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Yth. Para Pengurus Stasi dan Umat se-Paroki St. Paulus Pekanbaru! 
Salam damai Kristus! 

 
Kita sudah mulai masa pra-Paskah, masa pertobatan, suatu masa 
penuh rahmat.   
 
Menurut Surat Gembala pra-Paskah 2013 oleh Bpk Uskup, masa 
pra-Paskah tahun ini ialah suatu kesempatan istimewa untuk 
memperdalam iman kita dan menemukan kembali identitas kita 
sebagai orang Kristiani Katolik.   
 

 Jika kita menyadari martabat kita sebagai anak Allah, yaitu bahwa  
“Setiap kita adalah alamat kasih dan kuasa Tuhan; nama kita tertulis di tangan-Nya 
dan kita masing-masing dipanggil dengan nama sendiri. Kita dicari jika hilang, 
dipangku bila lemah, dibekali dengan segala anugerah ... Kita adalah anak, sahabat 
ahliwaris Tuhan di dalam Yesus Kristus”  

(Surat Gembala hl 2); 

 

 Jika kita menyadari pula bahwa iman kita ini dijaga dan dipupuk di dalam Gereja 
Katolik yang mempunyai hubungan tak terputus dengan para rasul dan dengan Tuhan 
Yesus sendiri, sumber segala kesucian,  dan bahwa di dalam Gereja Katolik kita ini 
Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk membimbingnya dalam kebenaran 
agar luput dari segala kesesatan  

 
Maka : patutlah kita sungguh mensyukuri dan merasa bangga atas iman dan Gereja 
Katolik kita (Bdk hal 3-5). 
 
Bangga, ya! Namun dengan kesadaran pula bahwa iman Katolik dan Gereja Katolik ini ialah 
suatu anugerah yang telah diberikan kepada kita tanpa jasa dari diri kita sendiri. Maka bagi 
kita tidak ada ruang untuk kesombongan , sebaliknya hanya untuk bersyukur dan bahkan 
untuk mengakui dengan rendah hati bahwa kita belum berbuat secukupnya untuk 
menghayatinya dan menyaksikannya.  Maka patutlah kita mendoakan: “Tuhan 
tambahkanlah iman kami” (Bdk hal 6). Patutlah pula kita meningkatkan semangat kita untuk 
mendalami iman kita melalui doa, bacaan Kitab Suci dan ajaran Gereja, untuk 
mewartakannya dan menyaksikannya dalam hidup kita (Bdk hal 7-9). Dan patut jugalah kita 
mempersiapkan diri dengan segala kesadaran untuk menerima Sakramen pengakuan 
dosa. 
 
Suatu tanda nyata apakah kita bangga atas iman Katolik dan Gereja Katolik ialah apakah kita 
mencintainya dan tanda cinta ialah apakah kita memperhatikan ajarannya dan rela 
menuruti perintah-perintahnya, yakin bahwa  kita dituntunnya menuju keselamatan. 
 

Pengantar  
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Saudara-i, Patutlah Surat Gembala Bpk Uskup mendapat perhatian utama dari kita 
semua dalam masa pra-Paskah ini, khususnya melalui pertemuan dan pembahasan bahan 
APP di lingkungan dan di stasi. 
 
Selain pembahasan bahan APP, dalam masa pra-Paskah tetap relevan dan penting  
memperhatikan petunjuk umum dan peraturan-peraturan Gereja tentang masa ini yang 
bertujuan untuk membantu kita bertobat melalui semangat puasa dan pantang, melalui doa, 
dan melalui perbuatan amal kasih. (Penjelasan tentang semua peraturan pra-Paskah dapat kita 
temukan dalam  lembaran  “Masa pra-Paskah” yang telah diedarkan di stasi). 
 
Masa pra-Paskah ialah pula waktu penting di stasi-stasi untuk menjalankan kursus-kursus 
(katekumen, komuni I, Krisma) dan mempersiapkan dengan baik dan rapi semua 
upacara Minggu  
 
Suci dan Tri Hari Paskah. Semuanya ini untuk membantu kita merayakan Paskah dengan 
sesungguhnya, yaitu mengalami hidup ilahi, hidup Kristus yang bangkit, setelah kita bersedia 
mati bersama Kristus terhadap segala kecenderungan jahat dalam diri kita. 
 
Dalam semangat pra-Paskah kita menyambut pula berita rencana pertukaran tenaga 
pastoral di paroki kita:  P. Nasarius Rumairi Marilalan, SX (P. Nattye) telah ditugaskan 
sebagai pastor paroki di Aek Nabara (Keuskupan Medan); sedangkan P. Ignatius Adventus 
Zaluchu, SX diminta untuk meneruskan tugasnya sebagai pastor pembantu di paroki kita.  
 
Kepada P. Nattye, yang akan meninggalkan paroki kita tgl. 11 Maret, diucapkan banyak 
terimakasih atas segala pelayanannya  selama tiga tahun lebih beliau berada di paroki kita. 
Semoga Tuhan membalas segala jasanya  dan semoga makin jaya lagi pelayanannya di paroki 
yang baru.  
 
Kepada P. Ignatius diucapkan banyak terimakasih atas kesediaannya untuk turut 
menggembalakan umat di paroki kita yang sangat membutuhkan pelayanan pastor. 
 
Bagi yang berangkat, dan bagi yang tinggal... Bagi kita semua... diucapkan Selamat masa 
pra-Paskah dan Selamat Paskah! Semoga Kristus yang bangkit menerangi segala perjalanan 
hidup kita! 
 
Pekanbaru, 20 Februari 2013. 
 
Salam dan hormat kami, 
P. Franco Qualizza, SX 
Pastor Paroki  

 



 

 
  

 
 
 

Halaman 3 dari 36 

 

Edisi X – Februari 2013 

 
 
Misteri Paskah = Karya Penebusan 
umat manusia dan pemuliaan Allah 
yang sempurna yang telah diawali 
dengan karya agung Allah di tengah 
umat Perjajian Lama dan diselesaikan 
oleh Kristus Tuhan, terutama melalui 
sengsara, wafat, kebangkitan Kristus 
dan kenaikannya ke Surga. Dengan 
misteri itu Kristus “menghancurkan 
maut kita dengan wafat-Nya, dan 
membangun kembali hidup kita dengan 
kebangkitan-Nya.  Sebab dari lambung 
Kristus yang beradu di salib muncullah 
sakramen seluruh Gereja yang 
mengagumkan. (SC 5) 
Dalam liturgi dihadirkan misteri ini, 
teristimewa: a) dalam sakramen 
permandian karena di dalamnya orang 
yang dibaptis diikutsertakan dalam 
kematian dan kebangkitan Kristus dan 
menerima Roh Kudus yang 
mempersatukan mereka dalam imamat 
Kristus, dan b) dalam sakramen ekaristi 
yang menghadirkan kemenangan 
Kristus atas maut, sehingga yang 
mengambil bagian di dalamnya 
mewartakan wafat-Nya yang 
menyelamatkan sampai Dia akan 
kembali.  Misteri agung ini yang 
dirayakan dalam liturgi, dihayati 
disaksikan dan diwartakan  dalam 
seluruh hidup kristiani. 
 
Paskah dalam Perjanjian Lama 

Istilah “Paskah” berasal dari kata 
“pascha” (bahasa aramaic) dan “pesah” 
(bahasa Ibrani). 
 
Arti awal istilah “paskah” (sebelum 
ada kaitannya dengan peristiwa 
keselamatan dalam Kitab Suci) ialah: 
“melewatkan” – “melangkaui” – 
“melompat” dan berasal dari suatu 
upacara tarian yang diadakan oleh para 
gembala pada awal musim semi ketika 
mengantar kawanan dombanya dari 
kandang ke padang / gunung. Dalam 
upacara itu sudah ada kebiasaan untuk 
mempersembahkan seekor anak domba 
untuk memohon restu dalam pekerjaan 
selanjutnya; daging anak domba itu 
dimakan bersama untuk memperkuat 
tali persaudaraan dalam keluarga  
 
Pembebasan dari perbudakan di 
Mesir.  

 
Lukisan Kanvas 
Denis Maurice 

Easter Morning or Easter Mystery 

 
Istilah “paskah” tadi, diaplikasikan oleh 
orang Israel pada peristiwa yang terjadi 
di Mesir, juga pada musim semi, di 
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mana malaikat Tuhan yang datang 
membunuh anak sulung orang Mesir 
dan melewatkan rumah-rumah orang 
Israel yang ditandai dengan darah anak 
domba. Maka sejak itu “paskah” bagi 
orang Israel berarti: Karya agung 
Yahweh yang membebaskan orang 
Israel dari perbudakannya di Mesir dan 
mengantar mereka pada gunung Sinai 
di mana telah diadakan perjanjian 
antara Yahweh dan bangsa Israel. 
Peristiwa ini diperingati dengan 
“perayaan paskah” yang diadakan setiap 
tahun oleh orang Israel pada malam 
bulan purnama yang pertama dalam 
musim semi.  
 
Paskah = pembebasan / peralihan dari 
perbudakan pada hidup merdeka. 
Peristiwa ini dikenang dan dirayakan 
setiap tahun. 
 
Perayaan Pengenangan: 
Pesta peringatan ini mempunyai selalu 
dua unsur yang terdapat dalam 
peristiwa pembebasan orang Israel dari 
Mesir, yaitu :  
1) Penyembelihan anak domba dan 
memakan dagingnya dalam suatu 
perjamuan.  
2) Roti tak beragi , kenangan akan roti 
yang dimakan orang Israel saat keluar 
dari Mesir.  
 
“Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. 
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya 
bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus 
merayakannya sebagai ketetapan untuk 
selamanya”. (Kel. 12:14)  
 
Dalam perjamuan paskah itu 
dipergunakan pula semua unsur 

symbolis yang membantu untuk 
mengenang dan mengagumi karya 
besar Tuhan: anak domba, roti tak 
beragi, sayur pahit, perjamuan malam 
hari. 
 
Dari tahun ke tahun bertambahlah pula 
peristiwa agung lain dalam sejarah 
bangsa Israel yang patut ikut dikenang 
dan dirayakan sebagai ucapan syukur 
kepada Allah Sang Penyelamat mereka, 
misalnya: pembebasan mereka dari 
pembuangan di Babilon.  Akhirnya 
melalui refleksi iman, mereka sanggup 
melihat seluruh sejarah mereka 
diwarnai oleh peristiwa-peristiwa 
pembebasan dari sesuatu yang kurang 
baik untuk mencapai suatu hidup yang 
lebih baik.  
 
Peristiwa-peristiwa penting yang 
diwarnai makna paskah ialah:   
• Penciptaan dunia,  
• Perjanjian Allah dengan Abraham, 

kelahiran Ishak,  
• Persembahan Ishak,  
• keluaran dari Mesir,  
• Pembebasan dari Babilon,  
• harapan akan kedatangan Sang  

Almasih.   
 
Maka peristiwa paskah menjadi 
kunci untuk menginterprestasikan 
seluruh sejarah sebagai sejarah 
keselamatan. 
 
Dengan memperingati karya agung 
keselamatan yang dikerjakan Allah 
dalam hidup mereka, bangsa Israel 
memperkuat iman, memperkokoh 
keyakinan mereka sebagai bangsa milik 
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Tuhan, mengarahkan pikiran mereka 
akan kedatangan Sang Almasih / Sang 
Penyelamat Agung pada akhir zaman .  
Maka sifat perayaan itu ialah pertama 
pujian syukur kepada Allah atas karya 
agung yang dikerjakannya demi 
keselamatan dan kesejahteraan bangsa 
Israel. 
  
Dalam ritus syukuran orang Israel 
(hallel) dikatakan:  “Setiap orang di setiap 

generasi harus menganggap diri bahwa dia 
sendiri keluar dari Mesir... karena Yang Kudus – 
terberkatilah Dia – tidak membebaskan hanya 
leluhur  kita, melainkan kita juga telah 
dibebaskan-Nya bersama-sama dengan mereka. 
Karena itu adalah tanggung jawab kita untuk 
mengucap syukur dan pujian, merayakan  dan 
memuliakan Yang telah membuat bagi kita dan 
bagi leluhur kita semua karya agung itu, Yang 
telah menarik kita dari perbudakan kepada 
kebebasan, dari penaklukan pada penebusan, 
dari penderitaan pada kebahagiaan, dari duka 
cita pada suasana pesta, dari kegelapan pada 
terang yang indah. Maka di hadapan-Nya mari 
kita berseru: Alleluya”  

 
Lalu ritus itu dilanjutkan dengan 
permohonan agar Tuhan meneruskan 
karya agung serupa di masa mendatang:  
“Demikianlah, ya Tuhan Allah kami dan Allah 
leluhur kami, buatlah agar kami sampai dalam 
keadaan sehat pada pesta-pesta dan perayaan-
perayaan yang akan datang, dengan gembira 
karena renovasi kota-Mu dan bahagia dalam 
ibadat kepada-Mu. Pada waktu itulah kami akan 
makan anak domba paskah yang darahnya akan 
tercurah pada dinding altar-Mu dan kami akan 
mempersembahkan kepada-Mu lagu baru 
karena penebusan kami” 

 
Komunitas yang merayakannya: 
Pesta peringatan “paskah” ini awal mula 
dirayakan dalam keluarga masing-
masing: “Katakanlah kepada segenap jemaah 

Israel: Pada tanggal sepuluh bulan ini 
diambillah oleh masing-masing seekor anak 
domba, menurut kaum keluarga, seekor anak 
domba untuk tiap-tiap rumah tangga.” (Kel 12:3)  
Selanjutnya, ketika orang Israel sudah 
berada di tanah terjanji (Palestina) 
pesta ini dirayakan di Bait Allah di 
Yerusalem tetapi daging anak domba 
yang disembelih di bait Allah dibawa 
pulang untuk dimakan di rumah 
masing-masing. Demikianlah dengan 
makan bersama anak domba paskah itu 
mereka merasa dipersatukanan sebagai 
anggota keluarga dan sebagai anggota 
bangsa Israel dengan tali persaudaraan 
lebih kuat dari hubungan darah 
keluarga mereka sendiri. Dengan 
merayakan paskah bersama di 
Jerusalem diperbaharui perjanjian 
dengan Allah dan diperkokohkan 
kesadaran bahwa mereka adalah bangsa 
yang dipilih dan dimiliki Tuhan.  Maka 
yang mengambil bagian di dalamnya 
tidak boleh adanya orang asing dan 
orang Israel sendiri harus mengadakan 
sebelumnya upacara pemurnian diri.  
 
Paskah sebagai pusat segala ibadat 
orang Israel: 
Sunatan: Penyunatan diadakan 
berkaitan dengan perayaan paskah, 
dengan demikian orang yang disunat  
dan menjadi anggota umat Israel 
seoalah-olah darahnya dipersatukan 
dengan darah anak domba dan 
berkenan kepada Tuhan. 
 
Anak domba yang disembelih setiap 
pagi dan malam di bait Allah  (Kel 

29:38-42) tujuannya sebagai peringatan 
tetap perjanjian antara Allah dan 
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bangsa Israel. Pada waktu yang sama di 
dalam keluarga dan di sinagoga 
diadakan doa “shemah”, persembahan 
pujian syukur berkaitan dengan 
perjanjian paskah. 
 
Perayaan hari sabat: Peringatan akan 
penciptaan dunia dan akan perintah 
untuk menguduskan hari Sabat 
dirayakan pula sebagai peringatan akan 
pembebasan dari kerja paksa di Mesir. 
 
Pesta kemah-kemah: Peringatan akan 
waktu Tuhan menuntun bangsa Israel 
di padang gurun dan tinggal bersama 
mereka di tenda, “berpacaran” bersama 
mereka mempersiapkan saat perjanjian 
yang disahkan dalam perayaan paskah. 
Demikianlah Paskah, pusat sejarah 
keselamatan menjadi pusat hidup 
bermasyarakat (kesepuluh perintah 
Allah yang diterima di gunung Sinai 
sebagai bagian dari perjanjian antara 
Allah dan bangsa Israel menjadi pula 
anggaran dasar untuk bangsa israel) 
dan pusat segala ibadat dan liturgi 
orang Israel. 
 
 
Peristiwa Paskah dalam Perjanjian 
Baru 
 
Peristiwa sengsara, wafat dan 
kebangkitan Kristus telah terjadi 
bertepatan waktu dengan satu 
perayaan paskah (pasti bukan 
kebetulan!), maka penyerahan diri 
dengan rela yang dilakukan oleh Yesus 
dengan wafatnya di kayu salib yang 
mengantar Dia pada kebangkitan, 
penyerahan itu telah dibaca dan 

dimengerti oleh para rasul dengan 
kategori pikiran paskah orang Yahudi.  
Paskah orang Yahudi melambangkan 
apa yang akan diwujudkan dalam 
Paskah Kristus. Beberapa 
perlambangan, antara lain, mis: 
 

 Anak domba paskah ialah 
sebenarnya Kristus yang telah 
mencurahkan darah-Nya demi 
keselamatan kita   “Sebab kamu 
tahu, bahwa kamu telah ditebus dari 
cara hidupmu yang sia-sia yang 
kamu warisi dari nenek moyangmu 
itu bukan dengan barang yang fana, 
bukan pula dengan perak atau emas, 
melainkan dengan darah yang 
mahal, yaitu darah Kristus yang 
sama seperti darah anak domba yang 
tak bernoda dan tak bercacat.”(I Pt 
1:18-19). Lihat juga: Ikor 5:7.  
Yohanes dengan sengaja 
menunjukkan bahwa Yesus 
disalibkan pada waktu orang Israel 
sedang memotong anak domba 
untuk perjamuan paskah mereka 
dan sama dengan anak domba yang 
tidak boleh dipatahkan tulang 
demikian pula pada diri Yesus tidak 
dipatahkan kakinya (Yoh 19:33-36) 

 Ular yang ditinggikan di padang 
gurun sebagai tanda keselamatan 
melambangkan Yesus yang 
disalibkan (Yoh 3:14) 

 Manna di padang gurun 
melambangkan roti ekaristi (roti 
perjamuan paskah). (Yoh 6:35)  

 Musa yang baru ialah Yesus (Kis 
3:22) 

 Imam agung yang baru yang 
mempersembahkan kurban paskah 
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ialah Yesus yang mempersem-
bahkan diri-Nya (Ibr 9:19-26) 

 
Misteri Paskah di dalam Gereja 
 
Perayaan: Fokus perhatian dalam 
perayaan paskah ialah peristiwa wafat 
dan kebangkitan Kristus, yaitu 
kemenangan atas maut yang dibuat 
oleh Yesus dengan kebangkitannya.  
Kemenangan itu dilihat sebagai 
“peralihan/penyeberangan” dari hidup 
lama pada hidup baru. Peralihan ini 
telah dilambangkan dalam 
penyeberangan laut merah oleh orang 
Israel yang beralih dari perbudakan di 
Mesir dan memperoleh hidup sebagai 
bangsa yang bebas.  
 
“Paskah ialah ‘peralihan/penyeberangan’ 
dari Tuhan yang melalui sengsara dan 
wafat-Nya sampai pada hidup dengan 
mengantar pada hidup juga semua orang 
yang percaya kepada-Nya” (St. 
Augustinus). 

 
Di dalam hidup orang beriman 
peralihan itu terjadi melalui Sakramen 
Baptis.  Maka Sakramen baptis adalah 
buah pertama dari misteri Paskah dan 
dirayakan pula sebagai upacara utama 
dalam upacara malam Paskah. Baptis 
serta pembaharuan hidup Kristiani 
mendapat fokus utama juga dalam 
masa persiapan Paskah (masa 
prapaskah). Bersama dengan Sakramen 
Baptis dirayakan pula Sakramen 
Ekaristi.  Di dalam Sakramen Ekaristi 
dihadirkan Sang Anak Domba Allah 
yang mencurahkan darah-Nya demi 
keselamatan umat-Nya dan yang 

tubuh-Nya dan darah-Nya disambut 
orang beriman sebagai bekal dan 
kekuatan dalam perjalanan hidupnya.  
Misteri Paskah ini dirayakan dalam Tri 
Hari Paskah dan mencapai puncaknya 
pada upacara malam Paskah. Apa yang 
dirayakan selama tiga hari paskah itu 
merupakan suatu kesatuan yang 
saling melengkapi dan tidak boleh 
dipisah-pisahkan.  
 
Perayaan misteri paskah mempunyai 
selalu tiga dimensi:  
1. Mengenangkan peristiwa 

keselamatan yang sudah terjadi 
dalam sejarah (wafat dan 
kebangkitan Kristus). 

2. Menghadirkan keselamatan yang 
telah disebabkan oleh peristiwa 
yang dikenangkan. 

3. Menantikan agar keselamatan itu 
terwujud sepenuhnya di masa 
mendatang. 

 
“Tuhan telah wafat, Tuhan telah 

bangkit, dan Tuhan akan kembali” 
 
Perayaan misteri paskah adalah pusat 
dan sumber sakramen-sakramen lain 
dan seluruh liturgi dan hidup Kristiani.  
Yang dirayakan selama tri hari Paskah 
diperbaharui secara lebih sederhana 
dalam perayaan Ekaristi setiap hari 
Minggu, sehingga hari Minggu 
disebut “Paskah kecil”. bahkan 
perayaan Ekaristi diulangi setiap hari 
dengan tujuan agar orang beriman 
dapat mewujudkan secara konkrit di 
dalam hidupnya sehari-hari misteri 
wafat dan kebangkitan Kristus yang 
dirayakan dalam ibadat Ekaristi.  Maka 
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hidup Kristiani ditandai dengan misteri 
keselamatan yang sudah mulai 
terwujud, namun masih terbuka untuk 
mencapai kesempurnaan di masa 
mendatang.  
 
Hidup Kristiani ialah mewujudkan 
dalam hidup sehari-hari misteri 
yang dirayakan dalam sakramen-
sakramen dan menghayati secara 
konkrit apa yang kita terima dalam 
iman sambil mengharapkan terca-
painya kesempurnaan. 
 
Perayaan misteri Paskah dalam Tri 
Hari Paskah 
 

 
 
Perayaan dimulai hari Kamis Putih 
dengan mengenangkan perjamuan 
malam terakhir. Yang dikenangkan dan 
dirayakan dalam upacara ini ialah: 
Sakramen Ekaristi, Sakramen 
Imamat, dan hukum cinta kasih 
yang dinyatakan dalam upacara 
pembasuhan kaki. 
 
Pada Hari Jum’at Agung liturgi 
berkisar pada ‘salib’ menurut 
pandangan Yohanes. Hari ini bukan 
hari duka cita (warna liturgi ialah 
merah, bukan hitam!), melainkan hari 
untuk memandang dengan penuh 
cinta pada kurban berdarah Kristus 

di atas salib, sumber keselamatan kita. 
Umat beriman menyatukan diri dengan 
kurban Kristus melalui puasa dan 
pantang. Dalam upacara tidak 
dirayakan Ekaristi, melainkan hanya 
Ibadat Sabda dengan Kisah sengsara 
dan wafat Kristus. Komuni yang 
diterima ialah dari Ekaristi yang 
dirayakan pada hari Kamis Putih. 
 
Hari Sabtu ialah tanpa upacara liturgi, 
kecuali untuk doa ibadat harian: 
Melalui doa kita menemani Kristus 
yang sudah menang di atas salib dan 
sekarang turun ke tempat penantian 
dan jenazah-Nya dibaringkan di dalam 
kuburan. Suasana sesal dan tobat 
menjadi ciri khas hari Sabtu suci. 
 
Malam Paskah: adalah  puncak 
perayaan Paskah. Kristus yang 
bangkit, adalah cahaya dunia, dan sang 
penyelamat umat manusia dari dosa 
dan maut. Keselamatan itu sudah dapat 
diperoleh sekarang melalui sakramen 
permandian yang menyatukan orang 
beriman dalam peristiwa wafat dan 
kebangkitan-Nya. Kesatuan dengan 
Kristus yang bangkit mencapai 
puncaknya dalam perayaan Ekaristi. 
 
Misteri Kebangkitan Kristus 
diteruskan perayaan-Nya pada Hari 
Minggu Paskah. 
 
 
Bahan ini disusun oleh Pastor Franco SX dari 
berbagai sumber, dengan sumber utama dari 
“Mistero Pasquale” karangan P Srci yang 
terdapat di :Sigouario Liturgico”.  
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Oleh Frater Eko 

 
Pada masa Prapaskah tahun 2013 ini 
Bapak Uskup Mgr Martinus Dogma 
Situmorang OFMCap telah 
menerbitkan Surat Gembala yang 
berjudul “Bangga Menjadi Orang 
Katolik” surat gembala ini memuat 
pesan yang begitu indah dan mendalam 
yang ditujukan bagi seluruh umat 
Katolik di seluruh keuskupan padang. 
Ada beberapa poin penting dari surat 
gembala ini dan beberapa relevansi 
yang dapat ditarik dari surat gembala 
uskup ini, dikaitkan juga dengan Tahun 
Iman dan Tahun Katekese yang pada 
tahun ini berjalan di Keuskupan 
Padang. 

1. Pada bagian Awal Bapa 
uskup memberi penekanan 
pada martabat Baptisan yang 
telah diterima oleh setiap 
umat Katolik. Baptisan 
dalam hal ini menjadikan 
setiap umat sebagai anak 
Allah. Dengan baptisan 
membawa dalam diri setiap 
umat kesadaran sebagai 
pribadi yang dipanggil untuk 

mengasihi seperti Allah sendiri yang 
adalah kasih. 

2. Dengan Dibaptis maka setiap orang 
digabungkan di dalam keluarga 
Allah sendiri yang mana secara 
bersama setiap orang dipanggil 
untuk mewujudkan Gereja Katolik 
yang Satu, Kudus, Katolik dan 
apostolik. dengan kasih yang 
mengalir dari Yesus sendiri setiap 
umat diajak untuk saling mengasihi 
satu dengan yang lain. Bapak Uskup 
menekankan bahwa di dalam Gereja 
seharusnya tidak ada satu bagian 
dari keluarga yang hidup di dalam 
kekurangan. 

3. Setiap orang Katolik diajak untuk 
ikut serta dalam karya pewartaan 
Kritus. mewartakan Allah yang kita 
kenal melalui pribadi Kristus. 
menjadi pewarta berarti menjadi 
terang bagi dunia. 

4. Bapa Uskup juga menekankan 
pentingnya sikap tobat yang harus 
ditumbuhkan dalam masa 
prapaskah, sikap tobat ini 
diwujudkan dengan suatu upaya 
untuk semakin memperdalam Iman 
dan kepercayaan akan Allah 

tritunggal, mengingat 
bahwa pada tahun ini kita 
juga merayakan tahun 
iman. 

SEDIKIT CATATAN 

Surat gembala Uskup pada 
kesempatan ini kesan yang 
kami tangkap sangat kental 

dengan pesan pesan yang termuat di 
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dalam ensiklik “Deus Caritas Est” dari 
Benediktus XVI terutama menyangkut 
poin mengenai Iman, cinta kasih, dan 
perwujudan dari kasih itu sendiri yang 
menekankan akan solidaritas yang 
mengajak seluruh umat untuk jangan 
sampai membiarkan saudara seiman 
kita hidup di dalam kekurangan. 

Sehingga kesan kami Bapa Uskup 
dalam surat Gembala kali ini cenderung 
mengajak kita untuk menyelaraskan 
masa prapaskan dengan tahun Iman 
yang pada tahun ini dirayakan oleh 
seluruh Gereja. 

RELEVANSI 
Apabila sebagai umat Keskupan Padang 
ada beberapa relevansi yang seharusnya 
mendapatkan perhatian lebih dari 
seluruh umat. 

1. Tetap menjadi fokus kegiatan dalam 
masa prapaskah adalah diadakannya 
pertemuan stasi/kring/lingkungan 
selama masa ini untuk membahas 
tema-tema prapaskah yang memang 
sudah secara jelas terkait erat 
dengan tahun iman. 

2. Mengisi kegiatan paskah dengan 
aneka kegiatan tentang katekese, 
misalnya mempelajari katekismus, 
dan tema tema tantang Credo atau 
doa aku percaya. 

3. Mengisi paskah dengan kegiatan 
sosial misalnya pembagian sembako, 
pengobatan murah, donor darah, 
dan kunjungan untuk manula dan 
orang sakit. hal ini sebagai 
tanggapan terhadap tekanan yang 

sangat kental berkaitan dengan 
pesan Uskup tentang mem-
perhatikan saudara yang keku-
rangan. 

 
Oleh: I Nyoman P Ajana 

 
MASA PRA-PASKAH 
 
 Masa pra-paska Tahun 

2013 mulai pada hari 
Rabu Abu, 13 Februari, 
dan berlangsung sam-
pai dengan hari Sabtu 
Suci, tgl. 30 Maret 
2013. Lama waktunya ialah 40 hari, 
tidak terhitung 7 hari Minggu di 
dalamnya, karena hari Minggu 
bukan hari tobat. Masa pra-Paskah 
ialah masa tobat. 

 Tentang tobat hukum Gereja ialah 
sbb: "Semua orang beriman 
kristiani menurut cara masing-
masing wajib melakukan tobat 
demi hukum ilahi; tetapi agar 
mereka semua bersatu dalam 
suatu pelaksanaan tobat bersama, 
ditentukan hari-hari tobat di mana 
umat beriman kristiani secara 
khusus meluangkan waktu untuk 
berdoa, menjalankan karya 
kesalehan dan amal-kasih, 
menyangkal diri sendiri dengan 
melaksanakan kewajiban-
kewajibannya secara lebih setia 
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dan terutama dengan berpuasa 
dan berpantang" (KHK # 1249) 

 NB. Waktu tobat lain, selain masa 
pra-Paskah, ialah setiap hari 
Jum'at sepanjang tahun. (KHK # 
1250) 

 
 
Sarana yang disajikan oleh Gereja untuk 
melaksanakan pertobatan dalam masa 
pra-Paskah ialah:  
 
Dalam bidang matiraga: Puasa dan 
Pantang:  

Peraturan Puasa dan Pantang 
 Berpantang dan berpuasa pada 

hari Rabu, 13 Februari dan hari 
Jumat Agung, 28 Maret 2013. 
Pada hari Jumat lain-lainnya 
dalam Masa pra-paska (dan 
sepanjang tahun) kita wajib 
hanya berpantang. 

 Yang diwajibkan berpuasa 
menurut Hukum Gereja adalah 
semua yang sudah dewasa 
sampai awal tahun ke-
enampuluh (KHK k. 1252). Yang 
disebut dewasa adalah orang 
yang genap berumur 
delapanbelas tahun (KHK k. 97.1) 

 Puasa artinya: mengurangi 
makan untuk merasakan 
kelaparan (biasanya makan 
kenyang hanya satu kali sehari). 

 Yang diwajibkan berpantang: 
semua yang sudah berumur 14 
tahun keatas (KHK. 1252) 

 Pantang yang dimaksud disini: 
tiap keluarga atau kelompok 
atau perorangan memilih sendiri 
sekurang-kurangnya satu dari 

kemungkinan-kemungkinan ini: 
pantang daging, pantang garam, 
pantang jajan, pantang rokok. 
Setiap orang Katolik sangat 
dianjurkan untuk memilih wujud 
pantangnya yang lebih 
bermanfaat untuk membangun 
sikap tobat yang berguna untuk 
pengembangan imannya. 

 Yang belum terikat wajib puasa 
dan pantang karena usianya 
masih kurang, dianjurkan untuk 
dibina ke arah semangat tobat 
yang sejati, juga melalui puasa 
dan pantang. 

 Untuk menghayati makna Masa 
pra-Paskah Gereja Katolik 
meniadakan semua pesta-pesta, 
termasuk pesta perkawinan. 

 
Dalam bidang doa, yang amat 
dianjurkan oleh Gereja ialah:  

Baik secara pribadi maupun 
bersama-sama mengusahakan 
pembaharuan hidup rohani, 
misalnya melalui:  

• rekoleksi,  
• retret,  
• Tobat,  
• peningkatan semangat doa. 

secara pribadi dan dalam 
keluarga,  

• ibadat jalan salib, dan sebagainya  
 
Dalam bidang amal kasih  

• Memperhatikan kebutuhan 
sesama dan membantu mereka 
dengan menyumbangkan waktu, 
tenaga, harta. Salah satu ungkapan 
tobat bersama dalam masa 
Prapaskah ialah Aksi Puasa 
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Pembangunan (APP). "APP adalah 
kegiatan Gereja Katolik Indonesia 
yang diselenggarakan pada masa 
praPaskah sebagai salah satu 
perwujudan tobat dan solidaritas 
dengan kaum papa. Kegiatan 
utama APP adalah penyadaran 
rohani lewat ibadat-ibadat APP 
dan pengumpulan dana untuk 
proyek-proyek sosial dan 
pembangunan. " (SKRS # 136.7).  

 

 
 

• Amplop APP yang diisi secara 
pribadi / perkeluarga dikembali-
kan sebagai persembahan dalam 
ibadat pada hari Jum'at Agung.  

 
KESIMPULAN 
Masa pra-Paskah ialah suatu masa suci, 
ibarat suatu retret Agung, bagi umat 
beriman yang dipanggil oleh Gereja 
untuk ikut bersama Kristus ke padang 
gurun selama 40 hari untuk berjuang 
dan melatih diri melawan segala godaan 
dan setan. Usaha ini dibuat melalui 
matiraga, puasa dan pantang melalui 
doa dan perbuatan amal kasih dengan 
tujuan untuk memperbaharui hidupnya 
(bertobat) agar dengan demikian dapat 
diikutsertakan juga dalam kemenangan 

yang diperoleh Kristus melalui sengsara 
wafat dan kebangkitan-Nya  
 

 
 

 
Oleh Y Sugiyana 

 

 Orang yang belum dibaptis tidak 

dapat dengan sah menyambut 

sakramen-sakramen lainnya. 
(Kan.842-1) 

 Sakramen-sakramen baptis, 

penguatan dan Ekaristi Maha 

Kudus terjalin satu sama lain 

sedemikian rupa, sehingga 

dituntut untuk inisiasi kristiani 

yang penuh.(Kan.842-2) 

 Para gembala umat dan kaum 

beriman kristiani lainnya, seturut 

tugas gerejawi masing-masing, 

berwajib untuk mengusahakan 

agar mereka yang meminta 

sakramen-sakramen dipersiapkan 

lewat pewartaan injil serta 

katekese untuk menerimanya, 

dengan mengindahkan norma-

norma yang dikeluarkan oleh 

otoritas yang berwenang. (Kan.843-

2) 
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 Sakramen-sakramen baptis, 

penguatan (Krisma) dan 

imamat, karena memberikan 

meterai, tidak dapat diulang. 
(Kan.845-1) 

 

 

 
 

 Dalam merayakan sakramen-

sakramen hendaknya ditepati 

dengan setia buku-buku liturgi 

yang telah disetujui oleh otoritas 

yang berwenang, karena itu tak 

seorangpun boleh menambah, 

menghapus atau mengubah dalam 

hal itu atas kehendaknya sendiri. 
(Kan.846-1) 

 Pelayan sakramen tidak boleh 

menuntut apa-apa bagi 

pelayannanya selain pemberian 

yang telah ditetapkan oleh otoritas 

yang berwenang, tetapi selalu 

harus dijaga agar orang miskin 

jangan sampai tidak mendapat 

bantuan sakramen-sakramen 

karena kemiskinannya. (Kan.848.) 

 
SAKRAMEN BAPTIS 

 
PERAYAAN BAPTIS 

 Baptis hendaknya diterimakan 

menurut tata-perayaan yang 

ditetapkan dalam buku-buku 

liturgi, kecuali dalam keadaan 

darurat, di mana harus ditepati 

hanya hal-hal yang dituntut untuk 

sahnya sakramen.(Kan.850) 

 Perayaan baptis harus disiapkan 

dengan semestinya; maka dari itu: 

1. Orang dewasa yang bermaksud 

menerima baptis hendaknya 

diterima dalam katekumenat, 

dan sedapat mungkin 

dibimbing ke inisiasi 

sakramental lewat pelbagai 

tahap, menurut tata-perayaan 

inisiasi yang telah disesuaikan 

oleh konferensi Waligereja 
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serta norma-norma khusus 

yang dikeluarkan olehnya 
(Kan.851-1) 

2. Orangtua dari kanak-kanak 

yang akan dibaptis, demikian 

pula mereka yang akan 

menerima tugas sebagai wali-

baptis, hendaknya diberitahu 

dengan baik tentang arti 

sakramen ini serta tentang 

kewajiban-kewajiban yang 

melekat padanya. Pastor-

paroki hendaknya mengu-

sahakan sendiri atau lewat 

orang-orang lain, agar para 

orangtua dipersiapkan dengan 

baik lewat nasihat-nasihat 

pastoral, dan bahkan dengan 

doa bersama-sama, dengan 

mengumpulkan keluarga-

keluarga serta bila mungkin 

dengan mengadakan kunjung-

an-kunjungan pada mereka. 

(Kan. 851-2) 

 
 
 

 Air yang harus dipergunakan 

dalam menerimakan baptis, di luar 

keadaan terpaksa, haruslah air 

yang diberkati menurut 

ketentuan-ketentuan buku liturgi. 
(Kan.853) 

 Meskipun baptis dapat dirayakan 

pada hari apa pun, namun 

dianjurkan agar pada umumnya 

dirayakan pada hari Minggu, atau 

jika dapat pada malam Paskah. 
(Kan.856) 

 Di luar keadaan darurat, tempat 

yang biasa untuk baptis adalah 

gereja atau tempat ibadat. (Kan.857-

1) 

 Pada umumnya hendaknya orang 

dewasa dibaptis di gereja 

parokinya sendiri, sedang kanak-

kanak di gereja paroki orang-

tuanya, kecuali bila alasan wajar 

menganjurkan lain. (Kan.857-2) 

 Di luar keadaan darurat, baptis 

jangan diberikan di rumah pribadi, 

kecuali Ordinaris wilayah atas 

alasan yang berat mengi-

zinkannya. (Kan.860-1) 

PELAYAN BAPTIS 

 Pelayan biasa baptis adalah Uskup, 

imam atau diakon, dengan tetap 

berlaku ketentuan Kan.530 no.1 

(tentang fungsi-fungsi yang secara 

khusus dipercayakan kepada 

pastor-paroki). ( Kan.861-1) 

 Bilamana pelayan biasa tidak ada 

atau terhalang, baptis boleh 

dilaksanakan oleh katekis atau 

orang lain yang oleh Ordinaris 

wilayah ditunjuk untuk tugas itu, 

bahkan dalam keadaan darurat 

oleh siapapun yang mempunyai 

maksud semestinya; hendaknya 

para gembala umat, terutama 

pastor paroki, memperhatikan 
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agar umat beriman kristiani 

diberitahu cara membaptis yang 

betul. (Kan. 861-2) 

 Di luar keadaan darurat, tak 

seorangpun diperbolehkan 

melayani baptis di wilayah lain 

tanpa izin yang semestinya, juga 

bahkan kepada orang-orang 

bawahannya sendiri. (Kan. 862) 

 Baptis orang-orang dewasa, 

sekurang-kurangnya mereka yang 

telah berusia genap empatbelas 

tahun, hendaknya dibawa kepada 

Uskup diosesan, agar dilaksanakan 

olehnya bila dipandangnya patut. 
(Kan. 863) 

 
PARA CALON BAPTIS 

 Yang dapat dibaptis ialah setiap 

dan hanya manusia yang belum 

dibaptis. (Kan. 864) 

 Orang dewasa yang dibaptis, jika 

tak ada alasan berat yang 

merintanginya, hendaknya segera 

setelah dibaptis diberi penguatan 

serta ambil bagian dalam perayaan 

ekaristi, juga dengan sambut 

komuni. (Kan. 866) 

 Para orangtua wajib untuk 

mengusahakan agar bayi-bayi 

dibaptis dalam minggu-minggu 

pertama; segera sesudah kelahiran 

anaknya, bahkan juga sebelum itu, 

hendaknya menghadap pastor 

paroki untuk memintakan 

sakramen bagi anaknya serta 

dipersiapkan selayaknya untuk 

itu.(Kan.867-1) 

 Bila bayi berada dalam bahaya 

mati, hendaknya dibaptis tanpa 

menunda-nunda.(Kan.867-2) 

 Agar bayi boleh dibaptis, haruslah: 

a. Orangtuanya, sekurang-kurang-

nya satu dari mereka atau yang 

menggantikan orangtuanya se-

cara legitim, menyetujuinya; 

b. Ada harapan cukup mendasar 

bahwa anak itu akan dididik 

dalam agama katolik; bila 

harapan itu tidak ada, baptis 

hendaknya ditunda menurut 

ketentuan hukum partikular, 

dengan memperingatkan orang 

tuanya mengenai alasan itu. (Kan. 

868-1) 

 Anak dari orangtua katolik, 

bahkan juga dari orangtua tidak 

katolik, dalam bahaya mati boleh 

dibaptis, juga meskipun orang-

tuanya tidak menyetujuinya. (Kan. 

868-2) 

 
(bersambung edisi bulan depan) 

 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
"Dosa adalah perlawanan terhadap 
alasan, kebenaran dan kesadaran moral; 
adalah kegagalan dalam cinta suci 



 

 
  

 

 
 

 

Edisi X – Februari 2013 
Halaman 16 dari 36 

 

untuk Tuhan dan masyarakat yang 
diakibatkan oleh sebuah keinginan diri 
terhadap hal-hal tertentu. Dosa melukai 
sisi alami dan solidaritas manusia. Dosa 
telah didefinisikan sebagai "sebuah 
pernyataan, kehendak, atau keinginan 
diri yang berlawanan dengan hukum 
abadi." (KGK # 1849)  
 
"Dosa adalah perlawanan terhadap 
Tuhan: 'Terhadap Engkau, hanya 
Engkau, aku telah berdosa, dan 
melakukan hal yang jahat dalam 
penglihatanMu.' Dosa menempatkan 
dirinya melawan cinta Tuhan kepada 
kita dan membuat hati kita berpaling 
darinya. Seperti dosa awal, adalah 
ketidakpatuhan, percobaan kepada 
Tuhan melalui kehendak menjadi 
'sepeti Tuhan', mengetahui dan 
melakukan yang baik dan jahat. Oleh 
karenanya, dosa adalah 'cinta diri 
bahkan untuk tidak mematuhi Tuhan'. 
Dalam intensitas akan kebanggan diri 
ini, dosa bertentangan dengan 
kepatuhan Yesus, yang mencapai pada 
keselamatan kita. (KGK # 1850).  
 
JENIS DOSA  
 
"Terdapat banyak jenis dosa. Injil 
menyediakan beberapa daftar. Surat 
Santo Paulus kepada Galatia 
menjelaskan perbandingan pekerjaan 
daging dengan buah Roh: "Pekerjaan 
daging adalah jelas: percabulan, 
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan 
berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, 
iri hati, amarah, kepentingan diri 
sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora 

dan sebagainya. Terhadap semuanya itu 
kuperingatkan kamu--seperti yang telah 
kubuat dahulu--bahwa barangsiapa 
melakukan hal-hal yang demikian, ia 
tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah." (KGK # 1852)  
 
"Atau tidak tahukah kamu, bahwa 
orang-orang yang tidak adil tidak akan 
mendapat bagian dalam Kerajaan 
Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, 
penyembah berhala, orang berzinah, 
banci, orang pemburit, pencuri, orang 
kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu 
tidak akan mendapat bagian dalam 
Kerajaan Allah." [1 Kor. 6:9-10]  
 
"Setiap orang yang mengatakan sesuatu 
melawan Anak Manusia, ia akan 
diampuni; tetapi barangsiapa 
menghujat Roh Kudus, ia tidak akan 
diampuni." [Lk. 12:10]  
 
"Jadi barangsiapa dengan cara yang 
tidak layak makan roti atau minum 
cawan Tuhan, ia berdosa terhadap 
tubuh dan darah Tuhan. Karena itu 
hendaklah tiap-tiap orang menguji 
dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia 
makan roti dan minum dari cawan itu. 
Karena barangsiapa makan dan minum 
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia 
mendatangkan hukuman atas dirinya. 
Sebab itu banyak di antara kamu yang 
lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang 
meninggal." [1 Kor. 11:27-30]  
 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 
maka Dosa digolongkan menjadi Dosa 
besar dan dosa kecil. 
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Dosa Besar: 

 Perbuatan / sikap yang meng-
hancurkan rasa cinta akan Tuhan 
dan sesama di dalam hati manusia 
dengan melakukan pelanggaran 
besar terhadap hukum Tuhan 

 "Perbuatan / sikap yang menyerang 
prinsip vital dalam diri kita – yaitu, 
cinta akan Tuhan dan sesama – 
memerlukan inisitiaf baru akan 
belas kasih Tuhan dan perubahan 
hati yang normalnya diraih dalam 
rumusan Sakramen Pertobatan. 

 "Sebuah kemungkinan yang radikal 
akan kebebasan manusia, 
selayaknya cinta itu sendiri yang 
menghasilkan hilangnya rasa cinta 
akan Tuhan dan sesama dan rahmat 
pemurnian diri. 

 "Untuk memilih secara sadar – 
yaitu, mengetahui dan 
menghendakinya –  melakukan 
sesuatu yang sangat berlawanan 
dengan hukum abadi yang akan 
menghancurkan belas kasih dalam 
diri sendiri. Jika tidak bertobat, 
maka dosa ini membawa kematian 
kekal. 

 
Dosa kecil: 

 Dosa kecil mengijinkan rasa cinta 

akan Tuhan dan sesama untuk tetap 

ada, meskipun juga melanggar dan 

melukainya.  

 Tindakan tak bermoral yang masih 

dapat diperbaiki karena masih 

memiliki rasa cinta akan Tuhan dan 

sesama 

 Secara spontan – tanpa sepe-

ngetahuan atau tanpa kesadaran 

penuh – melakukan pelanggaran 

hukum yang tidak serius, dalam 

waktu seketika (saat itu juga-tanpa 

pikir panjang) 

 Sebuah ketertarikan tak beraturan / 

sesaat / trend akan hal-hal ciptaan; 

yang akan menghalangi perkem-

bangan moral kebaikan  

 
Dosa kecil yang dilakukan secara 
sadar dan tanpa pertobatan 
membawa kita sedikit demi sedikit 
kepada dosa besar (fatal). Namun 
dosa kecil tidak menempatkan kita 
dalam posisi yang langsung berlawanan 
dengan kehendak dan persahabatan 
Tuhan; ia tidak memutuskan perjanjian 
dengan Tuhan. Dengan rahmat Tuhan 
dosa kecil dapat diperbaiki dengan cara 
manusia. ‘Dosa kecil tidak menjauhkan 
pendosa dari rahmat yang memurnikan, 
persahabatan dengan Tuhan, rasa cinta 
akan Tuhan dan sesama, dan kehidupan 
kekal. 
 
Semua dosa besar dapat diampuni. 
Dengan perubahan hati melalui 
Sakramen Pertobatan, pendosa 
dapat mencari belas kasih Tuhan 
dan meraih kembali keadaan 
berahmat yang sebelumnya 
didapatkan melalui Sakramen 
Baptis. 
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Oleh Y Sugiyana 

 
 
 
Pertanyaan untuk dijawab 
sebagai latihan pengenalan visi 
diri sendiri dalam  peryaan 
Ekaristi. 
 
1. Apakah tujuan saudara 

datang ke Gereja? 

2. Apakah saudara sudah 

mempersiapkan hati untuk 

bersatu dengan Tuhan? 

3. Apakah saudara sadar Yesus ada dan 

hadir dan bersemayam di dalam 

Tabernakel Kudus di Gereja? 

4. Bagaimana perasaan saudara kalau 

yang saudara lihat di Tabernakel 

Kudus adalah Yesus sendiri? 

5. Bagaimana tanggapan saudara 

mengenai ucapan Tuhan Yesus 

”Berbahagialah kamu yang tidak 

melihat namun percaya”? (Yohanes 

20:29) 

6. Percayakah saudara akan Mukjizat 

Ekaristi yang sering terjadi? Ataukah 

saudara belum mengetahuinya? 

7. Bagaimana sikap dan hati saudara 

kalau saudara sudah masuk ke 

dalam Gereja? Apakah yang saudara 

pandang pertama kali? Apakah 

sudah sesuai dengan tujuan hati 

saudara pada saat ingin ke Gereja? 

8. Apakah saudara sudah 

menghormati Tabernakel Kudus 

dimana Tubuh dan Darah Tuhan 

Yesus berada? Apakah saudara 

sudah berdoa dan 

memandang pada-Nya? 

9. Pada saat Perayaan Misa 

Kudus berlangsung 

bagaimana sikap duduk 

saudara? Apakah yang 

saudara lakukan kalau sudah 

duduk, berdiri, berlutut di 

hadapan Tuhan Yesus sendiri, 

dan Dia sedang memandangi 

saudara? Apakah saudara masih 

bercakap-cakap, duduk dengan kaki 

menginjak bangku di depan, lirik 

kanan lirik kiri? 

10. Apakah saudara sadar bahwa pada 

saat Misa Kudus berlangsung, 

Tuhan Yesus, Bunda Maria, Para 

Malaikat hadir? Apakah saudara 

percaya seperti yang dikatakan oleh 

Santo Padre Pio bahwa mereka 

semua hadir pada Perayaan Misa 

Kudus? 
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11. Pada puncak Perayaan Misa Kudus 

hosti di Konsekrasikan dan menjadi 

Tubuh dan Darah Kristus. Apakah 

yang saudara lakukan? Apakah sikap 

dan hati saudara sudah 

menyembahnya? Ataukah hanya 

membuat tanda salib saja dengan 

hati yang biasa-biasa saja? Ataukah 

hanya berdiam saja? 

12. Sadarkah saudara bahwa Tuhan 

Yesus dengan segala kerendahan 

hati-Nya, Dia yang adalah raja kita, 

mau memberikan tubuh dan darah-

Nya untuk kita agar kita dapat 

bersatu dengan-Nya kembali dalam 

kehidupan kekal? 

13. Apakah saudara sudah 

mempersiapkan hati untuk 

menyambut Komuni Kudus, bersatu 

dengan Tuhan Yesus sendiri dengan 

menerima Hosti Kudus yang adalah 

Tubuh dan Darah-Nya? Dan apakah 

saudara sudah mengakukan dosa-

dosa yang selalu menghambat dan 

menghalangi hubungan saudara 

dengan Kristus? 

14. Apakah saudara sudah meminta 

kepada Roh Kudus untuk 

mengkuduskan saudara, sebelum 

menerima Hosti Kudus? Apakah 

saudara tega dalam keadaan berdosa 

berat memaksa Tuhan Yesus Yang 

Maha Kudus dalam rupa Hosti 

Kudus masuk ke dalam diri saudara? 

15. Bagaimanakah sikap saudara 

semestinya dalam menerima Hosti 

Kudus yang adalah Tubuh dan 

Darah Tuhan Yesus sendiri yang 

Maha Kudus, Maha Suci, Dia yang 

adalah Alfa dan Omega (yang 

pertama dan terakhir) bagi kita? 

Apakah sebelumnya saudara sudah 

memberikan penghormatan pada-

Nya? Apakah saudara sudah yakin 

tangan saudara sudah bersih secara 

harafiah dan dari dosa? Tangan 

manakah yang saudara gunakan 

untuk makan dan untuk hal yang 

lainnya? 

16. Apakah yang saudara lakukan 

setelah saudara menerima Tuhan 

Yesus dalam diri saudara? 

Bagaimana rasanya Tuhan ada 

dalam diri saudara? Apakah saudara 

merasa bahwa Sorga telah Tuhan 

berikan saat itu pada kita? 

17. Tahukah saudara sebelum Hosti 

Kudus larut dalam cairan tubuh kita 

paling tidak selama 15 menit, Tuhan 

masih ada dalam rupa Tubuh dan 

Darah-Nya sendiri? 

18. Sikap dan hati yang bagaimana yang 

saudara lakukan sebelum keluar 

Gereja dan pulang? Apakah pulang 

begitu saja? Apakah kerinduan bagi 

Tuhan masih ada? 

19. Tahukah saudara mengenai Dosa 

Sakrelegi? 
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20. Ingatkah saudara bahwa Tubuh dan 

Darah Kristus adalah jaminan dan 

janji Tuhan agar kita dapat hidup 

kekal? (Yohanes 6:50-58). 

 
Semoga semua pertanyaan ini dapat 
membuat saudara menjawabnya dengan 
penuh kerendahan hati dan mintalah 
bimbingan Roh Kudus untuk itu. Semoga 
Tuhan beserta kita. Amin 

 

✞✞✞ 
 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Terkadang, dalam “undangan” untuk 
menerima Sakramen Tobat – 
Pengakuan Dosa masih ada pertanyaan, 
“Dosa apa yang harus saya akukan?” 
 
 
Berikut beberapa latihan untuk 
pengenalan dosa diri berdasarkan 10 
perintah Allah dan Pandangan Gereja 
Katolik. 
 
1. Apakah saya telah menolak untuk 

menerima dengan benar apa yang 
telah Tuhan ajarkan atau apa yang 
dianjurkan Gereja Katolik untuk 
percaya?  

2. Apakah saya telah menolak 
keberadaan Tuhan?  

3. Apakah saya telah menolak iman 
Kristiani, mengasosiasikan diri saya 
secara formal dengan agama lain?  

4. Apakah saya telah mengasosiasikan 
diri saya secara formal dengan sekte 
non Katolik lainnya?  

5. Apakah saya anggota kelompok 
yang dilarang bagi orang Katolik?  

6. Apakah saya telah bergabung 
dengan praktek-praktek mistik?  

7. Apakah saya telah berkonsultasi 
tentang ramalan-ramalan?  

8. Apakah saya telah menggunakan 
nama Tuhan dalam kutukan atau 
hujatan?  

9. Apakah saya telah gagal untuk 
menepati sumpah atau janji-janji 
yang saya buat kepada Tuhan?  

10. Apakah saya telah menggunakan 
ucapan yang vulgar, tidak layak?  

11. Apakah saya telah menggunakan 
ucapan yang mengecilkan orang 
lain?  

12. Apakah saya telah menyalah-
gunakan tempat atau hal-hal untuk 
penyembahan kepada Tuhan?  

13. Apakah saya telah meluangkan 
waktu setiap hari untuk doa pribadi 
kepada Tuhan?  

14. Apakah saya telah menyembah 
Tuhan pada Misa Minggu dan Hari 
Kudus Wajib lainnya? 

15. Apakah saya telah menerima 
sakramen saat dalam keadaan dosa 
besar?  

16. Apakah saya biasa datang terlambat 
atau pulang lebih awal dalam Misa 
tanpa alasan yang tepat?  

17. Apakah saya berbelanja yang tidak 
perlu dan melakukan bisnis pada 
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hari Minggu dan Hari Kudus Wajib 
lainnya?  

18. Apakah saya telah menyediakan 
pendidikan keagamaan dan pem-
bentukkan anak-anak saya selama 
mereka berada dalam pengawasan 
saya?  

19. Apakah saya telah mengawasi anak-
anak yang masih dalam penjagaan 
saya menerima sakramen Tobat dan 
Komuni?  

20. Apakah saya telah memilih sekolah 
untuk anak-anak saya yang sesuai 
dengan kepercayaan agama saya dan 
yang dapat membantu saya dalam 
peranan saya sebagai pendidik 
utama?  

21. Jika tidak mungkin untuk 
mendaftarkan anak-anak saya ke 
Sekolah Katolik, apakah saya telah 
mengawasi mereka mengikuti 
pelajaran agama selama masa 
sekolah mereka, bahkan setelah 
Penguatan?  

22. Apakah saya telah berdoa dengan 
dan untuk anak-anak saya?  

23.  Apakah saya telah melanggar 
hukum?  

24. Apakah saya telah memberikan 
support atau memilih politikus yang 
posisinya bertentangan dengan 
ajaran Kristus dan Gereja Katolik?  

25. Apakah saya dengan tidak adil 
menyakiti orang lain?  

26. Apakah saya telah menilai atau 
mendiskriminasikan seseorang 
karena wajahnya, warna kulitnya, 
kebangsaannya, jenis kelaminnya, 
atau agamanya?  

27. Apakah saya telah menjual obat-
obatan terlarang kepada orang lain 

untuk tujuan penggunaan non-
terapi?  

28. Apakah saya telah merokok 
berlebihan?  

29. Apakah saya telah melakukan diet 
berlebihan?  

30. Apakah saya telah memberikan 
nafsu, hasrat kenikmatan seksual 
yang tidak berhubungan dengan 
pasangan dalam perkawinan?  

31. Apakah saya telah melakukan KB 
buatan? 

  
32. Apakah saya telah melakukan 

operasi yang membuat diri saya 
steril untuk tujuan kontrasepsi?  

33. Apakah saya telah berzinah, 
berhubungan seks dengan seseorang 
yang sudah menikah, atau dengan 
orang lain selain pasangan saya?  

34. Apakah saya berhubungan seks 
dengan seseorang tanpa ikatan 
perkawinan?  

35. Apakah saya dengan sengaja 
berpakaian tidak pantas?  

36. Apakah saya berusaha untuk hidup 
dalam semangat Injil kemiskinan 
dan kesederhanaan?  

37. Apakah saya iri akan barang milik 
orang lain?  

38. Apakah saya menghancurkan atau 
menghilangkan milik orang lain 
tanpa mengembalikannya?  

39. Apakah saya curang dalam tes, 
dalam pajak saya, bisnis atau 
permainan?  
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40. Apakah saya menghabiskan uang 
dalam perjudian?  

41. Apakah saya telah menyalah-
gunakan sumber-sumber alam?  

42. Apakah saya dengan sengaja 
membuat orang lain percaya dengan 
berbicara tidak benar?  

43. Apakah saya bersalah dengan 
menyebarkan gosip?  

 
44. Apakah saya bersalah menghan-

curkan reputasi seseorang dengan 
mengatakan kepada orang lain 
tentang kesalahannya untuk alasan 
yang tidak baik?  

45. Apakah saya bersalah berbohong 
tentang orang lain untuk 
menghancurkan reputasinya?  

46. Apakah saya telah gagal membuat 
pembetulan atas kebohongan yang 
saya katakan atau tindakan 
kekerasan untuk menghancurkan 
reputasi seseorang?  

47.  Apakah saya gagal untuk berbicara 
lantang membela iman Katolik, 
Gereja atau orang lain?  

48. Apakah saya telah membuat 
Pengakuan yang baik akan dosa-
dosa besar saya paling tidak sekali 
dalam setahun?  

49. Apakah saya dengan sengaja tidak 
mengatakan dosa besar saya dalam 
Pengakuan saya yang terakhir?  

50. Apakah saya melakukan devosi-
devosi yang diberikan kepada saya?  

51. Apakah saya telah memperbaiki 
tindakan saya yang menyakiti orang 
lain?  

52. Apakah saya berpuasa setiap hari 
Jumat, jika tidak berpuasa daging, 
puasa lainnya? 

53.  Apakah saya berusaha menyem-
patkan diri untuk berdoa, 
melakukan pekerjaan spritual dan 
belas kasih dan mempraktekkan 
penyangkalan diri sendiri?  

54. Apakah saya menyumbangkan 
waktu, talenta dan uang untuk 
membantu paroki saya dan 
pekerjaan Gereja?  

55. Apakah saya telah meninggalkan 
pasangan dan keluarga saya dalam 
perpisahan atau perceraian? 

 
 
Santo Yohanes Rasul mengatakan 
bahwa “cinta yang sempurna 
mengalahkan ketakutan” (1 Yohanes 4:18), 
seharusnya dapat memberikan kita 
kepercayaan diri untuk masuk 
dalam ruang pengakuan dosa.  
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SEKSI KATEKESE 

 
 

Oleh Ketua Wilayah 2 

 

 
 
Pertemuan yang sangat indah 
berlangsung di Rumbai pada hari Sabtu, 
16 Februari 2013, mulai jam 09:00 pagi 
sampai sekitar jam 14:30 yang dihadiri 
oleh dua orang pastor, Pastor Franco SX 
dan pastor Natty SX, seorang suster, 
Dewan Paroki serta ketua-ketua stasi 
dan para pengurus stasi dari Wilayah 2. 

Empat materi pokok dipaparkan dan 
didiskusikan di pertemuan wilayah kali 
ini: 

1. Misteri Paskah, yang disampaikan 
oleh Pastor Franco SX 

2. Masa Pra Paskah, yang 
disampaikan oleh Pak Nyoman 

3. Sosialisasi Bahan APP 2013 yang 
disampaikan oleh Pak Sugiyana 

4. Program DPP Santa Paulus Labuh 
Baru 2013, yang disampaikan oleh 
Pak Edy Murhantoro 

 
Seluruh materi disampaikan dengan 
baik, dan menerima tanggapan yang 
baik dari yang hadir, yang ditandai 
dengan serunya tanya jawab yang 
berlangsung di sela-sela pemamaran 
materi. 
 
Pastor Franco dengan gamblang 
memberikan penjelasan tentang Misteri 
Paskah, yang memberikan gambaran 
yang lebih jelas latar belakang 
peringatan paskah, mulai dari 
 perjanjian lama, peristiwa paskah 
dalam pernjanian baru, misteri paskah 
di dalam gereja dan perayaan misteri 
pakah dalam tri hari Paskah. 
 
Pemateri ke dua, pak Nyoman 
menjelaskan secara lengkap mengenai 
Masa Pra-Paskah dimana Masa pra-
Paskah ialah suatu masa suci, ibarat 
suatu retret Agung, bagi umat beriman 
yang dipanggil oleh Gereja untuk ikut 
bersama Kristus ke padang gurun 
selama 40 hari untuk berjuang dan 
melatih diri melawan segala godaan dan 
setan. Usaha ini dibuat melalui 
matiraga, puasa dan pantang melalui 
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doa dan perbuatan amal kasih dengan 
tujuan untuk memperbaharui hidupnya 
(bertobat) agar dengan demikian dapat 
diikutsertakan juga dalam kemenangan 
yang diperoleh Kristus melalui sengsara 
wafat dan kebangkitan-Nya. 
 
Pak Sugiyana sebagai pemateri terakhir 
sebelum istirahat makan siang, 
menyampaikan lebih detail lagi 
mengenai Aksi Puasa Pembangunan 
2013 Keuskupan Padang yang memiliki 
tema umum “Bangga Menjadi Orang 
Katolik” yang bertujuan supaya kita 
sadar bahwa kita mempunyai iman 
Katolik dan terdorong untuk bangga 
dengan iman Katolik.  
 
Seperti APP tahun-tahun sebelumnya, 
dibagi menjadi 4 pertemuan dengan 
judul dan gagasan pokoknya: 

 Kita Tetap Katolik; dengan 
pembaptisan kita diangkat menjadi 
anak-anak Allah dan menjadi 
anggota Gereja dengan dibaptis kita 
menjadi orang Katolik 

 Pokok-Pokok Iman Katolik; Gkita 
bisa lihat dan baca pada sahadat 
iman para rasul (aku percaya) 

 Mewartakan Iman Katolik;iman 
yang kita akui dan pertahankan 
dengan bangga harus kita  wartakan 
kepada orang lain 

 Gembira dan Sukacita Beriman 
Katolik.Giman kita mengajarkan 
bahwa Kristus tetap hadir di tengah 
kita, bahkan Ia akan terus menyertai 
kita sampai akhir zaman. (Mat 
28:20) 

 

 
 
Segera sesudah istirahat makan siang 
selama sekitar 30 menit, sesi terakhir 
yang tak kalah menariknya adalah 
pemaparan program Paroki 2013 yang 
dibawakan dengan sangat baik oleh Pak 
Edy Murhantoro dan dibantu anggota 
Dewan Paroki lain yang hadir, seperti 
Pak Sihotang, pak Sugiyana dan juga 
pak Nyoman. Kerangka program 2013 
sudah diberikan lengkap, dan akan 
segera disusulkan ke stasi-stasi program 
kegiatan lebih detailnya. 
 
Dan di akhir pertemuan, pastor Franco 
SX menyampaikan bahwa di bulan 
Maret 2013, pastor Nattye SX akan 
menjalankan tugas barunya di Sumatra 
Utara, dan pastor Nattye me-
nyampaikan kata sambutan perpi-
sahannya untuk seluruh pengurus stasi 
di Wilayah 2.  
 
Selamat jalan pastor Natty, semoga 
berkat Tuhan melimpah bagi Pastor di 
tempat tugas yang baru. 

 

✞✞✞ 
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SEKSI SOSIAL 

 
Oleh Aloysia Hermi S 

 
Sabtu, 16 Feb 2013. 
 
Hari yang cerah mengiringi langkah 
kaki kami - seksi sosial DPP – dituntun 
oleh kasih Tuhan menuju ke Lembaga 
Permasyarakatan (LP) bagian 
perempuan dan anak-anak yang 
berlokasi di Gobah – Tangkerang. 
Kunjungan dalam rangka ‘Bakti Kasih” 
kepada saudara-saudara kita yang 
menjalani kehidupan untuk beberapa 
waktu di LP. 
 
Kami berangkat pukul 09.00 pai dari 
pastoran didampingi oleh Frater Eko 
dan Suster Flora, dengan membawa 
sedikit bingkisan berupa makan siang 
dan peralatan mandi. 
 
Sesampainya di LP, kami disambut 
dengan ramah oleh para petugas LP, 
dan diantar ke tempat mereka biasa 
berdoa dan berkumpul untuk memuji 
Allah. Sudah hadir beberapa tahanan 
dan duduk di baris sebelah kiri, dan 
secara otomatis kamipun duduk di 
sebelah kanan – yang kosong. Frater-
pun berseloroh,”Kok duduknya pisah.. 
kayak mau perang sajaaa…”, dan 
kamipun diarahkan untuk saling 
membaur. 
 

Acara dimulai dengan ibadat dipimpin 
oleh Frater Eko, dengan lagu-lagu yang 
dipimpin oleh ibu Siska. Dalam 
kotbahnya, Frater berpesan bahwa 
selalu ada harapan untuk menjadi lebih 
baik. 
 
Acara sangat singkat,namun sangat 
berkesan. Setelah ibadat selesai, tim 
sosial membagikan makan siang kepada 
para penghuni dan bingkisan. Kami 
slaing mebaur menjadi satu keluarga 
dalam kasih Kristus, ber-empati 
mendengarkan cerita pengalaman 
mereka yang sangat beragam. Rasa 
sedih dan haru mewarnai, tatkala kami 
semampu kami berusaha sedikit 
menguatkan mereka. Ada kerinduan 
dalam hati mereka akan kasih Allah. 
 
Semoga, mereka selalu dikuatkan dan 
memiliki harapan dalam menjalani 
hari-hari mereka, dan mengandalkan 
Kristus dalam setiap langkah mereka. 
Amin. 
 

✞✞✞ 

 
SEKSI KEPEMUDAAN 

 
Oleh Frater Eko 

Banyak umat tidak tahu bahwa selama 
ini sebagai suatu wadah orang muda di 
dalam paroki St Paulus Pekanbaru 
sebenarnya belum memiliki organisasi 
OMK paroki yang menjadi pemersatu 
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dan wadah kegiatan bagi seluruh kaum 
muda di seluruh paroki. selama ini 
kerasulan untuk membina OMK di 
paroki kita berjalan sendiri sendiri di 
setiap stasi dan tanpa ada satu 
organisasi induk yang mempersatukan 
seluruh OMK di seluruh paroki St 
Paulus Pekanbaru. Untuk suatu Paroki 
yang sudah cukup tua dan besar seperti 
Paroki St Paulus Pekanbaru hal ini 
sebenarnya sangat disayangkan. Banyak 
kehgiatan Paroki yang melibatkan OMK 
selama ini ditangani oleh seksi 
kepemudaan Paroki. 
 

 
Pemilihan Pengurus OMK 

 
Maka menanggapi kondisi semacam ini 
Seksi Kepemudaan Paroki dengan 
persetujuan Dewan Paroki dan dengan 
pendampingan dari Tim Pastoral Paroki 
pada akhirnya memutuskan untuk 
mulai dibentuk kepengurusan OMK 
Paroki St Paulus Pekanbaru yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 
Februari 2013 yang lalu telah dipilih 
kepengurusan OMK Paroki St Paulus 
Pekanbaru yang selama ini tidak ada.  
 
Dalam kepengurusan itu terpilih 
beberapa pengurus sebagai berikut: 
 
Ketua            : Martin Juniver  
   (Stasi Labuh Baru) 
Sekretaris     : Christin Malem 

    (Stasi Mejuah-juah) 
Bendahara       : Desria 
    (Stasi Labuh Baru) 
Seksi Liturgi       : Fransiska 
    (Stasi Palas) 
Seksi Kitab Suci : Dian 
   (Stasi Kota Baru) 
Seksi Kaderisasi : Erikson 
    (Stasi Perawang) 
 
Diharapkan dengan dibentuknya 
kepengurusan OMK pusat ini dapat 
menjadi pemersatu seluruh OMK di 
seluruh Paroki St Paulus Pekanbaru, 
dan semakin memperlancar pembinaan 
Kaum Muda Katolik di Paroki St Paulus 
Labuh Baru Pekanbaru. 

foto oleh Yenny Nainggolan 

 
 

 
 

 
 

Oleh  
Pengurus Stasi St Yohans Pembaptis - Perawang 

 
Hari pertama – Sabtu 9 Februari 
2013. 
 
Stasi Perawang kedatangan tamu dari 
Legio Maria Junior Paroki St.Fransiskus 
Xaverius Dumai. Rombongan yang di 
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pimpin oleh Pastor Klitus Da Gomez,Pr 
atau akrab disapa dengan Romo “IL”, 
 tiba di Perawang tepatnya di Sekolah 
Yayasan Marsudirini Perawang sekitar 
pukul 16.30, dengan jumlah peserta 33 
orang anggota Legio Maria Junior dan 
di dampingi oleh 6 orang tua yang 
merupakan pendamping Legio maupun 
orang tua peserta. Hadir juga dalam 
kesempatan itu ketua DPP Dumai 
Bapak Suharsono dan Ibu yang datang 
menyusul beberapa saat setelah 
rombongan tiba. 
 
Kedatangan rombongan di sambut 
dengan hangat oleh para Suster OSF, 
Pengurus Stasi, adik adik BIR Perawang 
dan Ibu Ibu WK. Selanjutnya Pastor 
dan Rombongan terlihat ngobrol santai 
bersama Suster, Pengurus stasi dan BIR 
Perawang sambil menikmati suguhan 
Teh/Kopi dan snack yang telah di 
persiapkan ibu ibu WK. 
 
Setelah penyegaran dan mandi pada 
pukul 18.30 acara di mulai dengan 
makan malam bersama. Kemudian 
acara di lanjutkan dengan malam 
keakraban dan perkenalan yang di isi 
dengan permainan, hiburan dan kata 
Sambutan yang dengan dipandu oleh 
Suster Victorika dan di bantu oleh Ibu 
Ita dan Sdri Oni. 
 

 

 
Dalam sambutannya Romo IL 
menyampaikan bahwa kedatangan 
mereka ke Perawang adalah dalam 
rangka liburan Imlek adik adik Legio 
Maria Dumai sehingga kesempatan ini 
untuk berkunjung ke Perawang untuk 
memperkenalkan Legio Maria kepada 
BIR Perawang. Beliau juga 
menyampaikan salam dan ucapan 
terima kasih kepada Pastor Paroki St 
Paulus Labuh Baru atas arahan dan 
dukungan nya untuk kegiatan ini. 
 

 
 
Semua peserta yang tidak kurang dari 
110 orang itu semakin akrab dan 
bergembira oleh hiburan hiburan yang 
di tampilkan secara bergantian oleh BIR 
dan Legio Junior. Acara semakin seru 
ketika Romo IL mengajak semua yang 
hadir menari bersama tarian dari 
Flores. Dengan bersemangat semua 
yang hadir mengikuti tarian Romo IL 
yang seru dengan gerakan ke kiri ke 
kiri…ke kanan ke kanan… Setelah pukul 
22.00 acara di tutup dengan Doa malam 
yang di pimpin oleh Romo IL. 
 
Hari kedua, Minggu 10 Februari 2013 
 
Setelah sarapan di sekolah rombongan 
Legio Maria Junior dengan berseragam 
biru berangkat ke Gereja yang berjarak 
± 3 km dari Sekolah marsudirini untuk 
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mengikuti Misa yang di pimpin Romo 
IL. Pukul 9.00 Misa di mulai dengan 
Petugas gabungan BIR perawang 
dengan anggota Legio Maria Junior dan 
juga di meriahkan oleh Koor dari BIR 
Perawang.  
 

 
 
Dalam Homili nya Romo IL mengajak 
umat untuk “bertolak ke tempat yang 
dalam” dengan berbuat dan memberikan 
diri lebih baik lagi bagi Tuhan dan 
sesama. Di akhir Misa Pastor 
memperkenalkan diri dan rombongan 
Legio Maria kepada umat dan di 
sambut dengan tepuk tangan umat 
secara spontan. 
 

Seusai Misa acara dilanjutkan dengan 
acara pengenalan kegiatan Legio Maria 
kepada BIR Perawang yang juga di ikuti 
juga oleh Pengurus dan umat stasi 
Perawang. Secara bergantian Bpk 
Suharsono  DPP Paroki Dumai, Bpk 
Sariman selaku pembina Legio Maria 
Junior Dumai dan Romo IL 
memberikan penjelasan mengenai 
Legio Maria. Kemudian diadakan ibadat 
devosi Doa Legio Maria yang 
berlangsung kurang lebih 1 jam. 
 
Menginjak Pukul 14.00 acara di 
lanjutkan dengan makan siang yang 
bertempat di gereja lama yang kini di 
fungsikan menjadi aula. Acara makan 
bersama yang sederhana itu 
berlangsung penuh keakraban. Kemu-
dian acara di lanjutkan dengan 
penyerahan tanda mata kepada Legio 
Maria Junior. Begitu juga dengan 
Pengurus Stasi, setelah mengucapkan 
terima kasih kepada Pastor dan seluruh 
rombongan, Pengurus Stasi juga 
menyerahkan tanda mata kepada Romo 
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IL. Kemudian secara bergantian Ketua 
Legio Junior dan Pengurus DPP Paroki 
Dumai dan Romo menyampaikan kesan 
dan pesan nya. Dalam pesannya Romo 
IL berharap agar Legio Maria Junior 
juga dapat di bentuk di Perawang dan 
di tunggu kehadiran Legio Maria Junior 
Perawang di Dumai. Kegiatan selama 2 
hari itu di akhiri dengan Doa penutup 
dan berkat oleh Romo IL lalu semua 
bersalam salam dengan penuh sukacita. 
 
Akhir kata… 
Terima kasih atas kunjungan Pastor 
Klitus Da Gomez dan Legio Maria 
Junior Dumai yang telah menyemangati 
kami untuk juga membentuk kelompok 
Doa Legio Maria. semoga Tuhan 
senantiasa memberkati Pastor, 
Bapak/Ibu dan adik adik Legio Maria 
Junior Dumai. 
 
 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Minggu, 10 Februari 2013. 
 
Sewindu sudah berdirinya Paduan 
Suara Ave Verum - Paroki Santo Paulus 
Pekanbaru; tepatnya tanggal 5 Februari 
2005. 
 
Acara dibuka oleh Bapak B Sihotang. 
Acara dirayakan secara sederhana 
namun penuh kasih, agar suara 

sungguh bergema dalam merasul, 
demikian pembukaan dari beliau. 
 
Susunan acara yang telah ditetapkan 
adalah 

 Ibadat 

 Makan bersama 

 Pemilihan pengurus PS Ave 
Verum yang baru 

 

 
 
Acara ibadat dipimpin oleh Ibu Nursitti 
Paulina. Dalam ibadat, Paduan Suara 
bernyanyi bergema memuji dan 
bersyukur atas segala karunia-Nya yang 
diberikan dalam bentuk kebersamaan. 
 
 
 
Renungan disampaikan oleh Pastor 
Franco, dengan dasar bacaan Mazmur 
95-96. 
 

95:1. Marilah kita bersorak-sorai untuk 
TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung batu 
keselamatan kita. 
95:2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya 
dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak 
bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.  
95:3 Sebab TUHAN adalah Allah yang besar, 
dan Raja yang besar mengatasi segala allah.  
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95:4 Bagian-bagian bumi yang paling dalam 
ada di tangan-Nya, puncak gunung-
gunungpun kepunyaan-Nya.  
95:5 Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang 
menjadikannya, dan darat, tangan-Nyalah 
yang membentuknya. 
 95:6 Masuklah, marilah kita sujud 
menyembah, berlutut di hadapan TUHAN 
yang menjadikan kita.  
95:7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah 
umat gembalaan-Nya dan kawanan domba 
tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, 
sekiranya kamu mendengar suara-Nya!  
95:8 Janganlah keraskan hatimu seperti di 
Meriba, seperti pada hari di Masa di padang 
gurun,  
95:9 pada waktu nenek moyangmu 
mencobai Aku, menguji Aku, padahal 
mereka melihat perbuatan-Ku. 
 95:10 Empat puluh tahun Aku jemu kepada 
angkatan itu, maka kata-Ku: "Mereka suatu 
bangsa yang sesat hati, dan mereka itu 
tidak mengenal jalan-Ku."  
95:11 Sebab itu Aku bersumpah dalam 
murka-Ku: "Mereka takkan masuk ke 
tempat perhentian-Ku." 
96:1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi 
TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai 
segenap bumi!  
96:2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah 
nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang 
dari pada-Nya dari hari ke hari.  
96:3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara 
bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan 

yang ajaib di antara segala suku bangsa.  
96:4 Sebab TUHAN maha besar dan terpuji 
sangat, Ia lebih dahsyat dari pada segala 
allah.  
96:5 Sebab segala allah bangsa-bangsa 
adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang 
menjadikan langit.  
96:6 Keagungan dan semarak ada di 
hadapan-Nya, kekuatan dan kehormatan 
ada di tempat kudus-Nya.  
96:7 Kepada TUHAN, hai suku-suku 
bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan 
dan kekuatan!  
96:8 Berilah kepada TUHAN kemuliaan 
nama-Nya, bawalah persembahan dan 
masuklah ke pelataran-Nya!  
96:9 Sujudlah menyembah kepada TUHAN 
dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah 
di hadapan-Nya, hai segenap bumi!  
96:10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa: 
"TUHAN itu Raja! Sungguh tegak dunia, 
tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-
bangsa dalam kebenaran." 
 96:11 Biarlah langit bersukacita dan bumi 
bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta 
isinya,  
96:12 biarlah beria-ria padang dan segala 
yang di atasnya, maka segala pohon di 
hutan bersorak-sorai 
 96:13 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, 
sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia 
akan menghakimi dunia dengan keadilan, 
dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya. 
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Inilah semangat yang kita tanamkan 
dalam doa, hidup rohani dan kitab suci. 
Pastor sungguh berterimakasih atas 
latihan-latihan yang membuat upacara 
di Gereja makin bermakna. Lagu 
bukanlah yang terpenting, namun 
merupakan mahkota dalam suatu 
upacara. Seperti dalam suatu kutipan St 
Agustinus yang mengatakan bahwa 
"orang yang bernyanyi memberikan diri 
seluruhnya dalam doa yang 
disampaikannya kepada Tuhan" 
 
 
 
Tidak mudah mendirikan sebuah koor, 
namun lebih tidak mudah lagi untuk 
mempertahankannya. Betapa banyak 
pengorbanan yang teguh - suatu 
pemberian diri . Koor juga mengajak 
kita untuk lebih berdisiplin, 
bekerjasama, daling menghargai dan 
saling menghormati. Dan juga, koor 
dapat membantu diri kita sendiri untuk 
terus berkembang sebagai manusia. 
 

 
 
Setelah makan malam bersama, acara 
dilanjutkan dengan sepatah dua patah 
kata dari Ketia PS Ave Verum, Bpk 
Sahala Sihotang, dilanjutkan dengan 
sepatah-dua patah dari pelatih, Bapak 
Adelbertus Budo yang memiliki rekan 

pelatih Ibu Nursitti Paulina dan Bapak 
Johny Marpaung. 
 
Sekapur sirih juga disampaikan oleh 
beberapa anggota koor yang 
nampaknya mulai tidak aktif karena 
beberapa hal, dan membuat komitmen 
untuk kembali aktif. 
 
 
Sambutan terakhir diberikan oleh Ba-
pak Chocky Napitu-pulu sebagai wakil 

dari Dewan Pastoral 
Paroki Harian dan 
ditutup oleh Pastor 
Paroki yang sekali 
lagi menyatakan ke-
kaguman dan syu-
kur atas kor. Beliau 
mengatakan sering 
mendengar koor 
pada saat perayaan, 

namun baru kali ini mengenal satu 
persatu orang, dan sangat menikmati 
malam ini. 
 

 

 
 

"Selamat Ulang tahun. Semoga 
setiap hari adalah sebuah lagu baru 

bagi koor Ave Verum. Semangat." 
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Posisi keuangan sampai dengan  
25 Feb 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program Donasi OnLine 
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Donasi pribadi dapat ditujukan ke rekening: 
Franco Qualizza atau Casali Otello AL 

OCBC NISP No. 25281002546-7 
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Mulai tanggal 28 Februari 
2013, pukul 20:00 waktu 
Vatikan, Tahta Roma, 
Tahta Santo Petrus, atau 
Tahta Suci akan kosong 
karena Paus Benediktus 
XVI mengundurkan diri 
karena sakit. 
 
Tanggal 10 Februari 2013, 
Paus Benediktus XVI 
mengumumkan 
pengunduran dirinya, seperti 
dilaporkan oleh Radio Vatikan. 
 
“Saya mengajak kalian (para kardinal) 
untuk berkumpul, tidak hanya untuk 
membicarakan tiga kanonisasi, tetapi 
juga untuk menginformasikan kepada 
kalian keputusan yang sangat penting 
bagi kehidupan Gereja,” demikian paus 
mengawali pengumumannya.  
 
Setelah berulang kali memeriksa hati 
nurani di hadapan Allah, lanjut paus, 

“saya memastikan bahwa kekuatan 
saya, karena usia lanjut, tidak lagi cocok 
untuk menjalankan pelayanan Petrus 
yang memadai.”  
 
Paus sangat menyadari bahwa karena 
sifat spiritualnya yang esensial, 
pelayanan Santo Petrus harus dilakukan 
tidak hanya dengan kata-kata dan 
perbuatan, tetapi tidak kurang dengan 
doa dan penderitaan. 
  
 

“Namun, dalam dunia 
sekarang yang tergantung 
pada perubahan yang begitu 
sangat pesat dan terguncang 
oleh persoalan-persoalan 
tentang relevansi mendalam 
untuk hidup iman, 
mengendalikan kapal Santo 
Petrus dan memberitakan 
Injil, memerlukan kekuatan 
pikiran maupun tubuh, 
kekuatan yang dalam 
beberapa bulan terakhir 
sedemikian memburuk dalam 

diriku, sehingga saya harus mengakui 
ketidakmampuan saya untuk memenuhi 
pelayanan yang dipercayakan kepada 
saya,” jelas paus. 
 
Karena alasan itu, dengan penuh 
kebebasan paus menyatakan bahwa 
“saya meninggalkan pelayanan Uskup 
Roma, Penerus Santo Petrus, yang 
dipercayakan kepada saya oleh para 
Kardinal tanggal 19 April 2005.” 
 
Dengan demikian, sejak tanggal 28 
Februari 2013, pukul 20:00, Tahta Roma, 
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Tahta Santo Petrus, akan kosong dan 
konklaf atau sidang pemilihan paus 
baru harus dilaksanakan oleh mereka 
yang kompeten untuk itu. 
 
Paus Benediktus lalu mengucapkan 
terima kasih yang paling tulus untuk 
semua cinta dan karya para kardinal 
yang mendukungnya dalam pelayanan. 
“Saya minta maaf untuk semua 
kekurangan saya.”  
 
Paus lalu mengajak para kardinal untuk 
mempercayakan Gereja yang Kudus 
kepada perlindungan Gembala Utama, 
Tuhan kita Yesus Kristus, dan 
memohon kepada Bunda-Nya yang uci, 
Maria, agar membantu para kardinal 
dengan perhatian keibuannya, dalam 
memilih paus yang baru. 
 
“Berkenaan dengan diriku sendiri, aku 
ingin juga tekun melayani Gereja Allah 
yang Kudus di masa depan melalui hidup 
doa,” tegas Paus Benediktus XVI, yang 
ketika dipilih sebagai paus bernama 
Kardinal Joseph Ratzinger. 
 
Pemilihan Kardinal Ratzinger di bulan 
April 2005 berlangsung tiga kali, sekali 
di hari Senin 18 April dan dua kali pada 
hari Selasa 19 April. Dalam pemilihan 
ketiga, 115 kardinal memilih Kardinal 
Ratzinger, dan pukul 17.50 waktu 
Vatikan asap putih keluar dari cerobong 
Kapel Sistina disusul bunyi lonceng 
Basilika Santo Petrus.  
 
Paus Benediktus XVI yang hanya 
memimpin Tahta Suci selama hampir 
delapan tahun, mengganti Paus 

Yohanes Paulus II yang memimpin 
Tahta Suci selama 27 tahun, 16 Oktober 
1978 hingga 2 April 2005.*** 
 

 
Oleh DPP Harian 

SEKSI  LITURGI 

 
 
Pelaksanaan Pembekalan Prodiakon 
yang tertunda tahun lalu, akan 
dilaksakan: 
 
Waktu : 15, 16 dan 17 Maret 2013 
Tempat : Gedung Fasilitas Umat 
   Paroki St Paulus Pekanbaru 
 
Bagi yang belum mendaftar masih ada 
kesempatan mendaftar ke seksi liturgi, 
ibu Nursitti Paulina S. 
 
Peryaratan Prodiakon: 
1. Pria / wanita Katolik yang sudah 

menerima Sakramen Krisma. 
2. Sudah diterima secara resmi 

dalam Gereja Katolik paling 
kurang 3 ( tiga ) tahun. 

3. Memiliki nama baik sebagai 
pribadi dan keluarga. 

4. Dapat diterima oleh umat. 
5. Memiliki kemampuan yang layak 

untuk menjalankan tugasnya, 
seperti kemampuan memimpin 
doa, membacakan sabda Tuhan, 
melayani komuni dll dan berbadan 
sehat. 
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6. Bersedia untuk bekerjasama 
dengan Dewan Pastoral Paroki dan 
Pastor Paroki. 

 
 
SEKSI  PEMBANGUNAN DAN HARTA 
BENDA GEREJA 

 
 
Bagi stasi yang akan mulai melakukan 
pembangunan, baik Gereja maupun 
fasilitas pendukung harap mengikuti 
prosedur sebagai berikut: 
1. Mengajukan permohonan kepada 

Pastor Paroki melalui Seksi 
Pembangunan dan Harta Benda 
Gereja – Bpk Y Sutrisno 

2. Mengikuti anjuran / saran yang 
diberikan mengenai kualifikasi dan 
spesifikasi bahan dan bangunan 

3. Memiliki dana mandiri – minimal 
untuk penyelesaian tahap awal dan 
rencana pencarian dana untuk 
penyelesaian 

 
Informasi selengkapnya dapat 
menghubungi Seksi Pembangunan dan 
Harta Benda Gereja – Bpk. Y Sutrisno. 
 

 

SEKSI  KATEKESE 

 
 
Menjelang Paskah, Warta Paroki 
membuka kesempatan bagi umat yang 
ingin menyampaikan ucapan Selamat 
Paskah untuk Para pastor, Suster dan 
Frater, juga sesama umat. 
Ucapan akan dimuat dalam Warta 
Paroki Edisi Maret 2013 dan April 2013 
dan juga akan dimuat dalam website 
Paroki St Paulus sampai dengan satu 
hari sebelum Hari Raya Pantekosta (18 
Mei 2013). 
 
Untuk pemuatan di Warta Paroki, 
harap menyebutkan untuk pemuatan 
edisi bulan yang dipilih (Maret atau 
April) 
 
Batas penerimaan ucapan di Warta 
Paroki: 

• Edisi Maret 2013 : 12 Maret 2013 
• Edisi April 2013 :  10 April 2013 

 
Formulir terlampir bersama warta 
Paroki ini. Pengembalian ditujukan 
kepada Redaktur : Bpk Y Sugiyana, bisa 
dititipkan kepada Pastor / Frater / 
Suster dalam kunjungan ke stasi atau 
langsung ke redaktur.  
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Doa Harian Dewasa / Keluarga 

 
Allah yang Mahamurah.. 

Kami bersyukur bersama seluruh keluarga  
Bahwa kami boleh mengalami Engkau sebagai Allah yang memelihara kami dengan 

kemurahan-Mu 
 

Semoga berkat-berkat yang telah kami terima dapat kami teruskan kepada siapa saja 
yang menderita di sekitar kami terutama mereka yang paling dilupakan. 

 
Berkatilah keluarga kami agar dengan sadar semakin memberi perhatian kepada saudara 

saudari kami yang kecil, lemah, miskin, tertindas dan disabilitas. 
 

Semoga kami sekeluarga semakin beriman, semakin bersaudara dan semakin berbelarasa 
menjawab keprihatinan di sekitar kami. 

 
Bersama Yesus, Putra-Mu dan dalam bimbingan Roh Kudus, 

Kami mau mewujudkan niat melalui usaha nyata, menjangkau mereka yang dipinggirkan 
agar menjadi satu keluarga se-Bapa. 

 
Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. 

Amin. 
 

 
 

Formulir Ucapan Selamat Paskah 
 
Pemberi Ucapan   : ___________________________________________________ 

Penerima Ucapan : ___________________________________________________ 

Isi Ucapan  : ___________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

Penerbitan Ucapan : ❑ Edisi Maret 2013  ❑ Edisi April 2013  (pilih salah satu) 

Menyertakan donasi sebesar : Rp. _________________________ 

Diterima oleh : 

Untuk diperbanyak / di fotokopi / disalin; agar tidak perlu digunting di sini 
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081275713738 - 08156256229 

 

http://www.santopauluspku.wordpress.com/
mailto:santopauluspku@gmail.com

