dan dengan tekad untuk memperdalam iman 

dan mempererat hubungan kita dengan Sang 

Immanuel Sang Penyelamat dan Allah Beserta 

kita 

 
Pekanbaru 6 Desember 2012 

P Franco Qualizza,SX 
Pastor Paroki 
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Franco Qualizza, SX, 
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Adventus Ignatius Z, SX 
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Sr.Leonisia,FCJM 

I Nyoman P Ajana 

 

Pengurus Gereja Pusat  

Mirluat Sihombing 

 

Tim Pastoral Paroki 

Adventus Ignatius Z, SX 

Nassarius Rumairi M, SX 

Sr.Leonisia,FCJM 

I Nyoman P Ajana 

Frater Eko 
 

Seksi-seksi 

Liturgi – N Paulina Sihotang 

Katekese – Y Sugiyana 

Kitab Suci – P Naibaho 

Sosial – M Muliati Rikin 

Humas – Lukas Debataraja 

Kerawam – A Perangingangin 

Pembangunan – Y Sutrisno 

Keluarga – Roy&Meri Lasmana 

Kepemudaan – S Sitanggang 

BIA/BIR – Kristina Mujiati 
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Adven Minggu Pertama 

 
 

Oleh : Frater Eko, SX 

 

“Berjaga-jagalah senantiasa sambil 

berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan 

untuk luput dari semua yang akan 

terjadi itu” 
 

 
 
Masa Adven adalah masa menantikan 
/persiapan menyambut kedatangan Pe-
nyelamat Dunia. Persiapan hemat saya 
merupakan sesuatu yang penting dalam 
melaksanakan segala sesuatu. Persiapan 
yang baik merupakan tanda-tanda 
keberhasilan dan dengan demikian orang 
yang sungguh mempersiapkan dengan baik 
pasti akan sukses. 
 
Di dalam olahraga apa yang disebut 
persiapan sebelum bertanding sungguh 
merupakan kegiatan yang sangat penting, 
misalnya di Indonesia dikenal dengan nama 
“Pelatnas”. 

Jika kita mempersiapkan kegiatan atau acara-
acara yang biasa atau duniawia saja begitu 
baik, maka hendaknya dalam rangka 
mempersiapkan kedatangan Penyelamat 
Dunia diusahakan lebih baik, karena yang 
akan kita sambut kedatanganNya adalah 
Allah, yang dengan segala kerendahan hati 
rela mendatangi kita dengan menjadi 
Manusia, seperti kita kecuali dalam hal dosa. 
 
Apa yang perlu kita lakukan selama masa 
Adven, antara lain adalah „hidup doa‟ 
sebagaimana disabdakan oleh Yesus di 
bawah ini. 
 

Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, 
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput 
dari semua yang akan terjadi itu, dan 
supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak 
Manusia.”  

(Luk 21:36) 
 

Orang yang bertugas berjaga-jaga pada 
umumnya dalam keadaan sehat dan segar-
bugar baik secara fisik, sosial, emosional, 
psikis maupun spiritual, agar dapat 
melaksanakan tugas pengutusannya dengan 
baik.  
 
Maka mungkin yang baik diusahakan 
pertama-tama dan kiranya dengan mudah 
diusahakan adalah kesehatan dan kebugaran 
fisik atau tubuh, karena dalam tubuh atau fisik 
yang sehat dan segar-bugar pada umumnya 
orang dengan mudah juga mengusahakan 
kesehatan dan kebugaran lainnya.  
 
Agar tubuh atau fisik kita sehat dan segar-
bugar hendaknya makan dan minum secara 
teratur serta yang dikomsumsi jenis makanan 
dan minuman yang sehat, dan selanjutnya
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teratur juga dalam bekerja/belajar, istirahat 
serta olahraga.. 

 

 
 
Selama masa Adven kiranya juga 
diselenggarakan pertemuan umat untuk 
pendalaman iman, maka ketika fisik atau 
tubuh kita sehat dan segar-bugar, hendaknya 
sungguh dapat berpartisipasi sepenuhnya 
dalam kegiatan pendalaman iman di 
lingkungan-lingkungan umat.  
 
Kami percaya telah ada Panitia Khusus di 
tiap keuskupan atau paroki yang 
mempersiapkan bahan pendalaman iman, 
maka jangan disia-siakan apa yang telah 
dipersiapkan tersebut.  
 

Tentu saja selain berpartisipasi dalam 
kegiatan pendalaman iman secara 
bersama, hendaknya juga diusahakan 
pendalaman iman atau hidup doa secara 
pribadi. 

 
“Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab 

penyelamatanmu sudah dekat.” (Luk 21:28),  
 
Demikian sabdaNya yang hendaknya kita 
renungkan dan hayati. 
 

“Mengangkat muka”  berarti mengarahkan 
diri kepada Penyelenggaraan Ilahi atau 
kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup 
sehari-hari.  
 
Dengan kata lain dalam cara hidup dan 
cara bertindaknya orang senantiasa 
berorientasi kepada hal-hal spiritual atau 
rohani, tidak berarti lalu tidak bekerja 
sebagaimana mestinya, melainkan 
menghayati aneka tugas pekerjaan dan 
kewajiban sebagai sarana atau wahana 
bagi kita untuk semakin membuka diri 
pada Penyelenggaraan Ilahi, agar dengan 
demikian kita juga siap sedia menyambut 
kedatanganNya di hari Natal nanti.  
 
Selain secara pribadi kami harapkan di 
dalam keluarga masing-masing setiap hari, 
dan mungkin tidak mungkin semua anggota 
keluarga dapat hadir karena tugas dan 
pekerjaan, hendaknya diselenggarakan doa 
atau pendalaman iman bersama.  
 

Secara pribadi atau bersama kita juga 
dapat mendoakan orang-orang lain 
yang harus kita doakan atau minta kita 
doakan, entah itu saudara, kenalan 
atau siapapun.  
 
Secara khusus kepada mereka yang 
selama ini menerima sumbangan atau 
dana dari para donator yang bermurah 
hati, misalnya para seminaris, kami 
harapkan juga mendoakan mereka 
yang telah bermurah hati tersebut. 

 
Memasuki masa Adven selama bulan 
Desember ini, sebelum hari raya Natal, kita 
juga diajak untuk mengenangkan hari-hari 
tertentu, yang hemat saya sangat erat 
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dengan pesta Natal, yaitu „Hari Hak Asasi 
Manusia’ (10 Desember), „Hari Kesatuan 
Nasional’ (13 Desember), ‘Hari Ibu’/ ‘Hari 
Sosial’ (22 Desember).  
 
Maka baiklah di hari-hari tersebut kita juga 
berpartisipasi untuk merayakannya sekaligus 
sebagai pendalaman persiapan menyambut 
kedatangan Penyelamat Dunia.  
 
Ingatlah dan sadari bahwa yang kita sambut 
kedatanganNya adalah Penyelamat Dunia, 
berarti kita juga dipanggil untuk mengajak 
saudara-saudari kita yang beragama atau 
berkeyakinan iman lain berpartisipasi dalam 
persiapan pesta perdamaian dunia. 
 
Selanjutnya marilah kita renungkan sapaan 
Paulus dibawah ini. 
 
“Kiranya Dia menguatkan hatimu, 

supaya tak bercacat dan kudus, di 

hadapan Allah dan Bapa kita pada 

waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, 

dengan semua orang kudus-Nya”  

(1Tes 3:13). 

 
Sebagai orang beriman atau beragama kita 
semua diharapkan memiliki „hati tak bercacat 
dan kudus‟ alias bersih dari noda dosa 
sekecil apapun.  
 

Ketika baru dilahirkan di dunia ini, 
keluar dari kandungan atau rahim ibu 
kita masing-masing, kiranya hati kita 
masih dalam keadaan bersih, tak 
bercacat sedikitpun, namun semakin 
tambah usia dan pengalaman pada 
umumnya hati kita semakin kotor, 
penuh dengan aneka cacat, semakin 
tambah usia dan pengalaman berarti 

juga semakin bertambah dosa-dosa 
dan cacat cela pada hati kita. 

 
Selama masa adven ini 
kiranya bagi umat Katolik 
khususnya ada kesem-
patan untuk membersih-
kan hati yang cacat dan 
kotor, yaitu dengan 
mengaku dosa sccara 
pribadi, maka kami 

berharap kesempatan untuk mengaku dosa 
digunakan sebaik mungkin. 
 
Dalam kesempatan berpartisipasi dalam 
kegiatan pendalaman iman, kiranya kita 
memperoleh pencerahan atau penerangan 
guna membantu mawas diri alias untuk lebih 
mengenali diri secara lebih benar  dan 
mendalam. 
 
Kami percaya jika kita sungguh mawas diri 
dengan baik dan benar, maka kita pasti akan 
mengakui diri sebagai pendosa yang dikasihi 
oleh Tuhan.  
 

Pengakuan dan penghayatan diri 
sebagai yang berdosa yang dikasihi oleh 
Tuhan hemat saya merupakan 
kebenaran iman sejati, maka berbahagia, 
bersyukur dan berterima kasihlah jika 
anda dapat mengakui dan menghayati 
diri sebagai yang berdosa yang dikasihi 
oleh Tuhan, karena hal itu sungguh 
merupakan rahmat atau anugerah 
Tuhan, bukan hasil kerja atau keringat 
kita semata-mata, melainkan terutama 
sebagai rahmat atau anugerah Tuhan. 

 
“Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah 
firman TUHAN, bahwa Aku akan menepati janji yang 
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telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 
Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan 
menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan 
melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada 
waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem 
akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah 
mereka akan dipanggil: TUHAN keadilan kita” (Yer 
33:14-16). 

 
Kutipan di atas ini kiranya bagi kita 
merupakan ajakan bagi kita semua untuk 
bertobat dari dosa dan cacat cela kita, 
agar kita menjadi orang yang sungguh 
bebas merdeka, dan akhirnya juga berani 
berkata bahwa “Tuhan keadilan kita”.  
 
Mengakui dan menghayati Tuhan sebagai 
yang adil berarti menyadari dan menghayati 
diri sebagai orang berdosa yang dikasihi dan 
kemudian juga dipanggil oleh Tuhan untuk 
meneruskan atau mewartakan keadilan atau 
kasih pengampunan kepada siapapun dan 
dimana pun. 
 

 
 
Marilah kita semua sungguh mempersiapkan 
diri dalam menyambut kedatangan Tuhan 
dan secara konkret kiranya bagi kita semua 
juga penting untuk menggalang dan 
memperdalam hidup persaudaraan atau 
persahabatan sejati antar kita, tanpa 
pandang bulu, SARA. 

“TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia 
menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia 
membimbing orang-orang yang rendah hati 
menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya 
kepada orang-orang yang rendah hati. Segala 
jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran 
bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya 
dan peringatan-peringatan-Nya”  

(Mzm 25:8-10) 

✞✞✞ 

 
Adven Minggu Kedua 

 
Oleh: P. Ignaz, SX 

 
Dua orang sahabat berjalan 
memasuki sebuah kota 
besar.  Seorang diantara 
mereka adalah pengusaha 
sabun dan seorang lagi 
adalah Pastor. Didalam 
perjalanan si pengusaha 
sabun berkata kepada pastor itu,  
 

“Sepertinya Sabda Allah yang engkau 
kotbahkan dan ajarkan tidak begitu 
berhasil. Pengamatan saya loh, masih 
banyak orang yang jahat, masih banyak 
pencuri, bahkan masih banyak orang 
yang lemah dalam iman.”  

 
Si pastor diam saja karena dia tidak bisa 
menjawab.  
 
Pada akhirnya datanglah suatu kesempatan 
bagi si Pastor untuk berkata-kata ketika 
mereka melewati suatu tempat dan melihat 
beberapa anak kecil yang kotor senang 
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bermain di genangan lumpur dan membuat 
kue lumpur. Maka si pastor berkata, 

”Ternyata sabun yang engkau buat tidak 
begitu bermanfaat teman karena masih 
saja ada anak-anak yang kotor bahkan 
banyak manusia-manusia yang tidak 
bersih.”  
 
“Ohh tentu Pastor, sabun tidak 
bermanfaat kalo tidak digunakan dengan 
baik.”  

 
Lalu si Pastor menjawab, “Tepat katamu. 
Begitu juga dengan Sabda Allah, kalau tidak 
dijalankan dalam hidup pasti tidak ada 
gunanya.” 
 
Saudara- saudari yang terkasih dalam 
Kristus, begitu juga dengan Sabda Allah 
yang kita dengarkan dalam Kitab Suci hari ini 
pada minggu kedua Adven.  
 

3:3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh 
daerah Yordan dan menyerukan: "Bertobatlah 
dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 
mengampuni dosamu,  
3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-
nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru 
di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk 
Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.  
3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap 
gunung dan bukit akan menjadi rata, yang 
berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-
lekuk akan diratakan,  
3:6 dan semua orang akan melihat 
keselamatan yang dari Tuhan." 

(Luk 3:3-6) 

 
Suara yang berseru-seru di padang gurun 
untuk bertobat, memberikan diri dibaptis, dan 
mempersiapkan jalan bagi Tuhan tidak akan 
berguna kalau kita tidak terapkan dalam 

hidup untuk menyambut Kristus yang lahir. 
Kata-kata Yohanes yang disabdakan oleh 
Allah sendiri tidak akan berguna walau 
pun mulutnya sampai berbusa-busa jika 
kita tidak lakukan dalam menantikan 
Natal.  
 

 
 

Kita diingatkan akan dua hal yang bisa kita 
refleksikan dan terapkan di dalam hidup kita 
pada minggu ini.  

 Pertama kita di undang Allah melalui 
Yohanes Pembabtis untuk 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya 
dalam hidup ini. Marilah kita menyusun 
hidup kita dengan teratur dan sesuai 
pada tempatnya. Baik itu dalam berelasi 
dengan sesama dan tanggung jawab 
dalam keluarga, tempat kerja, 
masyarakat dan gereja maupun diri 
sendiri.  

 Yang kedua kita di ajak untuk 
memperhatikan hidup rohani. Kita diajak 
untuk bertobat, mengakukan dosa-dosa 
kita, dan semakin mendalami Sabda 
Allah dalam hidup kita sehari-hari agar 
kita siap dan pantas menyambut Kristus 
yang lahir. 

 
Marilah kita mohon Roh Kudus agar usaha 
kita dibimbing dan disertai.   
 

✞✞✞ 
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Oleh Tim Warta Paroki 

 
Sungguh 'ku bangga Bapa 

punya Allah seperti Engkau 

sungguh 'ku bangga Yesus 

atas s'gala pengorbananMu 

 

Tak ingin aku hidup 

lepas dari kasihMu 

kasihMu menyelamatkan 

dan b'ri 'ku pengharapan 

 

Kini 'ku persembahkan 

apa yang aku miliki 

memang tiada berarti 

bila dibanding dengan kasih-Mu 

 

Namun 'ku ingin memb'ri 

dengan sukacita dihati 

kar'na 'ku tahu 

ini menyenangkan hati-Mu 

 
Lagu ini dinyanyikan sebagai pembukaan 
rekoleksi yang dibawakan oleh Mas/ Bapak 
Cahyo dari Komisi Kateketik Keuskupan 
Padang. 
 

 

 
Dari lagu ini, peserta yang adalah para 
pengurus dewan stasi dan pengurus dewan 
Pastoral Paroki diajak untuk menggali diri, 
bagian mana dari lagu ini yang dirasa paling 
mengena sehubungan dengan keberadaan 
sebagai pengurus. Dari berbagai jawaban 
yang muncul, muncullah kata Rekoleksi.  
 

 
 
Rekoleksi. Re-Koleksi. Secara harafiah kata, 
rekoleksi berarti mengumpulkan kembali. 
Yang dikumpulkan adalah seluruh 
pangalaman hidup dalam relasi dengan 
Tuhan. 
 

 Evaluasi : Apa yang sudah saya 
lakukan? Apa sungguh bermanfaat 
bagi orang lain? Bagi umat? Atau untuk 
kepopularitasan saya? 

 Mencari kehendak Tuhan: Apa yang 
Tuhan kehendaki dariku? Apakah saya 
memaksakan kehendak diri sendiri? 

 
Membuka Hati, adalah syarat mutlak 
sekaligus tujuan rekoleksi. Bukan berdebat 
ataupun menunjukkan kepandaian, karena 
kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang 
dipakai secara khusus oleh Tuhan ~ dalam 
bidang apapun. 
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Kisah Jemaat Pertama 
Kis 2:41-47 

2:41 Orang-orang yang menerima 
perkataannya itu memberi diri dibaptis dan 
pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-
kira tiga ribu jiwa.  
2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran 
rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan 
mereka selalu berkumpul untuk memecahkan 
roti dan berdoa.  
2:43 Maka ketakutanlah mereka semua, 
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak 
mujizat dan tanda.  
2:44 Dan semua orang yang telah menjadi 
percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan 
mereka adalah kepunyaan bersama,  
2:45 dan selalu ada dari mereka yang 
menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai 
dengan keperluan masing-masing.  
2:46 Dengan bertekun dan dengan sehati 
mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait 
Allah. Mereka memecahkan roti di rumah 
masing-masing secara bergilir dan makan 
bersama-sama dengan gembira dan dengan 
tulus hati,  
2:47 sambil memuji Allah. Dan mereka 
disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari 
Tuhan menambah jumlah mereka dengan 
orang yang diselamatkan. 

 

Inti dari bacaan ini adalah: 

 Para Rasul mengadakan banyak 
mujizat, dan 

 Mereka disukai semua orang 
 
Faktanya adalah: praktek hidup yang 
berbeda dangan orang lain menjadikan para 
rasul berbeda dengan kebanyakkan orang. 
Maka: Walaupun tidak popular, tidak hidup 
berlimpah-limpah, mereka menjadi disukai 
banyak orang. 

 
Sebuah pertanyaan. 
 Apakah mujizat (dan tanda-tanda) masih 
relevan di saat sekarang ini? 
 
Disajikan sebuah film dokumenter yang 
sangat menyentuh hati.  
 

Dibuka dengan perayaan Misa Kudus dalam 
film tersebut, dilanjutkan dengan sajian 
mengenai anak-anak dengan kebutuhan 
khusus, terpingirkan, dan tidak ada ”orang-
orang besar” yang peduli.  
 
Namun ada sekelompok “Ibu Teresa”, yang 
hidupnya sederhana namun bertekad untuk 
memberi kasih berlimpah ditengah 
keterbatasan dengan mengenyampingkan 
keinginan dan kebutuhan pribadi demi 
kebahagiaan anak-anak tersebut.  
 
Anak-anak diberikan pelajaran, dimandikan, 
diasuh, diajak bermain, diajak berdoa, 
disuapi, diperlakukan sebagaimana layaknya 
seorang orang tua mengasihi anak-anaknya, 
tanpa pandang bulu.  
 
Dalam tangan-tangan kasih tersebut, anak-
anak yang dalam pandangan umum dianggap 
tidak memiliki pengharapan, menjadi anak-
anak yang bisa mendapatkan hal-hal yang 
menjadi hak mereka.   
 
Film diakhiri dengan perayaan Misa Kudus. 
 

Mujizat.  
Mujizat bukanlah “Bim-salah-bim” atau 
“Adabra-gubrak.”  
 
Sekelompok Ibu Teresa di atas melakukan 
mujizat mereka. Mereka tidak tenar, tidak 
terkenal, melakukan sesuatu yang tidak 
biasa dan sangat tidak popular. Perbuatan 
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mereka sangat tidak pasaran sehingga tidak 
enak untuk dikonsumsi. 
 
Tapi…. 
Mereka mencoba menghadirkan kebaha-
giaan dalam suatu tindakan yang konkrit. 
Nyata. Terus menerus. 
 
Maka… 
Berbagai sumbangan solidaritas mengalir  
melalui mereka untuk anak-anak tersebut. 
Tuhan menambahkan jumlah. 
 
Dalam film dokumenter tersebut diawali dan 
diakhiri dengan Misa Kudus, yang artinya: 
Tuhan hadir. Maka, ketika Allah hadir dalam 
setiap kegiatan tampak nyata, itulah 
MUJIZAT. 
 
Tantangan – Potret Keuskupan Padang 
Disajikan data-data statistik mengenai 
keterlibatan / ketertarikan umat di se-
Keuskupan Padang, antara lain dalam 
bidang karya pendidikan, bidang pewartaan, 
bidang perlayanan, bidang kseshatan, 
Bidang politik, bidang kesaksian dan bidang 
persekutuan. Banyak dari bidang-bidang ini 
belum menghasilkan mujizat, belum 
mewartakan kegembiraan nyata.  
 
Evaluasi mengapa hal tersebut bisa terjadi 
karena 

 Rasa minoritas 

 Perlakuan diskriminasi 

 Kurangnya kesadaran hidup 
menggereja – tidak mau repot- 

 Pengetahuan dan penghayatan iman 
rendah 

 

Maka: 
Sejak 11 Oktober 2012 – 24 November 2013 
ditetapkan oleh Bapa Paus Benediktus XVI 
sebagai Tahun Iman.  
 
Pekerjaan Rumah. 
 
Tugas kita `~Baik sebagai pengurus DPP, 
Stasi, Umat Basis, bahkan pribadi~  adalah 
 

 Membuat mujizat: yaitu Mencoba 
menghadirkan kabar gembira dengan 
kegiatan yang kongkrit / nyata, 
melalui perencanan kegiatan-
kegiatan yang tidak hanya rutinitas, 
melainkan mampu menghadirkan 
secara sungguh-sungguh 
kegembiraan. 

 Membuat Allah hadir, agar kita 
mampu mengadakan mujizat dan 

 Membuat kita (dan komunitas kita) 
disukai banyak orang, maka Allah 
akan menambahkan jumlah 

 
Penting diingat: 
 
Semua karya hanya mampu dilaksanakan 
jika kita bersama-sama dengan Allah. 
 

 
 

Oleh Tim Warta Paroki 

 
Catatan redaksi. 
Berikut adalah intisari dari rekoleksi sesi kedua yang 
dibawakan dengan indah oleh Bpk Cahyo dari Komisi 
Kateketik Keuskupan Padang, yang disajikan dengan 
sedikit bahasa berbeda untuk memperjelas maksud agar 
makna yang bisa diperoleh dari membaca setidaknya 
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mendekati makna yang diperoleh dengan menghadiri 
rekoleksi tersebut secara langsung. 
 
Dengan cara pandang: 

 Kita sebagai penabur 

 Kita sebagai benih 

 Kita sebagai penabur dan sebagai benih 

 
 
KITA SEBAGAI PENABUR 
Melewati Kegagalan menuju keberhasilan 
 

Kita adalah orang-orang 
yang secara isitimewa 
dipilih oleh Tuhan. Kita – 
sebagai penabur : benih 
yang kita tabur jatuhnya 
tidak pilih-pilih. Ada yang 
berbuah, ada yang tidak. 

 
Benih yang berbuah mendatangkan suka cita 
bagi penabur, namun yang belum berbuah 
kadang membuat frustasi. 
 
Frustasi disebabkan karena kita terlalu 
memaksakan target sesuai kehendak kita, 
memaksakan cara kita. Kadang ada yang 
merasa, bahwa jika suatu pekerjaan tidak 
dilakukan oleh “saya” maka pekerjaan itu 
pasti berantakkan.  
Padahal…. Jika kita terlibat dalam suatu 
karya, sadarlah bahwa itu adalah karya 
Allah sendiri, dan hanya karena kasih 
setiaNya sajalah, maka kita disertakan 
dalam karya itu. 
 
Sebagai penabur benih, tugas kita adalah 
menabur. Dimanapun, tidak pilih-pilih. Baik di 
tanah yang subur, di antara ilalang, maupun 
di atas batu yang keras. Benih yang kita 
tabur harus dengan kualitas yang sama, 

dengan potensi untuk berkembang yang 
sama. 
 

 Jangan membuat penilaian-
penilaian.  
(Misal: Untuk karya A sepertinya akan 
berhasil, sedangkan untuk karya B 
sepertinya hanya akan menghasilkan hal 
biasa-biasa saja.. Jadi saya akan 
memberikan yang terbaik untuk A agar 
berhasil cepat, sedangkan untuk B saya 
kerjakan dengan setengah hati, asal 
terlaksana saja sebuah karya) 

 Berikan senyum yang sama 
Baik karya A atau karya B, kerjakan dengan 
sepenuh hati. 

 
 
KITA SEBAGAI BENIH 
 
Sudah sejauh mana kita berubah? Maukah 
kita menjadi benih yang berbuah? 
 
Jika kita mau menjadi benih yang berbuah, 
maka seperti layaknya benih yang berbuah ia 
harus mati dulu. Maka jelas, jika kita mau 
berbuah, kita harus rela untuk mati terlebih 
dahulu.  
 
Mati. 

 Mematikan ke-egoisan kita. 

 Mematikan keinginan kita yang 
mau tampil / show-up / untuk 
mendapat pujian 

 Mematikan sifat yang mau / 
merasa hebat sendiri 

 
Untuk menjadi “mati” ternyata tidaklah 
mudah. Salah satu kecenderungan manusia 
adalah untuk membuktikan keberadaannya 
atau dengan bahasa kerennya - 
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membuktikan eksistensi diri. Ingin 
keberadaannya, karyanya, kehebatannya, 
kebaikkannya diketahui atau diakui orang. 
Merasa tersinggung jika tidak dilibatkan 
dalam suatu karya. 
 
Diingatkan kembali : Jika kita terlibat dalam 
suatu karya, sadarlah bahwa itu adalah 
karya Allah sendiri, dan hanya karena 
kasih setiaNya sajalah, maka kita 
disertakan dalam karya itu. 
 
Mendengar, adalah salah satu cara untuk 
merelakan kita menjadi “mampu mati”. 
Namun ternyata, untuk mendengar-pun 
tidaklah mudah. Untuk mendengar, kita 
HARUS menyediakan dan merelakan hati 
kita untuk 
 

 Memperhatikan 

 Mengindahkan 

 Dan Melaksanakan 
 
Kita harus rela ada yang 
“dimatikan” dalam hidup 
kita.  Maka, sampai 
sejauh mana kita telah 
mati? 
 
 
KITA SEBAGAI PENABUR dan KITA 
SEBAGAI BENIH 
 
Semoga: 

 Kita dapat membuka hati dan 
mencari kehendak Tuhan 

 Kita mampu menjadi penabur 
benih sabda Allah melalui hidup 
kita yang berbuah 

Pesan: 
Terus menabur. Tidak masalah siapa yang 
akan menuai, teruslah menabur. Tetap 
berusaha menjadi buah yang baik, yang bisa 
mendengar, mengindahkan dan melaksa-
nakan sabda Allah 
 

 
Menjadi Lektor (Bagian 4) 

 
Oleh Y Sugiayana 

 
Bulan lalu kita telah membahas topik mengenai 
“Membaca pada umumnya” dengan sub-topik  

 Istirahat 

 Artikulasi 
 
Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang 
Pernafasan dan Pemakaian suara. 

 
VI. PERNAFASAN 
 
Cara Bernafas yang kurang teratur 
mempersulit pembicaraan, mungkin anda 
sampai tidak dapat mengeluarkan sepatah 
katapun. Hal itu tidak mengherankan. Sebab 
untuk berbicara kita harus mengeluarkan 
nafas. Oleh nafas dikeluarkan selaput yang 
suara yangmulai bergetar. Maka nafas harus 
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.  
 
Tariklah nafas dengan 
cepat tetapi dalam. 
Keluarkan nafas dengan 
sehemat-hemat-nya. Hal 
yang sama berlaku untuk 
orang yang bernyanyi. 
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Waktu membaca kita harus tenang. Cara 
yang sebaik-baiknya untuk mengendorkan 
ketegang-an kita ialah dengan mengontrol 
pernafasan. Tariklah nafas panjang dengan 
sadar beberapa kali sebelum memulai 
membaca. Kemudian kita pasti akan dapat 
membaca dengan lebih tenang serta dengan 
kecepatan yang tidak terlalu tinggi. 
 
VII. PEMAKAIAN SUARA 
 
Kalau lita membaca, kita tentu ingin suara 
kita dapat mencapai semua yang hadir, juga 
mereka yang duduknya di pojok paling 
belakang. Untuk itu kita dapat meninggikan 
suara, sebab suara yang tinggi dapat juga 
lebih keras. Tetapi cara itu kurang baik. 
Kalau kita terus berbicara dengan suara 
tinggi, selaput suara diforsir. Apalagi suara 
kita menjadi dibuat-buat dan kurang enak 
unutk didengar. 
 
Maka perhatikanlah supaya mulai membaca 
dengan suara yang cukup rendah. Ketinggian 
suara yang baik adalah ketinggian suata 
yang biasa kita pakai dalam berbicara. 
 

(Bersambung bulan depan : Menjadi lector Bagian 5 - 
Penampilan) 

 
 

 
Oleh Fr. John Zuldorph 

1. Memeriksa batin secara teratur dan 
menyeluruh 

2. Menunggu antrian pengakuan dosa 
dengan sabar 

3. Datang ke pengakuan dosa pada 
waktu yang dijadwalkan, jangan 
beberapa menit sebelum pengakuan 
dosa berakhir 

4. Berbicara dengan jelas tapi jangan 
terlalu kencang agar tidak didengar 
tanpa sengaja oleh orang lain 

5. Nyatakan dosa kita dengan jelas dan 
singkat tanpa berplesir (berbicara 
tanpa tujuan) 

6. Mengakui semua dosa berat menurut 
jenis dan jumlahnya (misal : saya 
menonton film porno sebanyak 5 kali, 
atau bisa juga dengan berkata “saya 
melanggar perintah ke-4 sebanyak 2 
kali) 

7. Dengarkan dengan seksama nasehat 
yang diberikan Pastor 

8. Akuilah semua dosa kita bukan dosa 
orang lain 

9. Dengarkan dengan seksama dan 
ingatlah penance (penebusan dosa, 
mungkin yang dimaksud adalah 
penitensi) dan pastikan untuk 
memahaminya 
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10. Gunakan tata cara pengakuan dosa 
yang biasanya agar terasa familiar dan 
nyaman 

11. Jangan takut untuk mengatakan hal 
yang “memalukan”…katakan saja 

12. Jangan cemas bahwa imam akan 
berpikir kita ini orang tercela (jerk) … ia 
biasanya terkesan dengan keberanian 
kita 

13. Jangan takut bahwa imam tidak 
menyim-pan pengakuan dosa kita 
secara rahasia..ia terikat oleh seal 
(materai) 

14. Jangan mengakui / mengatakan 
“kecenderungan” atau “perjuang-an”… 
Akuilah dosamu 

15. Jangan meninggalkan ruang 
pengakuan dosa sebelum imam 
menyelesaikan pemberian absolusi 

16. Ingatlah act of contrition (doa tobat) 
17. Jawablah pertanyaan imam dengan 

singkat jika ia meminta klarifikasi 
18. Tanyakanlah pertanyaan jika kita tidak 

mengerti apa yang imam maksudkan 
ketika ia memberitahu sesuatu 

19. Ingatlah bahwa imam pun kadang 
memiliki hari-hari yang buruk sama 
seperti kita 

20. Ingatlah bahwa imam juga perlu untuk 
mengakukan dosanya…mereka tahu 
apa yang kita alami 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Oleh Martinus „Nopie‟ 

 
Sabtu,24 November 2012 sekelompok 
pemuda bertampang garang berkumpul di 
gereja St.Paulus Pekanbaru. Ada yang 
membawa parang dan juga tikar naik pick-up 
(hehehe...). Ternyata mereka mau ke 
Datasemen Perbengkelan Angkatan Darat 
Pekanbaru ambil tenda "pleton" yg akan 
digunakan untk rekoleksi OMK St.Paulus 
Pekanbaru.  
 
Setelah tenda masuk pick-up langsung 
cuuusss… menuju tempat acara di Palas 
dekat Tempat Pemakaman Umum Palas dan 
Pemakaman Santu Yusuf Pekanbaru. 
 
Sampai dilokasi pukul 2 siang langsung 
pasang  tenda "plek..plek..plek..." baru saja 
selesai memasang tenda datang rombongan 
lain  yang ternyata seksi konsumsi untuk 
acara yg sama. Hahahaha. Perang-lah kami 
dengan nasi serta lauk yang sudah 
dipersiapkan mereka. (Terimakasih banyak, ya 

seksi konsumsii).  
 
Persiapan segalanya selesai, menyusul 
keatangan rombongan lebih besar yang tak 
kalah garang-garangnya, maka kami sambut 
dengan "gondang" para peserta (hahaha 
"gak jujur")  

“Setialah pada KEBAJIKAN 

dan KEBENARAN. 

Kebajikan menjadikamu lebih 

berarti bagi semua. 

Kebenaran akan selalu 

menuntunmu untuk selalu ada 

di jalan Tuhan” 
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Dan saatnya lah mulai acara Rekoleksi OMK 
dengan tema "Mempersiapkan Jalan Bagi 
Tuhan" dimulai jam 7 malam, agak lambat 
dariperkiraan sebelumnya. 
 
Tema itu diambil dalam acara ini karena 
OMK St.Paulus Pekanbaru ingin menjadi 
seperti St.Yohanes Pem-
baptis yang telah mem-
persiapkan jalan Tuhan 
dengan berseru-seru di 
padang Gurun, dan kami 
pun juga berseru-seru di 
ladang sawit.  
 
Hikmah dari acara yang dihadiri oleh 30 OMK 
dan juga Pak Simbolon Pembina OMK kami, 
serta dipimpin oleh Fr.Eko adalah ingin 

menyongsong Natal dengan menarik diri dari 
keramaian kota mencoba hidup seperti 
St.Yohanes Pembabtis dengan beraktifitas 
ditempat yang jauh dari keramaian untuk 
merefleksikan diri serta meninggalkan segala 
bentuk kelemahan dan kelebihan kami 
masing-masing dalam kenetralan. 
(Untuk Frater Eko, terimakasih atas rekoleksinya, 
yaa..) 

 
Malam harinya ada yg "ngorok", ada yang  
gitaran sampai subuh, ada yang pura-pura 
tidur namun sepertiya kurang berhasil karena 
takut hantu (Hehehe).  
 
Hingga munculah matahari pagi. Acara 
kembali dimulai dengan ibadat padi 
dilanjutkan dengan acara dinamika kelompok 
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oleh-oleh khas padang... eh sorry 
maksudnya adalah oleh-oleh dari acara 
Diocese Youth Day (DYD) Keuskupan 
Padang beberapa waktu yg lalu yg diulas 
kembali di acara ini.  
 
Terimakasih untuk teman-teman OMK 
St.Paulus Pekanbaru.... kalian luar biasa. 
 
Semoga tidak hanya sebatas ini saja yang 
bisa kita perbuat, namun agar dapat lebih 
memantapkan diri kita masing-masing untuk 
pelayanan di Gereja dan Masyarakat.  
Amin. 

 
Terimakasih juga untuk  Pastor, Frater, Pak 
Pembina (A.R.Simbolon), Toko Roti HOYA, 
Detasement Perbengkelan TNI AD 
Pekanbaru atas tendanya,dan tentu saja 
semua pihak yang udah dukung acara ini.  

 
Semoga Tuhan Memberkati. 

 

 
 

Oleh Buletin Stasi St Philipus Arengka Ujung 

 
Di Stasi St Philipus Arengka Ujung diadakan 
pelajaran Agama Katolik untuk anak-anak 
yang  bersekolah di SDN yang tidak 
mendapatkan pelajaran agama Katolik, 
setiap hari minggu pagi (atau di hari lain jika 
para pengajar berhalangan). Kegiatan ini 
sejak tahun ajaran 2012-2013 dilaksanakan 

di eks-Gereja ST Philipus yang disegel 
walikota terdahulu dan tidak diperbolehkan 
dipakai untuk beribadat.  
 
Minggu, 25 November 2012 ini adalah hari 
Raya Kristus Raja semesta Alam, dan anak-
anak dari seluruh tingkatan kelas 
dikumpulkan dalam satu kelas terbuka untuk 
merayakan hari spesial ini, khusus hari ini 
tidak membahas materi sekolah dulu, 
melainkan kegiatan “Mengenal Yesus” 
 
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu 
“Happy Yayaya” sambil memutar sekotak 
tissue. Pada saat lagu berakhir, anak yang 
kebagian kotak tissue itulah yang memimpin 
doa pembukaan. 
 
Masing-masing anak ditanya hal-hal apa saja 
yang mereka ketahui tentang mujizat yang 
pernah dibuat oleh Yesus.  
 

Mereka langsung sahut-menyahut 
menjawab, terutama tentang merubah air 
menjadi anggur (tentu merupakan salah 
satu hasil dari Perayaan BKSN yang lalu 
karena mereka-mereka ini memerankan 
drama Perkawinan di Kana), meredakan 
angin ribut, dan memberi makan 5000 
orang. Jadi, dimintalah kepada mereka 
untuk menceritakan sedikit menurut versi 
mereka mengenai mujizat Yesus. 

 
Setelah mereka sahut menyahut saling 
membetulkan cerita teman mengenai mujizat 
Yesus ~Perkawinan di Kana~ dan 
meredakan angin ribut, kembali masing-
masing anak ditanya mengenia hal lain, yaitu 
siapa Yesus menurut kalian? 
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Jawaban beragam, mulai dari Tuhan, 
Juru selamat, gembala yang baik, dan 
Yesus penyelamat dunia.  

 
Ditanya lagi, bagaimanakah Yesus menurut 
kalian?  
 

Jawaban anak-anak beragam, Yesus 
sayang anak-anak, suka menolong, baik 
hati dan sebagainya. 

 
AKhirnya pengajar meminta anak-anak 
menulis kebaikan-kebaikan Yesus yang 
mereka alami dalam hidup mereka, 
diantaranya mereka menuliskan diberi orang 
tua, punya teman, dan banyak lagi. Pengajar 
telah menyiapkan berbagai gambar Yesus 
untuk diwarna, dan jika anak menyebutkan 
“Yesus gembala yang baik”, maka ia 
mendapat lembaran dengan gambar Yesus 
dan domba. Jika anak menyebutkan “Yesus 
menyembuhkan orang sakit”, maka anak 
tersebut mendapat gambar Yesus 
menyembuhkan orang sakit, begitu juga 
dengan Yesus sayang anak-anak dan 
meredakan angin ribut. 
 

 
Suasana sangat santai di bawah pohon 
rindang dan anak-anak berceloteh sambil 
mewarna. Bukan merupakan kegiatan 
mewah, namun diharapkan bisa membawa 

kegembiraan bagi anak-anak dan membantu 
mereka dalam mengingatkan kembali dan 
menghayati dengan versi kehidupan mereka 
siapakan Tuhan kita Yesus Kristus. 
 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Seksi Sosial dan Seksi Kerasulan Awam atas 
permintaan Ketua Stasi Perawang, Bpk 
Arnold Nababan mengadakan Pengobatan 
Gratis bagi umat dan penduduk yang tinggal 
di sekitar gereja. 
 

 
 
Program ini menghadirkan para tenaga 
medis dokter, bidan, apoteker dan asisten 
apoteker. 
 
Para dokter yang membantu adalah Dr. 
Widhi dari RS Santa Maria Pekanbaru, Drg. 
Grace dari RS Awal Bros, Dr Hendrik dan Dr 
Ricky yang saat ini menjalani PTT di 
Puskesmas Perawang. Dua orang bidan 
yang siap adalah ibu Muliati Rikin sendiri 
yang merupakan ketua seksi sosial DPP St 
Paulus sekaligus Bidan di RS ST Maria, dan 
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juga Bidan Endang warga Paroki. Sponsor 
dari program ini adalah RS Santa Maria yang 
menyediakan ambulan, perawat dan tenaga 
apoteker dan juga obat-obatan. Juga siap 
sedia peraway-perawat yang disediakan oleh 
stasi. 
 

 
Dr Ricky dan Dr Hendrik 

Para dokter PTT di Puskesmas Perawang 

 
Umat yang terlayani dalam program ini 205 
pasien untuk pemeriksaan dokter umum, dan 
23 pasien untuk pemeriksaan gigi. 
 
Perencanaan awal adalah pasien yang akan 
ditangani sejumlah 150 rang, sesuai dengan 
perse-diaan obat yang ada. 
Namun ternyata pe-serta lebih 
dari 150 orang, maka ketua 
seksi sosial mempra-karsai 
pembelian obat di apotik 
terdekat. 
 
 
Hasil evaluasi yang didapatkan 
pada penutupan acara adalah 
bahwa secara keseluruhan 
~menurut dokter~ adalah 
sangat baik dalam hal fasilitas. 
Sebuah bakti sosial pada 

umumnya hanya 
menyediakan fasilitas 
seadanya, berbeda 
dengan yang terjadi di 
Perawang ini, ada 
sekat anatara ruang 
periksa, tersedia 
tempat tidur di tiap-
tiap ruang periksa, 
dan alur pasien juga 
jelas, mulai dari 

pendafftaran, antrian. Masalah yang terjadi 
hanyalah alur pendaftaran awal, namun 
segera diperbaiki.  
 
Masalah obat juga menjadi salah satu hal 
yang dapat menjadi perbaikan untuk masa 
selanjutnya. Obat yang tersedia banyak 
adalah jenis-jenis antibiotik, yang diantaranya 
memiliki resistensi tinggi, sehingga jika 
diberikan kepada pasien dengan jenis 
penyakit yang ada dalam kegiatan ini terlalu 
berat. Yang lebih dibutuhkan adalah obat-
obat simptomatik obat mual dan muntah. 
Juga obat seperti obat maag, penghilang 
nyeri untuk otot, dan zinc untuk anak-anak 
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diharapkan lain kali bisa disediakan. 
Harapan yang dikemukakan oleh Bpk 
Simamarta selaku  ketua panitia Natal ~yang 
rupanya program pengobatan gratis ini 
adalah bagian dari aksi Natal~ adalah 
semoga kegiatan ini menjadi kegiatan 
tahunan Seksi Sosial DPP untuk stasi 
Perawang. 
 
Penutup dari Bpk Arnold Nababan adalah 
ucapan terimakasih atas kerjasama seluruh 
pihak yang terlibat, karena jelas bahwa lebih 
dari 200 umat di stasi ST Yohanes 
Pembaptis Perawang telah mendapatkan 
manfaat dari program pengobatan gratis ini. 
 

❑❑❑ 

 

 

 

 
Oleh Roy & Meriawaty Lasmana 

 

Bulan Agustus dan November 2012 ini, Seksi 
Keluarga Dewan Pastoral Paroki telah 
melaksanakan Kursus Persiapan Perkawinan 
untuk muda-mudi kita yang akan 
melangsungkan pernikahan. 

Kursus Persiapan Perkawinan IV 
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KPP ( Kursus Persiapan Perkawinan ) ke 
III 
Jumlah peserta  = 43 orang 
Diadakan  pada tanggal 31 Agustus s/d  2 
September 2012 

 
Kursus Persiapan Perkawinan III 

 
 
KPP ( Kursus Persiapan Perkawinan ) ke 
 IV 
Jumlah peserta  = 35 orang 
Diadakan  pada tanggal 09 November  s/d 
 11 November 2012 
 
Kursus ini dibawakan oleh 9 nara sumber, 
yaitu 

1. Pastor Franco Qualizza, SX (hanya 
pada KPP ke-III), digantikan oleh Frater 
Eko pada KPP ke-IV) 

2. Pastor Adventus Ignatius Z, SX 
3. Suster Leonisia FCJM 
4. Bapak I Nyoman P A 
5. Dr. Akmal 
6. Bidan Endang 
7. Bapak dan Ibu Sri Pramusanto 
 
 
8. Bapak dan Ibu Antonius Riyanto 
9. Bapak Lukas Debataraja 

Semoga senantiasa menjadi keluarga yang 
mengandalkan Tuhan dan melaksanakan 
kehendak-Nya. 

 

 

 

 

Oleh: Sr. Leonisia, FCJM 

 
Pada tanggal 30 Oktober 2012 para suster 
FCJM yang ada di Pekanbaru yakni 
komunitas Labubaru, Kota Batak dan 
Indakiat merayakan pesta berdirinya 
kongregasi FCJM di Kota Batak, dan yang 
menjadi selebran adalah Pastor Franco 
Qualizza SX. 
 
Dalam kotbahnya P. Franco mengatakan 
bahwa bagaimana Muder Maria Clara 
Pfaender mendirikan kongregasi FCJM ini, 
dan tentulah Ia mempunyai dasar iman yang 
kuat karena begitu banyaknya tantangan dan 
kesulitan yang dialami oleh pendiri, yang 
pasti sangatlah berat. Namun semua 
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diserahkan pada penyelenggaraan Ilahi yang 
menjadi dasar kekuatan hidupnya. 
 
Hidupnya merupakan hidup yang penuh 
penderitaan dan kepapaan yang tidak 
diindahkan orang dan sulit dimengerti, tetapi 
sekaligus juga subur, karena 
kepercayaannya kepada penyelenggaraan 
Ilahi serta kepada Allah yang Mahabaik. 
Cintanya pada Tuhan mengalahkan 
segalanya dan member kekuatan baginya. 
Iman dan kepercayaannya terhadap 
Penyelenggaraan Ilahi menjadi pondasi yang 
kokoh baginya sehingga ia tidak mudah 
goyah dalam menjalankan kehendak Tuhan. 
Sekalipun Ia tidak memahami kehendak 
Allah Bapa pada dirinya, Ia tetap bertekun 
meskipun lemparan batu harus 
ditanggungnya. Ia selalu berharap akan 
terang dan rahmat Allah yang akan menyinari 
hidup dan karyanya. Maka Ia berkata” 
Matahari tetap di atas untuk menyinarkan 
cahaya di dalam kegelapan”. Oleh karena itu 
diharapkan para pengikut Muder Maria Clara  
untuk melaksanakan karya dan cintanya 
untuk mewartakan dan membangun kerajaan 
Allah di tengah-tengah dunia ini  seturut 
kehendak Allah, meski banyak tantangan 
namun yakin pada Penyelenggaran Ilahi dan 
tetap yakin bahwa selama matahari masih 
tetap di atas, dia akan memancarkan 
cahayanya bagi setiap pengikutnya.  
 
Demikian Pastor Franco mengakhiri 
homilinya. 
 
Seusai misa kudus ini semua para suster di 
tiga komunitas bersama  dengan P. Franco 
Qualizza SX, Pastor Adventus Ignasius Z SX, 
Fr. Eko Sugianto SX. dan Bpk Winardi. Kami 

santap malam bersama secara sederhana 
dan penuh syukur atas kebahagiaan dan 
kegembiraan karena kebersamaan dalam 
kemiskinan. 
 

 
 

 
 

FCJM (Franciscanae Filiae Sanctissimae 
Cordis Jesus et Mariae). Suster-suster 
Fransiskan puteri-puteri hati Kudus Yesus 
dan Maria. 
 
Kongregasi FCJM ini didirikan oleh Muder 
Maria Clara Pfender pada tgl 30 Oktober 
1860 di Salzkoten- Jerman. Nama Muder M. 
Clara Pfender tidak begitu terkenal apalagi 
dikalangan gereja sebab dia belum menjadi 
seorang santa. Dia adalah seorang putri 
sulung keluarga Heinrik Pfander dan Caroline 
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Wahle keluarga wali kota yang bertempat 
tinggal di Hallenberg- Jerman, walaupun 
ayahnya protestan tetapi dia mengijinkan 
putri sulungnya di permandikan dalam gereja 
katolik, sebab ibunya beragama katolik yang 
saleh dan beriman teguh. Kekhasan katolik 
mulai mewarnai kehidupan Anna Theresia 
(nama permandiannya). 
 
Undangan untuk remaja Putri  

 
Para remaja putri yang terkasih.. 
Apakah kalian mendengar atau merasakan 
suatu panggilan? 
 
PERSYARATAN  MASUK ANGGOTA 
FCJM 
1. Berijazah minimal SLTA. 
2. Sehat secara jasmani, rohani dan tidak 

cacat. 
3. Surat persetujuan dari orangtua/wali. 
4. Surat Akte lahir. 
5. Surat Baptis, Krisma, Sertifikat khusus 

jika ada. 
6. Surat rekomendasi dari Pastor Paroki 

setempat. 
7. Membawa perlengkapan secukupnya. 
 
TAHAP-TAHAP PEMBINAAN 
1. Masa Postulant kurang lebih 1 tahun 
2. Masa Novisiat selama 2 tahun 
3. Masa Yuniorat dijalani selama 6-9 

tahun 
 

 
Jika terpanggil, bergabunglah dengan kami  
 
 
Propinsialat FCJM “ Monteluco” 
Jl. Viyata Yudha, Kel. Setia Negara 

Pematangsiantar, 21139 
Telp.0622-27277 atau Fax. 0622-27278 
Email: monteluco_fcjm@yahoo.com 
Email: costa_leony@yahoo.com  
 
Atau hubungi Suster FCJM terdekat  

 
Kapel Muntelucco, Biara FJCM Pematang 

Siantar 

 

 
Oleh DPP Harian & Tim Warta Paroki 

  
Laporan ini sesuai dengan yang disampaikan para 
ketua wilayah sebagai bahan koreksi untuk – 
pengurus stasi, dan juga Dewan Pastoral Paroki. 

 
Diharapkan partisipasi 
umat dalam membantu 
dan mendukung kegiat-
an-kegiatan mendatang 
guna menuju kondisi 
yang lebih diharapkan. 

 -Redaksi- 
 
 
 
 
 

~ Untuk kalangan sendiri ~ 
 

mailto:monteluco_fcjm@yahoo.com
mailto:costa_leony@yahoo.com
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Stasi : 

Santo Paulus Labuh Baru 
St. Yoh. Don Bosco Rajawali 
St. Agata Kualu Tarai 
St. Veronika Sri Palas 
St. Agustinus Sriwijaya 
St. Martinus Majapahit 
St. Dominikus Indrapura 
St. Filipus Arengka Ujung 
St. Theresia Kanak-kanak Yesus 
Takuana 
 

 
Ketua Wilayah : Mirluat Sihombing 

 
Beberapa Kendala 

 Partisipasi / keterlibatan pengurus masih 
kurang 

 Ibadat / misa berjalan dengan baik, 
namun hanya sekitar 50% saja umat 
yang aktif 

 Memerlukan pembekalan petugas liturgy 

 Program seksi sosial masih belum 
dilaksanakan beberapa stasi, masih 
belum jelas mengenai Kas sosial stasi 
dan alokasi dana 

 OMK di beberapa stasi belum maksimal 

 Pelayanan orang sakit masih kurang 
keterlibatan pengurus 

 Pertemuan pengurus wilayah belum 
maksimal  belum adanya program  
Wilayah 

 
Permasalahan Stasi 

 St Veronika Sri Palas  Mengharapkan 
adanya pelatihan Misdinar di stasi 

 St Dominikus Indrapura  tidak adanya 
PAK (Pelajaran Agama Katolik) untuk 
siswa-siswi yang bersekolah di sekolah 
Non-Katolik. 

 St Philipus Arengka Ujung  Bangunan 
gereja lama di Seirama agar dipakai saja 
untuk kepentingan umum, misalnya 
untuk balai pengobatan, rumah 
yatim,panti jompa, atau lainnya, agar 
bisa dikelola oleh Keuskupan atau Paroki 

 St Paulus Labuh Baru dan ST Veronika 
Sri Palas  Agar diperjelas batas-batas 
wilayah 

 
Harapan Kepada Pastor 

 Intensitas kunjungan Pastor 
 
 

 
Stasi: 

St. Lusia Rumbai 
St. Agnes Muara Beringin 
St. Elisabeth Muara Fajar 
St. Monika Kota Mejuah-juah 
St. Fidelis Karo Simalem 
St. Aloysius Minas 49 
St. Yohanes Pembaptis Perawang 
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Ketua Wilayah dua – Pambuka Vita Adi 

 
Kondisi  saat ini 

 Sebelum Perayan Ibadat Sabda, 
diadakan pertemuan prodiakon untuk 
membahas homily (Sta Lusia – Rumbai) 

 Memiliki SOP untuk Tata perayaan 
Liturgi, Lektor, dan lain-lain (Sta Lusia – 
Rumbai) 

 OMK paling aktif (Sta Monika – 
Menjuahjuah) 

 Dana seksi sosial dialakkan secara 
khusus Rp.10.000,-/KK (Sta Monika – 
Menjuahjuah) 

 
Permasalahan Stasi 

 St Fidelis - Karo Simalem  Status 
Tanah ingin dipastikan 

 St Fidelis – Karo Simalem dan St 
Aloysius – Minas 49  Kepemudaan 
tidak aktif, sedikit OMK 

 
Beberapa Kendala 

 Lebih banyak stasi yang kekurangan 
tenaga katekis (Selain St Yoh Pembaptis – 

Perawang dan Sta Lusia – Rumbai) 
 
Usulan untuk Dewan Pastoral Paroki 

 Kalender kegiatan tahunan  agar bisa 
merencanakan kegiatan di stasi dan tidak 
berbenturan waktu 

 Kunjungan DPP dalam Tata Perayaan 
Liturgi 

 Format nilai PAK agar diseragamkan 
 
Usulan untuk Pastor 

 Lebih banyak berinteraksi dengan anak-
anak (terutama laki-laki) untuk menum-
buhkan benih panggilan 

 Pastor selalu menggunakan baju khusus 
imam agar menambahkan rasa bangga 
umat 

 Sesudah Misa, Pastor tetap 
menggunakan jubah saat menyapa / 
bersalaman dengan anak-anak 

 

 

 

 
Ketua Wilayah 3 – Manalu, Bpk 

Stasi : 
St. Yosef Salo 
St. Cesilia Siabu 
St. Rafael PT. Johan 
St. Fransiskus Xaverius Bukit Payung 
St. Antonius Danau Kota Panjang 
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Kondisi saat ini 

 Kerjasama wilayah sudah berjalan cukup 
baik dan akan selalu ditingkatkan 

 
Beberapa Kendala 

 Seksi Liturgi dan dirigen kurang 
pembekalan.  

 Ada pengurus yang tidak aktif, namun 
tidak mau diganti 

 Belum ada tenaga guru PAK. Mudika dan 
anak-anak hanya mendapatkan pelajaran 
agama satu minggu sekali (sekolah 
minggu) 

 Seksi sosial belum ada di St Rafael – PT 
Johan. Untuk stasi-stasi lain belum ada 
pemahaman cara pembentukkannya. 

 Umat yang tidak membayar iuran wajib 
meminta hak yang sama dengan umat 
yang membayar 

 Kerjasama antar pengurus stasi kurang 
optimal 

 

Kunjungan Pastor 

 Mohon untuk di SMS terlebih dahulu jika 
ada kunjungan Pastor 

 St Rafeel – PT Johan minta pelayanan 
Misa hari MInggu 

 
Harapan 

 Mohon diadakan pelatihan dirigen dan 
pembekalan petugas liturgi di Wilayah 3 

 Dilakukan penggantian pengurus yang 
kurang aktif 

 Pembinaan rutin untuk para pengurus 
stasi 

 Format administrasi jangan berubah-
berubah, agar dibuatkan format yang 
tetap 

 Dibuatkan format pengantar KPP baku 
bagi stasi-stasi  

 Setiap Sakramen yang akan diterimakan 
oleh Pastor kepada umat agar jangan 
lagi tanpa sepengetahuan stasi 

 Pembinaan rutin dari DPP ke stasi-stasi, 
jangan datang hanya pada saat 
pelantikkan 

 Ada prioritas untuk umat Katolik (dari 
segi dana) untuk bersekolah di sekolah 
Katolik. Diharapkan juga dari Yayasan 
Prayoga. 

 

Permasalahan Stasi 

 St Yosef – Salo dan St Fransiscus 
Xaverian – Bukit Payung belum ada 
kejelasan status tanah 

 
 

 

 
Ketua Wilayah 4 – Bpk Marbun 

 
Stasi : 

St. Yohanes Kota Batak 
St. Fransiskus Assisi Inda Kiat 
St. Laurensius Sukaramai 
St. Thomas Petapahan 
St. Fransiskus Xaverius Pasar 
Flamboyan 
St. Felicitas Kota Bangun 
St. Tarcisius Kota Baru 
St. Dionisius Kampung Damai 
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Hal yang telah berjalan 

 Komunikasi dengan DPP berjalan baik 

 Pertemuan wilayah berjalan baik 

 Kunjungan Pastor secara keseluruhan 
memuaskan 

 
Beberapa kendala 

 Pengurus seksi baru belum memahami 
beberapa tugas yang diberikan, seperti 
BIA, BIR, OMK, Liturgi dan Katekese 

 Kurang kerjasama pengurus 

 Kurang mau menerima perubahan-
perubahan TPS 

 Pengurus stasi baru belum diberkati 

 Pengurus stasi kurang memberikan 
waktu untuk mengikuti rapat-rapat / 
kegiatan di Paroki 

 Kurangnya minat dalam menerima 
Sakramen Tobat 

 
Permasalahan Stasi 

 St Laurentius – Sukaramai  Kunjungan 
Pastor Surat  edaran jadwal perjalanan 
Pastor datang terlambat, informasi tidak 
cepat sampai 

 Perguruan Asisi Kota Batak  
membutuhkan kerasulan awam 

 St Dionisius – Kampung Damai  
Realisasi dana pembangunan 

 Susteran Asisi – Kota Batak dan 
Susteran Inda Kita  Kunjungan Pastor 
2 minggu sekali 

 
Harapan 

 Sebelum Perayaan Ekaristi, pendamping 
pastor (suster) memberikan latihan 
menyanyi 

 Kunjungan Pastor lebih efektif hari 
Minggu, diseling dengan hari biasa (St 

Fransiscus Asisi – Inda Kiat) 

 Pembinaan di wilayah untuk pengurus 
stasi di bidang BIA-BIR. OMK, Liturgi dan 
Katekese 

 Pemberkatan pengurus stasi 

 Keseragaman tata perayaan sabda 

 Perayaan Kristus Raja semesta alam 
lebih dimeriahkan 

 Kaderisasi pengurus 

 Format pedoman pendataan umat agar 
seragam, dan pada saat diminta 
pendataan ulang, data yang telah 
diterima paroki agar dilampirkan ke stasi-
stasi 

 

 
 

 
Rekoleksi Oleh Bpk Cahyo dari KOMKAT Padang 

 

 
Perkenalan seluruh penguru yang hadir, termasuk juga 

Pastor yang sedang bertugas, Pastor Casali, SX 
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Gerakan menari bersama – Intrermezzo 

 
 

 
 

 
Memulai hari baru, hari kedua pleno, dengan Ekaristi 

 
Ada suatu saat harus berlapang dada dan berpikir dalam 
mendengarkan beberapa harapan para pengurus stasi 

 

 
Diskusi Kelompok Wilayah Satu 

 
Diskusi Kelompok Wilayah Dua 

 
Diskusi Kelompok Wilayah Tiga 
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Diskusi Kelompok Wilayah Empat 

 

Foto Laporan Kegiatan Seksi DPP 
 

 
Memberi tanggapan tentang penjabaran tugas 
seksi BIA, bahwa anak-anak harus dilibatkan 
dalam kegiatan sehubungan dengan Muspas 

dalam tahun Katekese dan Tahun iman 
 

 
Laporan Program Seksi Kepemudaan DPP dan 

rencana kegiatan yang sangat banyak 
sehubungan dengan menggerakkan anak muda / 

OMK di Paroki dan seluruh wilayah 

 
Laporan inventarisasi aset (tanah) dari stasi ke 

stasi. Jika ada stasi yang memiliki informasi 
terbaru mengenai status atau hal-hal lain 

berkenaan dengan tanah atau bangunan gereja 
harap memberi informasi, dan dikirim tim dari 

Seksi Harta Benda dan Pembangunan Gereja. 
 

 
Seksi Kitab Suci dengan program-program yang 
telah sukses berlangsung di seluruh wilayah dan 

rencana 2013 
 

 
Seksi Sosial yang telah berkiprah dalam memberi 

bantuan bersama Seksi Kerawam melakukan 
perencanaan program baru dalam waktu dekat. 



 

  

 

❑❑❑ 

 

 

Edisi VIII Desember 2012 

 
 

 
 
Kas pembangunan Gereja s/d 6 Des 2012 

 
 
 
 

 

(sehari sebelum rapat Pleno) 

Mengakhiri hari dengan doa malam 
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FOTO GEREJA DENGAN ATAP 

11 Des 2012 
 

 
 
 

 

 

 
 
Senin, 3 Desember 2012 ditandai dalam 
Kalender Liturgi Gereja Katolik sebagai Pesta 
St Fransiskus Xaverius – Pelindung misi 
Serikat Xaverian.  
 
Setelah Misa, umat yang hadir dipersilahkan 
untuk mencicipi semangkuk (boleh lebih) 
bakso kuah hangat sebagai ungkapan 
syukur. 
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Bonus khusus bagi anggota Dewan Pastoral 
Paroki, yaitu rapat lanjutan sebagai 
persiapan Pleno.  
 

❑❑❑ 
 

Pada tanggal 8 Des yang lalu, telah 
diresmikan Biara sebagai rumah karya para 
suster KSFL – Kongregasi Fransiskan St 
Lusia-  dalam pendidikan SLB-C berlokasi di 
Rumbai. 
 
Dengan demikian sepatutnya kita merasa 
bersyukur, karena dengan kehadiran Biara 
Suster KSFL di Rumbai ini, maka biara yang 
berada di paroki kita menjadi 5 biara, di 
mana yang lainnya adalah Biara FCJM di 
Paroki, di Kota Batak dan di Indah kiat, juga 
Biara OSF di Perawang. 

❑❑❑ 

Senin, 10 Desember 2012, di Hotel Angkasa 
Garden Jl Setia Budi diadakan pemberkatan 
khusus untuk saudara-saudari kita yang 
berusia lanjut dan yang sakit oleh Pastor 
Casali, SX. Acara ini sebagai lanjutan dari 
Misa peringatan 100 hari berpulangnya 
ibunda dari salah seorang umat Paroki kita. 
 
Kegiatan ini dipandu oleh Persekutuan Doa 
dari Paroki St Maria.  
 
Terimakasih telah berbagi dengan para 
orang tua. 
 

 
 

❑❑❑ 

 
Seksi Sosial dan Seksi Kerasulan Awam 
bekerja keras dalam rangka kegiatan 
terdekat – Pengobatan Gratis dan Bazzar 
murah - yang diadakan di St Yoh Pembaptis 
Perawang, 16 Des 2012. 
 
Ruang kosong di sebelah kantor Pastor 
Paroki mendadak penuh dengan sembako. 
Tak lupa, sebagian sembako diungsikan ke 
ruang kerja pastor yang di belakang kursi 
tamu. 
 
. 
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Minggu, 16 Desember 2012. Panitia 
Jubellium Paroki St Maria 2012 mengunjungi 
Stasi Yoh Pembaptis Perwang – yang telah 
dan akan mengunjungi stasi-stasi lain di 
Paroki kita - untuk mengadakan penjualan 
beberapa benda rohani dalam rangka 
pencarian dana untuk kegiatan Jubellium ke 
60 St Maria A Fatima. 
 
10% dari dana yang berhasil dihimpun akan 
dialokasikan untuk Pembangunan Gereja 
Paroki kita.  
 

 
 
Dalam kesempatan ini, Pastor Casali yang 
datang mengunjungi stand mendapat satu 

kaos ukuran besar, dan diajak turut 
mempromosikan kegiatan ini dengan berfoto. 
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Mgr Ignatius Suharyo terpilih sebagai 
ketua KWI 
 

Sidang Sinodal (3 tahunan) KWI yang 
berakhir pada Kamis, 15 
November 2012, memi-
lih Uskup Agung Jakarta 
Mgr Ignatius Suharyo 
sebagai Ketua Konfe-
rensi Waligereja Indo-
nesia (KWI) baru pe-
riode 2012-2015. 
 

Dengan demikian jabatan ketua KWI yang 
lama Mgr Martinus Dogma Situmorang OFM 
Cap – Bapa Uskup kita - sejak 15 November 
2012 berakhir. 
 
Di samping pemilihan Ketua KWI, Konferensi 
juga memilih semua pejabat yang menjadi 
ketua di Komisi-Komisi di Kantor Waligereja 
Indonesia. 
 

❑❑❑ 

LOMBA CIPTA LAGU OMK 
 

Komisi Kepemudaan Keuskupan Padang, 
memberikan kesempatan untuk semua OMK 
di Keuskupan Padang yang berbakat 
mencipta lagu-lagu. Akan diipilih 22 Lagu 
terbaik dengan hadiah menarik.... 
 

 Juara I.   Rp 1.000.000,00 

 Juara II.              Rp    800.000,00 

 Juara III.           Rp    600.000,00 

 19 Lagu Terbaik Rp    200.000,00 

 
 

Tema Lagu          : Orang Muda Katolik 
Peserta  : OMK 
Durasi  : Maksimal 5 menit * 
Format  : Rekaman + Syair  

(Format apa saja)  
Batas Pengiriman  : 28 Februari 2013 
Dikirim ke email  :  

komkep.padang@gmail.com 
dengan subyek : 

Subject [Lomba cipta lagu OMK _ St Paulus 
Pekanbaru]  

 * Bisa mengirimkan lebih dari 1 karya. 
 

♫ Ketentuan Pengiriman dan Penilaian 

Lomba Cipta Lagu OMK ♫ 
 

 Pengiriman Lagu Ciptaan ditutup tanggal 
28 Februari 2013 pukul 23.59 WIB.  

 Pengiriman Lagu disertakan dengan 
identitas peserta yang dikirim secara 
bersamaan dengan karya Cipta Lagu. 
Identitas peserta bisa meliputi:  
 Nama,  
 Alamat lengkap,  
 Nomor telepon rumah dan 

Handphone, Alamat email, Paroki 
dan Stasi, 

 Fotokopi/scan KTP/KTM/SIM 

 
DONASI 

 
Kesempatan untuk menjadi donatur dalam 
pengadaan Warta Paroki ini selalu terbuka.  
 
Donasi bisa dilakukan dengan cara 
memasang iklan usaha, ucapan syukur atas 
devosi, ucapan selamat, atau donasi pribadi. 
 
Jika ingin berpartisipasi, 
silahkan menghubungi 
redaktur.  

Terimakasih.♥ 

mailto:komkep.padang@gmail.com
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K A S I H    N A T A L 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 W K R I     PAROKI ST PAULUS 

mengucapkan: 

Selamat Natal 2012 
Tahun Baru 2013 

Untuk PARA PASTOR, PARA SUSTER 

Dan seluruh umat Paroki St Paulus 

Beryukur dalam cinta kasih Allah 

Penasihat & Pengurus 

Paguyuban Among Mitro 
Mengucapkan: 

Selamat merayakan Natal 2012 dan 
Tahun baru 2013 

Semoga berbahagia 

Untuk seluruh warga paguyuban 
dan umat 

Keluarga J. Sutarman 
mengucapkan 

Selamat Natal 2012 

Selamat Tahun baru 2013 

Untuk Warga Kring 1C St Paulus 

Kel. Agustinus Perangingangin 
mengucapkan: 

Selamat Natal 2012 

Tahun Baru 2013 
Untuk Yth para pastor, suster, frater dan 

saudara sekalian di seluruh stasi 

Salam dalam kasih Kristus 

Herry Sutanto & Bidan Endang 
Mengucapkan  

Selamat Natal 2012 

Tahun Baru 2013 
Untuk  semua Pastor, Suster 

Dan semua umat Katolik di Pekanbaru 

Semoga Tuhan memberkati 

T O K O   S A M I J A Y A 
  mengucapkan ; 

Selamat Natal 2012 

& 

Tahun Baru 2013 

Untuk seluruh umat 

Martinus & Lily 
Jl Darma Bakti 87 B Pekanbaru 

 Mengucapkan: 

Selamat Natal 2012 

Selamat tahun baru 2013 

Kepada Pastor, Suster St Paulus PKU 
dan seluruh umat 

Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.  
AMIN 

 

Kalau kita tidak menjadikan Natal sebagai 

kesempatan untuk berbagi berkat, seluruh 

salju di Alaska pun tidak akan menjadikan 

Natal itu “putih”. 

Selamat Natal . 

~TimWartaParoki~ 



 

  

 

❑❑❑ 

 

 

Edisi VIII Desember 2012 

 Apakah kita: 
 Ingin memiliki kebiasaan dan prilaku yang baik dan menyenangkan? 
 Ingin selalu merasa nyaman dimanapun kita dan apapun yang kita lakukan? 
 Ingin merasakan hidup secara penuh? 

 
Ikuti pelatihan “The Fully Alive Experience” (FAE) 

 
The Fully Alive Experience membantu kita untuk mewujudkan kepenuhan hidup SESUAI DENGAN VISI 
KRISTIANI yang akan dipandu oleh Pastor Daniele, SX bersama Tim FAE dari Penginjil Bintaro. 

 
Waktu : 18 – 20 Januari 2013 mulai jam 16.00 

Tempat : Gedung Fasilitas Umat 

    Paroki St Paulus Pekanbaru 

 

Syarat Pendaftaran 
 

 Berusia 25 tahun ke atas 

 Berpendidikan minimal lulus SLTA 

 Kontribusi minimal (untuk snack, makan 
siang dan seminar kit) Rp.100.000,-  

 

 

 

 

                       PENDAFTARAN  KE: 
 

Stasi St Lusia Rumbai Ibu Noery   

Stasi St Yoh Pembaptis Perawang Bpk Arnold Nababan  
Stasi St Philipus Arengka Ujung Ibu Renata  

Stasi Yoh Don Bosco Rajawali Ibu Siska Saragih  

Stasi St Paulus Labuh Baru Sekretariat Paroki  

Stasi lain Frater Eko  

OMK Sdr. Nopie  
Persembahan Seksi Kerasulan Awam Dewan Pastoral Paroki St Paulus Pekanbaru 
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