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

 
Salam Damai Dalam Kristus. 

 
Setelah berakhirnya perayaan-
perayaan Natal – Tahun Baru, kita 
syukuri kesempatan untuk mulai 
mengisi tahun 2013 ini dengan 
aktivitas-aktivitas kita. Program kerja 

 perlu kita rapikan, tetapkan, dan mulai menjalankannya. 
 
Sebagai umat Paroki St Paulus, pada awal tahun kita 
diingatkan akan semangat yang seharusnya mewarnai 
kegiatan Pastoral kita : Tahun ini dimaklumkan oleh Bapa 
Suci sebagai “tahun Iman” bagi Gereja Semesta dan 
program Mus-Pas di Keuskupan Padang berpusat pada 
kegiatan-kegiatan dalam bidang pewartaan dan 
katekese. Maka kita diajak untuk memperkuat iman kita 
kita melalui pengetahuan tentang Sabda Tuhan dan ajaran 
Gereja serta melalui kesaksian hidup Kristiani yang lebih 
memadai.  
 

Oleh karena itu, kami meminta kepada semua seksi DPP dan 
semua pengurus stasi dan organisasi-organisasi di Paroki kita 
untuk mengutamakan aspek katekese dalam segala kegiatan-
kegiatannya. 
 
Perhatian khusus perlu diadakan pada : 

 Kursus Persiapan Krisma 
Mengingat kunjungan pastoral Bapa Uskup ke Paroki 
kita tahun ini dijadwalkan tanggal 7 – 12 Juni, maka 
sudah mendesak waktunya agar Kursus Persiapan 
Krisma dimulai dalam bulan ini di semua stasi 
 

 Kursus Persiapan Komuni Pertama 
Mengingat pentingnya peristiwa Komuni Pertama 
dalam hidup rohani anak-anak kita, diharapkan agar 
pengurus stasi menjadwalkan penerimaan Komuni 
Pertama dan mengadakan kursus persiapan untuk 
Komuni pertama itu pada waktu dan dengan cara 
memadai di stasi masing-masing. 
 

Tanda bahwa kita menghargai dan menghayati Iman 
kita iadalh keinginan kita untuk memperkenalkannya 
kepada sesama. Maka diharapkan agar di semua stasi 
secara proaktif kita memperhatikan saudara-sudari kita 
yang ingin mengenal ajaran Gereja Katolik : Kita 
mengadakan pendaftaran dan kursus / bimbingan yang 
sewajarnya bagi mereka. 

 
Sehubungan dengan gerakan Katekese di semua Paroki, maka para 
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 Kursus / Pembinaan bagi calon-calon anggota Gereja Katolik 

Tanda bahwa kita menghargai dan menghayati Iman kita iadalh keinginan kita untuk 
memperkenalkannya kepada sesama. Maka diharapkan agar di semua stasi secara 
proaktif kita memperhatikan saudara-sudari kita yang ingin mengenal ajaran Gereja 
Katolik : Kita mengadakan pendaftaran dan kursus / bimbingan yang sewajarnya bagi 
mereka. 

 
Sehubungan dengan gerakan Katekese di semua Paroki, maka para pastor se-RAWIL Riau 
memutuskan untuk memberi perhatian khusus tahun ini kepada kelompok 
kategorial Bina Iman Remaja (BIR). Pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan apa yang 
akan diadakan tingkat RAWIL untuk kelompok ini akan menyusul, namun kita semua 
terutama Seksi Pembinaan BIR diminta untuk secara proaktif mulai memikirkan dan 
merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan semangat dan iman kelompok 
BIR di paroki kita. 
 
Untuk mencapai hasil yang baik dari kursus-kursus dan kegiatan-kegiatan yang disebut di 
atas, amat penting ialah komunikasi kita dan kerjasama antar pengurus stasi dengan 
Seksi Katekese Paroki dan Kantor Paroki. 
 
Dalam bulan Februari kita akan memulai Masa Prapaskah. Hari Rabu, 13 Februari 2013, 
ialah hari RABU ABU, awal masa Pra-Paskah. Kita diingatkan sejak sekarang untuk 
menghayati masa tersebut sebagai masa pertobatan yang mengajarkan kita pada 
kebangkitan bersama Kristus. Agar tujuan itu dapat tercapai janganlah kita lupa 
memperhatikan dan mempergunakan sarana-sarana yang diberikan oleh Gereja dalam masa 
itu :  

 Kita mengindahkan peraturan puasa dan pantang;  

 kita menghadiri pesta-pesta (termasuk pesta Perkawinan!);  

 secara aktif kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti APP, ibadat Jalan Salib 
dan kegiatan-kegiatan lain yang akan diadakan di stasi-stasi dan paroki. 

 
Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dari Jadwal kunjungan stasi 
oleh pastor-pastor selama bulan Januari dan Februari. Semoga Tuhan memberkati segala 
usaha dan kegiatan-kegiatan kita demi kemuliaan nama-Nya. 
 
Pekanbaru, 12 Januari 2012 
 
Salam dan hormat kami, 

P Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki 
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Dalam rapat Dewan 
Pastoral paroki Inti di 
awal Januari 2013, 
ditetapkan bahwa Hari 
Santo Paulus Pelindung 
Gereja paroki kita akan 
dirayakan setiap tanggal 
25 Januari, yang mana 
ditetapkan oleh gereja 
semesta sebagai peri-
ngatan Pertobatan Santo 
Paulus. 
 
Paulus adalah tokoh pewarta yang 
luar biasa. Pertobatannya merupakan 
titik awal karya pewartaannya. 
Dengan merayakannya, Gereja meng-
ingatkan kita untuk bertobat dan 
belajar dari Paulus. 
 
Pertobatan merupakan saat perjum-
paan dengan Tuhan. Perjumpaan ini 
mengandaikan keterbukaan hati 
untuk mendengarkan sapaan Tuhan 
dan mengikuti kehendak Tuhan.  
 
Sapaan Tuhan mengajak kita untuk 
merefleksikan makna sikap dan 
tindak-an kita sehari-hari.  
 
Pertobatan juga melibatkan orang-
orang di sekitar kita yang membantu 
kita menemukan kehendak Tuhan.  
 
 
 

 
Bahkan, orang yang bertentangan 
atau berseberangan jalan dengan kita 
pun dapat membantu kita dalam 
proses pertobatan. 
 
Apakah pertobatan kita perlu 
dirayakan?  
 
Jika kita ingat perumpamaan yang 
dikisahkan Yesus tentang Anak yang 
Hilang, Domba yang Hilang, dan 
Dirham yang Hilang, jawabannya 
adalah “Ya!”. Setiap pertobatan 
membawa kegembiraan. Maka, 
marilah kita rayakan pertobatan 
Paulus, juga pertobatan kita. 
 
Refleksi Pribadi:  

 Bagaimana pengalaman perto-
batan Paulus berbicara kepadaku? 

 Bagaimana aku mewujudkan 
pertobatanku? 
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PESAN BAPA SUCI  

PAUS BENEDIKTUS XVI  
DI AWAL TAHUN IMAN 

Oleh Frater Eko 

 
Tahun iman dibuka oleh Paus 
Benediktus XVI pada 11 Oktober 2012, 
dalam perayaan ekaristi meriah di 
Vatikan dan akan berlangsung sampai 
24 November 2013 saat Perayaan 
Kristus Raja Semesta Alam. Penetapan 
ini bertepatan juga dengan peringatan 
50 tahun Konsilli Vatikan II dan 20 
tahun penerbitan Katekismus 
Gereja Katolik. Untuk 
menyambut tahun Iman ini 
pula diterbitkan Surat 
Apostolik Porta Fidei (Pintu 
Iman; selanjutnya PF). Seperti 
halnya Surat-surat apostolik 
yang lain PF menyimpan 
begitu kaya pesan-pesan iman 
bagi perkembangan iman 
seluruh umat beriman. Namun 
setidaknya dapat diambil beberapa inti 
dari PF sebagai bahan perenungan 
bagi kehidupan iman seluruh umat. 
 
 Pertama, PF berangkat dengan 

penegasan bahwa pintu iman (Kis 
14:27) selalu terbuka bagi siapa 
saja, menghantarkan setiap orang 
ke dalam persekutuan hidup 
dengan Allah dan memberi 

tawaran untuk masuk ke dalam 
Gereja-Nya.  Sehingga berawal 
dari Baptisan setiap orang diajak 
untuk menyusuri suatu perjalanan 
yang berlangsung seumur hidup, 
dengannya manusia dibentuk oleh 
rahmat yang senantiasa mengubah 
dan berakhir dengan jalan 
kematian menuju kehidupan 
kekal, buah dari kebangkitan 
Tuhan Yesus yang sejak dahulu 
berkehendak, dengan anugerah 
Roh Kudus, untuk menarik 
mereka yang percaya kepada-Nya 
masuk ke dalam kemuliaan-Nya 
sendiri (lih. Yoh 17:22; PF 1). 

 
 Kedua, Gereja secara 

keseluruhan bergerak 
untuk mengarahkan 
dirinya menuju ke 
tempat kehidupan, 
 menuju persahabatan 
dengan Putera Allah, 
menuju Dia, yang 
memberi kita iman 

dan kehidupan yang 
berkelimpahan (PF 2). Sehingga 
tahun iman menjadi saat dimana 
seluruh umat diajak untuk 
menghidupkan (PF 4) dan 
menemukan kembali iman untuk 
menjadi lebih beriman dengan 
semakin mengarahkan diri pada 
suatu cara hidup yang lebih 
dilandaskan pada rasa percaya 
kepada Dia yang telah diutus 
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Allah” (Yoh 6:29). Oleh karena itu, 
percaya kepada Yesus Kristus 
adalah jalan untuk sampai dengan 
pasti kepada keselamatan (PF 3). 

 
 Ketiga, Tahun Iman adalah suatu 

panggilan kepada sebuah 
pertobatan yang sejati dan baru 
kepada Tuhan, satu-satunya  
Juruselamat dunia. Paus 
mendorong untuk 
mengintensifkan renungan akan 
iman. Paus mengundang setiap 
umat untuk menemukan caranya 
masing-masing baik dalam 
komunitas paroki, keuskupan, 
biara dan keluarga dalam 
mengungkapkan imannya secara 
public (PF 8). Dengan demikian 
dapat membangkitkan dalam diri 
setiap orang beriman aspirasi 
untuk mengakui iman dalam 
kepenuhannya dan dengan 
keyakinan yang baru, dengan 
penuh kepercayaan dan harapan 
(PF 9). Terdapat kesatuan yang 
mendalam antara tindakan yang 
dengannya kita beriman dan isi 
iman yang kepadanya kita 
memberikan persetujuan kita. 
Hati menunjukkan bahwa 
tindakan pertama yang membawa 
seseorang menjadi percaya adalah 
anugerah Allah dan perbuatan 
rahmat yang bertindak dan 
mengubah seseorang dari dalam 
(PF 10). 

 
 Keempat, Iman pertama-tama 

adalah berasal dari hati yang mana 

rahmat Ilahi menjadi sumber dari 
gerakan itu. Pengakuan dengan 
mulut pada gilirannya 
menunjukkan bahwa iman 
melibatkan pengakuan secara 
publik dan komitmen. Karunia 
Roh Kuduslah yang membuat kita 
siap dan berani mewartakan dan 
mewujudkan iman itu di tengah 
dunia dengan suatu tindakan 
nyata yang berdasarkan kasih. 
Pada akhirnya pengakuan iman 
juga diikuti oleh penerimaan 
kehidupan sakramental yang di 
dalamnya Kristus hadir, bertindak 
dan terus membangun Gereja-
Nya. Tanpa liturgi dan sakramen-
sakramen, pengakuan iman akan 
kehilangan daya gunanya, sebab ia 
akan kehilangan rahmat yang 
mendukung kesaksian Kristiani 
(PF 11). 

 
 Kelima, Iman tanpa kasih tidak 

akan menghasilkan buah, 
sedangkan kasih tanpa iman 
hanya akan menjadi suatu 
perasaan yang terus menerus 
berada di bawah kuasa 
kebimbangan. Iman dan kasih 
saling mensyaratkan satu sama 
lain, sedemikian rupa di mana 
yang satu akan membiarkan yang 
lain untuk tampil menurut 
jalurnya sendiri-sendiri. Paus 
dalam hal ini tidak lupa 
mengingatkan bahwa Iman 
Kristiani bagaimanapun juga tidak 
dapat dilepaskan dari kasih, antara 
iman, harapan, dan kasih menjadi 
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trilogi keutamaan rohani yang 
selamanya berjalan beriringan (PF 
14). 

Tahun iman dengan demikian 
mengajak setiap anggota gereja 
untuk kembali merefleksikan 
iman secara lebih mendalam 
dengan tindakan nyata. Umat 
diajak untuk tidak saja menghayati 
iman dalam tata peribadatan dan doa 
doa pribadi namun iman harus 
menggerakkan setiap orang untuk 
mewujudkan iman itu dalam 
tindakan nyata di tengah dunia. 

Setiak gerak dan tindakan manusia 
dalam pergaulan dengan masyarakat 
sedapat mungkin mampu menam-
pakan iman yang mendalam kepada 
Allah Tritunggal. Dengan tindakan 
nyata semacam ini maka sama saja 
dengan suatu kesaksian iman kepada 
dunia. 

 

TINDAKAN KONGKRET 

DI TAHUN IMAN 
Oleh Frater Eko 

Berangkat dari poin-poin penting 
pesan Bapa Suci Benediktus XVI 
dalam PF kita dapat menarik 
beberapa relevansi yang berupa 
tindakan konkret yang dapat 
dijalankan dalam kehidupan meng-
gereja. 

Misalnya: 

1. Mengoptimalkan pertemuan-
pertemuan di lingkungan atau 
kring untuk lebih banyak 
merenungkan tentang isi dari 
Credo atau Syahadat Para Rasul. 
Dalam kegiatan ini umat diajak 
untuk saling berbagi tentang 
pengalaman iman yang dialami 
setiap orang. 

2. Mengadakan kegiatan-kegiatan di 
paroki suatu kursus atau rekoleksi 
yang diperuntukkan baik untuk 
orang dewasa, OMK, remaja, dan 
juga anak anak yang isinya 
mengenai pembelajaran mengenai 
arti iman Katolik. 

3. Mengadakan sosialisasi tentang 
katekismus gereja Katolik dan 
kompediumnya bisa dalam bentuk 
kursus atau seminar. 

4. Mengadakan karya sosial sebagai 
perwujudan nyata iman Kristiani, 
terutama untuk masyarakat 
umum tidak terbatas pada umat 
Katolik saja namun lebih banyak 
menyentuh masyarakat yang 
miskin dan tersingkir. 

5. Menggerekan umat untuk 
semakin luas memanfaatkan 
sarana-sarana renungan seperti 
Ziarah Batin (Obor), Inspirasi 
Batin (Kanisius), Mutiara iman 
(Pustaka Nusatama), Ruah, dan 
banyak buku-buku rohani untuk 
semakin memperdalam peng-
hayatan iman umat. 

6. Mengadakan malam budaya dan 
seni bertema iman. 
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Dengan demikian tahun iman 
tidak saja menjadi sarana bagi 
umat Kristiani pada khususnya 
untuk semakin menghayati iman 
akan Allah Tritunggal namun 
tahun iman pada akhirnya 
menjadi sarana pewartaan gereja 
untuk lebih terlibat dalam 
kehidupan dunia. 

Paus menyerukan bahwa maksud 
semuanya itu ialah untuk 
membuktikan kemurnian 
imanmu — yang jauh lebih tinggi 
nilainya dari pada emas yang 
fana, yang diuji ke-murniannya 
dengan api — sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan 
kemuliaan dan kehormatan pada 
hari Yesus Kristus menyatakan 
diri-Nya. 

 
 
 
“Sekalipun kamu belum pernah 
melihat Dia, namun kamu mengasihi-
Nya. Kamu percaya kepada Dia, 
sekalipun kamu sekarang tidak meli-
hat-Nya. Kamu bergembira karena 
skacita yang mulia dan yang tidak 

terkatakan, karena 
kamu telah men-
capai tujuan iman-
mu, yaitu kesela-
matan jiwamu”  

 
(1Ptr 1:6-9; PF15). 
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Kolom Liturgi 

MENJADI LEKTOR 
(Bagian 5) 

PENAMPILAN 
Oleh : Y Sugiyana 

 
Pada bulan lalu kita telah mempelajari 
topik mengenai “Membaca Pada 
Umumnya” dengan sub topik: 

 Pernafasan 

 Pemakaian suara 
Kali ini kita akan mempelajari sub-topik 
terakhir dalam topik ini, yaitu Penampilan. 

 
Umat tidak hanya mendengar, namun 
juga memperhatikan pembaca. 
Kenyataan itu juga harus 
diperhitungkan. Maka jika pembaca 
ingin pembacaannya disambut 
dengan baik haruslah ia menjaga 
agar sikap, cara berpakaian, gerak-
gerik dan seluruh penampilannya 
dapat diterma dengan baik pula. 
Pemaca haris berkontak dengan 
para pendengarnya, tetapi usaha 
untuk berkontak dapat digagalkan 
oleh penampilan yang kurang 
sedap.  
 
Maka: 
 
 PERHATIKAN CARA BERJALAN 

Berjalan ke mimbar harus tenang 
dan sopan, serta tegak. Tidak 
terburu-buru seperti dikejar 

anjing, jangan juga berjalan 
sepertiorang yang diseret, atau 
terhuyung-huyung. 

 CARA BERDIRI 
Tegak. Pakailah dua kaki, dengan 
berdiri tegak anda akan merasa 
lebih mantap. 
 

 BUKU BACAAN sebaiknya 
dipegang langsung dengan dua 
tangan dan diangkat tinggi supaya 
pembaca dapat membaca dengan 
tidak menundukkan kepala. 

 
 PANDANGLAH PARA PENDE-

NGAR 
Sesampainya di mimbar, kontak-
ilah para pendengar dengan 
memandang mereka, paling tidak 
sekali sebelum membaca judul 
dan sekali sesudahnya. Selama 
pembacaan belangsung sebaiknya 
sesekali kontak mata dengan 

pendengar, dan 
sebaiknya dilakukan di 
setiap ayat berakhir. 
Lebih baik lagi jika pada 
penutup kalimat, 
pembaca mengucapkan 
kata-kata terakhir sambil 
memandang pendengar. 
 
 PAKAIAN 
Pakaian pantas untuk 
pembaca ialah bersih, 
sopan dan sederhana, 

sehingga tidak terlalu menarik 
perhatian. 

☧☧☧ 
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Kolom Katekese 

 2 CARA MENGHAPUSKAN 

DOSA BERAT 

Katekismus Gereja Katolik 

 
Ada dua cara untuk menghapuskan 
dosa berat, yang satu mudah, yang 
satu sangat sukar.  
1. Cara yang paling mudah adalah, 

dengan niat menyesal dan ingin 
memperbaiki diri, segera 
berkunjung ke Romo untuk 
mengakukan dosa dalam 
Sakramen Tobat.  

2. Cara yang kedua, yang lebih sulit, 
adalah bila si pendosa mampu 
melakukan sesal sempurna.  
 
 

Katekismus menjelaskan sebagai 
berikut: 

1452 Kalau sesal itu berasal dari 
cinta kepada Allah, di mana Allah 
dicintai lebih dari segalanya, maka 
sesal itu disebut "sempurna" (sesal 
kasih).  

 
 
Sesal seperti itu menghapuskan dosa-
dosa ringan; sesal seperti itu juga 
mendapatkan pengampunan atas 
dosa-dosa berat jika termasukkan di 
dalamnya niatan untuk mendapatkan 
pengakuan yang sakramental secepat 
mungkin (Konsili Trente: DS 1677). 
 
=== 
 

Yang sulit dari sesal sempurna ini 
adalah mencintai Allah lebih dari 
segalanya.  

Banyak dari kita yang merasa 
bahwa diri sendiri pasti mencintai 
Allah lebih dari segalanya. Namun 
kebanyakan perasaan itu kurang 
tepat karena dalam lubuk hati kita 
sendiri masih banyak keterikatan 
duniawi. 

 
 
Harus dihindarkan sikap orang 
yang berasumsi seperti, "Saya sudah 
sesal sempurna, jadi tidak perlu 
mengaku dosa ke Pastor. Nge-repot-
repotin dan agak sungkan."  
 
 
Mengapa?  
Karena seperti yang dikatakan 
Katekismus di atas, sesal benar-benar 
sempurna bila disertai niatan untuk 
mengakukan dosa bila sempat.  
 
 
---------> Jadi bila seseorang 
mengaku telah melakukan sesal 
sempurna tapi dia tidak 
mengakukan dosa meskipun ada 
Pastor yang bisa dihubungi dan 
dia tidak punya halangan serius 
untuk bertemu dengan Pastor, 
maka pada kenyataannya orang 
tersebut sama sekali tidak pernah 
melakukan sesal sempurna. <-------
------------- 
 
Untuk dosa kecil, banyak sekali cara 
untuk menghilangkannya. Dosa kecil 
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bisa dihilangkan dengan menerima 
komuni kudus, berdoa "saya 
mengaku" pada awal misa, berdoa 
Bapa Kami, mengaplikasikan air suci 
pada diri sendiri.  
 
 
Semua itu bisa meng-
hilangkan dosa kecil asalkan 
dilakukan dengan niat tobat 
yang sesuai dengan dosa 
kecilnya. 
 
Memang kadang-kadang 
setelah tahu hal-hal di atas, 
masihlah sangat sulit untuk 
membedakan mana dosa yang berat 
dan mana dosa yang ringan. Namun 
apakah suatu dosa itu berat atau 
ringan kita harus segera 
menghapuskannya dari dalam diri 
kita.  
 
 
------> Sakramen Tobat adalah 
sakramen yang menghapuskan baik 
dosa berat maupun dosa ringan. <-----
- 
 
Dalam Sakramen Tobat pula kita bisa 
berkonsultasi kepada imam (Pastor, 
Uskup), yang tentunya punya 
pengetahuan yang cukup, apakah apa 
yang kita lakukan termasuk Dosa 
Berat atau Dosa Ringan. Jadi, bila 
ragu, segeralah mencari imam 
untuk konsultasi dan mengaku 
dosa. 
 
 

Pada akhirnya, marilah kita semua 
menghindari dosa seringan apapun 
agar nanti pada hari kematian kita 
siap bertemu dengan Allah dengan 
tak bernoda. Amen. 
 

 
KKGK 310. Apa buah 
Sakramen ini? 
 
Buah Sakramen Tobat ialah: 
berdamai kembali dengan 
Allah karena itu juga berarti 
pengampunan dosa-dosa, 
dan berdamai kembali 
dengan Gereja; pemulihan 

keadaan rahmat jika keadaan itu 
sudah hilang karena dosa, 
penghapusan hukuman kekal karena 
dosa-dosa berat dan penghapusan, 
paling sedikit untuk 
sebagian,hukuman sementara sebagai 
akibat dosa. Sakramen ini juga 
memberikan kedamaian, ketenangan 
suara hati, penghiburan rohani, dan 
bertambahnya kekuatanrohani untuk 
berjuang dalam kehidupan Kristen 
 

☧☧☧ 

 
"Nosce te ipsum!"--"Kenalilah 

dirimu sendiri." 
[+In Cruce Salus, Pada Salib Ada 
Keselamatan. Thomas A Kempis, 'De 
Imitatione Christi II, 2, 2] 
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Kolom Kerasulan Awam 

MENGENALI VISI 

TERHADAP  

DIRI SENDIRI 
Oleh Panitia Pelatihan FAE – Angkatan I 

 
~ Ditulis berdasarkan Pelatihan FAE 

Januari 2013 yang lalu ~ 

 
Sadari dahulu: 

 SESUATU yang ada dalam diri 
saya, sikap dan visi saya terhadap 
realitas – adalah PENENTU semua 
reaksi dan saya, baik secara emosi 
maupun secara prilaku. 

 SESUATU dalam diri saya itu 
sedang menulis kisah hidup saya, 
membuatnya sudah dan sedih 
atau gembira dan penuh 
kedamaian. 

 SESUATU dalam diri saya itu pada 
akhirnya akan membuat 
perjalanan hidup saya berhasil 
atau gagal. 

 
Semakin cepat saya menyadari dan 
mengakui hal ini dengan mengambil 
tanggungjawab atas 
tindakan-tindakan dan 
reaksi saya, semakin cepat 
juga saya mencapai tujuan 
saya : yaitu Kepenuhan 
hidup dan kedamaian. 
Kepenuhan hidup (Fully 
Alive) dan kedamaian 
merupakan warisan Tuhan. 
 

Beberapa contoh VISI YANG KELIRU 
– dalam artian tidak sesuai dengan 
Visi Kristiani diantaranya: 
 
1. Saya harus dicintai dan 

dibenarkan oleh orang yang 
mengenal saya, KALAU TIDAK, 
saya tidak mungkin membenarkan 
dan mencintai diri saya sendiri. 

2. Saya harus selalu tampil cakap, 
trampil, dan sukses dalam segala 
hal yang saya lakukan, KALAU 
TIDAK, saya tidak dapat menilai 
diri saya sebagai orang yang 
berharga. 

3. Saya harus menyenangkan orang 
lain dan memenuhi tuntutan-
tuntuan mereka, KALAU TIDAK, 
saya seorang yang gagal. 

4. Saya harus dapat menyem-
bunyikan perasaan saya, KALAU 
TIDAK, saya mungkin akan 
menyakiti orang lain dan 
karenanya mereka tidak akan 
menyukai saya. 

5. Saya tidak boleh berpikir atau 
mengungkapkan kritikan terhadap 
orang tua dan atau keluarga saya, 
KARENA saya akan tampak seperti 
tidak berterimakasih. 

6. Saya harus selalu 
memelihara suasana 
damai dalam relasi saya, 
KALAU TIDAK, saya 
gagal dalam menjalani 
kewajiban saya. 

7. Saya tidak boleh 
mencintai diri saya 
sendiri atau mengakui 

bahwa saya memiliki bakat-bakat 
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tertentu, KARENA saya akan 
menjadi sombong. 

8. Saya harus selalu siap menghadapi 
hal-hal terburuk dengan sesalu 
membayangkan segala musibah 
yang mungkin terjadi di masa 
depan, KALAU TIDAK, saya 
mungkin tidak akan siap jika 
musibah itu terjadi. 

9. Untuk setiap masalahku pasti ada 
jalan yang benar dan sempurna 
yang harus kutemukan, KALAU 
TIDAK, ini akan mencelakakan 
saya. 

 
Secara jujur, apakah dari poin-poin di 
atas ada yang menjadi kekawatiran di 
dalam pikiran saya? 

(Masih banyak poin-poin lain yang tidak 
disampaikan di sini) 

 
Poin-poin tadi adalah beberapa 
contoh dari VISI YANG KELIRU 
dalam pandangan Kristiani. 
 
 Bagaimana yang seharusnya? 
Kita bahas hanya beberapa poin saja. 
 
Poin 2 :  
Saya harus selalu tampil cakap, 
trampil, dan sukses dalam segala hal 
yang saya lakukan, KALAU TIDAK, 
saya tidak dapat menilai diri saya 
sebagai orang yang berharga. 
Poin 7 : 
Saya tidak boleh mencintai diri saya 
sendiri atau mengakui bahwa saya 
memiliki bakat-bakat tertentu, 
KARENA saya akan menjadi 
sombong. 
 

Poin 2 dan 7 mengacu pada Visi 
Terhadap diri sendiri : Gambaran 
diri dan Nilai diri. 
 
“Tidak ada penilaian atau tidak ada 
faktor yang lebih menentukan dalam 
perkembangan psikologis dan motivasi 
bagi seseorang, daripada penilaiannya 
terhadap dirinya sendiri” 

~ Nathaniel Branden 

 
Cintailah sesamamu seperti dirimu 
sendiri. Jika kita mencitani diri 
sendiri, maka baru bisa mencintai 
orang lain. 
 

 
 
Gambaran Diri: 
Kumpulan gambar-gambar mental 
tentang diri kita (foto-foto, film-film 
– sendiri atau bersama orang lain - ; 
dari masa lalu, sekarang dan yang 
akan datang) 
 
Nilai Diri: 
Satu set penilaian yang kita buat 
tentang diri kita sendiri (sukses-gagal; 
dicintai; tidak dicintai dsb).  
Nilai diri yang rendah bertentangan 
dengan hidup yang sepenuhnya!! 
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Nilai diri BUKAN harga diri dalam 
artian Kemasyuran, Nama, Ketenar-
an karena di dalamnya ada 
kesombongan. 
 
Mencintai diri sendiri akan 
memampukan kita untuk melak-
sanakan perintah Yesus sendiri. 
 
ARTI MENCINTAI DIRI 
 
♥ Menghargai kualitas-kualitas yang 

baik dalam diri sendiri 
♥ Berusaha mengerti kelemahan-

kelemahan dan keterbatasan diri 
sendiri 

♥ Memperhatikan secara realitas 
kebutuhan-kebutuhan diri sendiri. 

 
TANDA-TANDA  
TIDAK MENCINTAI DIRI SENDIRI: 

❑ Kepekaan berlebihan, mudah 
tersinggung jika tidak libatkan 
dalam suatu kegiatan 

❑ Kejengkelan yang terus bergolak 
dalam hati 

❑ Keragu-raguan yang berkepan-
jangjangn,”Apa yang mesti aku 
lakukan?” 

❑ Ketelitian yang berlebihan. “Pasti 
yang kuperbuat itu salah!” 

❑ Perfeksionis yang kaku – tidak 
toleran akan ketidaksempurnaan 
probadi atau orang lain 

❑ Keinginan berlebihan untuk me-
nyenangkan orang lain, ingin 
dipuji, ingin mendapat pengakuan 

❑ Kecanduan kerja 

❑ Menekan perasaan-perasaan 

❑ Mudah murung (Depresi) = 
kemarahan diarahkan kepada 
batin) 

(Silahkan dicentang mana yang 
menggambarkan diri anda) 

 
FAKTA: 
Bila kita tidak dapat mencintai diri 
sendiri, maka kita tidak dapat 
mencintai diri sendiri termasuk juga 
tidak dapat mencintai Tuhan.  
 
SEBUAH PENEGUHAN 
 
Peneguhan, secara mudah 
digambarkan sebagai suatu 
pengakuan dari orang lain kepada 
kita, (bisa berwujud suatu pujian atau 
ungkapan kekaguman positif atas diri 
kita). Peneguhan itu hanya akan 
terungkap dari orang lain secara tuls 
bila TERPANCAR DARI DIRI KITA 
SENDIRI (Tercermin). Peneguhan 
tidak bisa diminta, peneguhan 
bersifat gratis, diberikan secara 
spontan dari orang lain berdasarkan 
apa yang orang tersebut lihat / nilai 
dari diri kita. 
 
Beberapa Prasayarat peneguhan; 
 
 Sadari dan ungkapkan semua 

perasaan yang mengganjal, 
dengan menggunakan “I 
Statement” atau kalimat dimulai 
dengan kata “Saya”. 
Contoh: Suami pulang terlambat, dari 
pada berkata,” Kenapa kamu pulang 
terlambat? Saya kan capek 
menungguuu?” --- lebih baik gunakan 
kalimat, “Saya menunggumu lama, apa 
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yang membuatmu terlambat?” Reaksi 
yang didapat akan lebih positif. 

 Bersikap tegas, jangan  mau 
dijadikan keset / alas kaki yang 
diinjak-injak, dipergunakan untuk 
kepentingan orang lain. 

 Lepaskan topeng, jadilah diri 
sendiri, tanpa kepura-puraan. Jika 
kita memakai topeng yang bagus 
dan orang memuji kita, maka yang 
dipuji adalah topeng kita, bukan 
diri kita. 

 Tidak mempromosikan diri untuk 
mendapatkan suatu pengakuan, 
misal; 

“Saya kenal dengan presiden,”; 
“Saya bertemu dengan duta besar 
tadi,”; ”Saya sangat sibuk 
melakukan kegiatan seksi saya di 
dewan paroki; dan lain-lain” Ini 
adalah suatu pemancingan untuk 
mendapatkan peneguhan, hal ini 
akan terlihat jelas oleh orang lain 
dan mungkin akan “terpaksa 
memberikan peneguhan” yang 
tentu tidak tulus. 

 Lembut terhadap diri sendiri; akui 
kesalahan; jangan menghakimi 
diri / menghukum diri. “What is in 
me?” Belajar mengungkapkan 
dalam hati kita. 

 Cintai orang lain, mulai dengan 
empathy. Empathy hadir, tanpa 
banyak kata dalam suatu kejadian. 
Seseorang butuh merasa 
diterima untuk keluar dari 
problem mereka, tanpa merasa 
dihakimi. 

Dalam mengenali Visi terhadap 
diri sendiri ini perlu dilengkapi 
dengan praktek, diskusi dan 

latihan-latihan, yang salah satunya 
bisa didapat dari pelatihan The Fully 
Alive Experience. 
 

 
 

Bagi yang belum mengikuti 
atau merasa kurang dan ingin 
mengikuti kembali, kegiatan 
ini akan diadakan secara 
berkala di Paroki kita. Tunggu 
tanggal mainnya, atau pesan 
tempat dari sekarang.  
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MAKNA NATAL – MAKNA 

KESEDERHANAAN HIDUP 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Hujan tidak menjadi penghalang bagi 
umat di Wilayah Paroki dan Stasi St 
Paulus untuk tetap semangat 
mensyukuri kelahiran Sang 
Juruselamat. Begitu juga bagi para 
petugas dan panitia Natal yang telah 

mempersiapkan segala sesuatunya 

agar  Misa   Malam  Natal  dapat  ber- 
 
 
langsung hikmat dan juga meriah 
sebagai ungkapan syukur atas hari 
yang istimewa ini. 
 

 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 16 of 41 

 

Misa Malam Natal 

Misa dimulai tepat jam tujuh malam, 
dipersembahkan oleh Pastor Ignatius, 
SX didampingi putra-putri Altar dan 
para Pro-diakon. Diiringi dengan 
permainan organ dan koor yang 
indah, serta penari-penari cilik 
mengantar persembahan, juga para 
pengantar persembahan yang 
berpakaian indah ~sekali lagi~ 
sebagai bentuk rasa syukur yang luar 
biasa atas kelahiranNya. Tak lupa, 
dekorasi begitu indah dengan kain 
merah hijau diseputaran gereja, dan 
kain putih di sekitar Altar serta gua 
yang sangat luar biasa indah dengan 
lampu-lampu yang gemerlap, dengan 
kandang, para gembala, tiga raja, 
malaikat, Maria dan Yusuf. 

❑❑❑ 

 YESUS HADIR LAGI.. tetapi tidak 
bagi masyarakat kita yang konsumtif, 
begitu awal dari Homili Pastor Ignaz. 
“Ijinkan saya memaknai makna Natal 
awal.., yang tidak semegah kandang 
yang ada di sini,” lanjut beliau. 

 Makna Natal : 
makna kesederhanaan hidup. 

Yesus tidak dilahirkan di alam 
lingkungan limbah industri, tidak 
dilahirkan dalam pemborosan, tidak 
dilahirkan dalam kelimpahan 
makanan.  Yesus lahir dalam 
kesederhanaan. Ia ditolak. Tidak ada 

yang mau menerima, baik di rumah-
rumah maupun di rumah 
penginapan. Maria, Yusuf dan Bayi 
Yesus mengalami penolakkan. 
Keadaan baru berubah setelah 
malaikat mengumumkan kepada para 
gembala ”Jangan takut, sebab 
sesungguhnya aku memberitakan 
kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa: Hari ini telah lahir 
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud. Dan inilah 
tandanya bagimu: Kamu akan 
menjumpai seorang bayi dibungkus 
dengan lampin dan terbaring di dalam 
palungan…..Kemuliaan bagi Allah di 
tempat yang mahatinggi dan damai 
sejahtera di bumi di antara manusia 
yang berkenan kepada-Nya.“ Sebelum 
Malaikat mengumumkan kepada para 
gembala, tidak ada solidaritas bagi 
Maria, Yusuf dan Bayi Yesus. 

Dalam kondisi sekarang sama halnya 
dengan yang terjadi dalam 
masyarakat kita. Banyak yang 
terpingggirkan, terasing, dianggap 
tidak sama dengan yang lain. Kita di 
sini (sering) mengumandangkan 
damai, cinta kasih, persaudaraan……. 
sementara di sekitar kita…. 

Komitmen. 

 Kelahiran Yesus merupakan 
komitmen bagi kita untuk merayakan 
Natal seperti awalnya, tanpa 
kesombongan, tanpa kecongkakkan, 
tanpa biaya yang tidak perlu. 
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 Kita semua merindukan sebuah 
rumah untuk Kristus ~salah satu 
hal terdekat yang dapat menjadi 
salah satu komitmen kita dalam 
solidaritas, kesetiakawanan kita. 
Kandang yang ada di sini sangat 
indah, namun bukan hanya 
kandang indah yang bisa kita 
persembahkan, melainkan rumah 
yang sesungguhnya, Gereja 
Paroki kita. Adalah tanggungjawab 
kita bersama secara bergotong-
royong untuk mengadakan “rumah” 
yang sesungguhnya, tanggung jawab 
pribadi, tanggung jawab kring, stasi. 

 Hari ini kita diingatkan akan 
kelahiran kandang. Semoga 
kesederhanaan kelahiran Kristus 
membawa kedamaian bagi kita, 
terang bagi sesama, dan 
menumbuhkan rasa solidaritas bagi 
kita masing-masing. 

Semoga damai betul-betul terjadi 
dalam hidup kita. Demikian Pastor 
Ignaz mengakhiri homili beliau. 

❑❑❑ 

Dalam pengumuman disampaikan 
oleh Bpk Mirluat Sihombing sebagai 
ketua pengurus gereja pusat 
undangan bagi semua umat yang 
hadir untuk mencicipi kue-kue dan 
minuman yang disediakan panitia. 

Tak lupa Pastor menambahkan 
ucapan terimakasih atas dekorasi, 

sponsor, petugas, panitia, 
dan seluruh pihak yang 
terlibat demi terseleng-
garanya Misa Malam Natal 
ini. Mengingatkan juga 
bahwa Misa malam Natal 
berbeda dengan Misa 
Natal. Untuk itu umat yang 
hadir diundang kembali 
untuk datang dalam 

perayaan Misa Natal besok pagi. 

KELAHIRAN ALMASIH  

St CAECILIA - SIABU 
Oleh Suster Leonisia, FCJM 

 
Situasi Natal di Siabu pada malam 
Natal sangat Meriah meskipun 
disertai hujan yang deras namun 
umat begitu semangat untuk 
merayakan Kelahiran sang Almasih 
Yesus Kristus dalam situasi itu 
mereka berduyung-duyung ke gereja 
dengan sadar, kasih dan harapan 
akan Yesus Kristus, suasana sangat  
sederhana namun keterlibatan umat 
dalam hidup mengereja sudah terlihat 
aktif, dan kreatif dimana 
gua/kandang  Natal yang sederhana 
namun menarik dan yang membuat 
kandang Natal adalah mas Andy 
OMK siabu semoga di tahun 2013 
semakin banyak OMK yang terlibat 
memberikan tenaga dan ide sehingga 
lebih baik dari tahun 2012.  
 
Siabu beruntung merayakan perayaan 
Ekaristi di malam Natal dan hari raya 
Natal semoga dengan keistimewa ini 
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semakin umat sadar akan kewajiban 
dan tanggung jawab dalam 
membangun hidup baru dan 
membaharui iman.   
 
Dan yang menjadi selebran di stasi 
Siabu adalah orang yang baru 
disegarkan rohaninya, tak lain dan 
tak bukan adalah Pastor Nattye.  
 

 
 
 

OPEN HOUSE NATAL  

PAROKI ST PAULUS 
Oleh Tim Warta Paroki 

Acara Open House di Pastoran ini 
dimaksudkan sebagai salah satu 
sarana beramah tamah, saling 
memberi ucapan selamat dan berbagi 
kebahagiaan bersama para Pastor, 
Frater, suster dan juga sesama umat 
yang dapat hadir. 

Dimulai pukul 19.05 dengan Doa 
pembukaan sekaligus doa makan 
malam dipimpin oleh Pastor Nattye, 

SX, dihadiri oleh umat sekitar paroki 
dan beberapa dari stasi terdekat. 

 

Seluruh Pastor yang seharian dari 
pagi sampai sore pergi ke stasi-stasi 
melayani Misa Natal (Pastor Franco, 
Pastor Nattye, Pastor Ignaz, Pastor 
Casali, Pastor Fernando dan Pastor 
Anton), Frater Eko dan juga para 
suster (Suster Leonisia, Suster Livany, 
dan Suster Anastasia) hadir dan 
menerima tamu-tamunya. 

 

Acara berlangsung santai, makan 
malam dan ngobrol santai dengan 
umat memenuhi ruang santai Pastor, 
Ruang makan, ruang tamu dan teras 
Pastoran bahkan dapur. Kadang 
terdengar teriakan riang anak-anak 
yang membuat suatu lingkaran di 
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depan pohon Natal sambil bermain 
kartu. Di setiap sudut terdapat 
kelompok-kelompok yang asik 
berbagi cerita, datang pergi 
bergantian, dari satu orang ke orang 
lain, dari pojok satu ke pojok lain, 
dari ruang satu ke ruang lain. 

 Anak-anak dalam sebuah permainan 
 

Bapak Pasaribu (Koster) dan Bapak Y Sugiyana 
(Redaktur WP) 

What a wonderful Christmas. 
Semoga dengan kelahiranNya,  
damai Natal benar-benar tinggal 
di dalam hati kita, dan 
kehadiranNya selalu menggem-
birakan kita dan membawa 
dampak bagi sekitar kita. 

 
Pastor Casali memperhatikan situasi 

 

 
Pastor Anton Wahyudi dalam sebuah diskusi 

 
Pastor Nattye dalam keceriaan 

 Pastor Ignaz menikmati suasana bersama 
bapak-bapak 
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Frater Eko dan Pastor Fernando dalam obrolan 
 
 

KEBERSAMAAN 

IBADAT NATAL  
ST AGUSTINUS SRIWIJAYA 

-Oleh Prandika Ginting- 

 
Natal adalah milik bersama, begitu 
juga bagi umat di St Agustinus 
Sriwijaya. Tanpa Misa Natal, umat 
tetap bersemangat menyambut 
kelahiran Penebus dengan ibadat 
Natal. KelahiranNya tetap layak 
dirayakan dalam kesederhanaan 
seperti asalnya. 
 

 

 
IBADAT MALAM NATAL 

 24 DESEMBER 2012 
 

Ibadat dimulai jam 19.30 WIB 
dipimpin oleh Bpk Ketua Stasi juga 
sebagai penginjil dan homily, dengan 
Dirigen Ibu Simbolon yang juga 
sebagai pemazmur 
 
Setelah bacaan 1 dan 2, diadakan 
liturgi yang dibawakan oleh umat 
secara bergantian mulai dari anak-
anak lanjut sampai orangtua 
 
Homili berisi tentang bagaimana 
proses sebelum Bunda Maria 
mengandung sampai proses lahirnya 
Sang Juruselamat ke dunia ini dengan 
penuh hikmat, perjuangan dan 
kesederhanaan. Homili juga 
mengajak agar Sang Juruselamat 
dapat lahir didalam hati masing-
masing umat 
 
Selesai ibadat umat makan bersama 
dengan makanan dan minuman 
sederhana yang telah disediakan, 
sekaligus dihibur oleh OMK St. 
Agustinus yang bernyanyi diiringi 
gitar secara bersama-sama walau 
dengan persiapan yang singkat dan 
seadanya 
 
Umat hadir semua mulai dari anak-
anak sampai orang tua, berjumlah 
sekitar 50 orang 
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IBADAT NATAL 25 DESEMBER 2012  
 
Ibadat dimulai jam 09.00 WIB dengan 
Pemimpin ibadat Prandika Ginting, 
Penginjil dan homili Bpk Ketua Stasi 
dan Dirigen Ibu Simbolon juga 
sebagai pemazmur 
 
Selesai ibadat diadakan beberapa 
penampilan umat yang mau 
bernyanyi dengan diiringi gitar 
dengan tujuan saling menghibur satu 
sama lain, yang juga Bpk Ketua Stasi 
ikut ambil bagian 
 
 
Selesai ibadat juga diadakan 
perbincangan pengurus bersama 
dengan umat yang membahas untuk 
diadakan lebih banyak kegiatan lagi 
dihari-hari besar seperti hari Paskah 
dan Natal agar perayaan lebih meriah, 
berkesan, dan lahirnya akan 
kerinduan beribadah dalam diri umat.  

 
Juga membahas bagaimana agar umat 
khususnya para OMK agar lebih aktif 
dan lebih mau ambil bagian dalam 
kegiatan-kegiatan kristiani, sosial dan 
tidak hanya di kehidupan bergereja 
tetapi juga bermasyarakat dan dapat 
diamalkan dalam kehidupan sehari-
hari 
 

 
 
Umat hadir semua mulai dari anak-
anak sampai orangtua, berjumlah 
sekitar 50 orang 
 

 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 22 of 41 

 

 
 
 

 
 
CATATAN: 
Sebagian besar umat mengatakan dan 
merasakan bahwa Perayaan Natal 
tahun ini lebih meriah, lebih menarik, 
lebih tampil beda dan memberi kesan 
yang sangat berarti. Umat juga 
banyak berharap agar Perayaan tahun 
depan dapat lebih meriah dengan 
tidak menghilangkan kesan 
kesederhanaan sehingga dapat lebih 
memberi arti yang sangat khusus dan 

baik untuk diamalkan oleh para 
umat.  
 
Dan tidak lupa agar OMK lebih aktif 
lagi dan bukan hanya mau, tetapi 
harus mau ambil bagian dalam setiap 
kegiatan. Di dunia ini harus ada 
generasi penerus dan diharapkan 
dapat lebih baik lagi dari sebelumnya, 
karena para Orang Muda tidak dapat 
terus bergantung pada para Orang 
Tua. 
 

HARAPAN NATAL  
ST ELISABETH MUARA FAJAR 

Oleh Tim Warta Paroki 

 
Misa Natal di Stasi St Elisabeth Muara 
Fajar tanggal 25 Desember 2012 
dimulai pukul sembilan pagi lebih 
sedikit, dipersembahkan oleh Pastor 
Ignaz. Misa yang dihadiri lebih dari 
150 umat ini berlangsung dengan 
baik. 
 

 
 
Masih terlihat sisa lelehan lilin merah 
dan kuning di lantai, menandakan 
bahwa malam sebelumya telah ada 
Misa Malam Natal, merayakan 
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kelahiran Kristus. Jika Malam 
sebelumnya stasi telah merayakan 
Kelahiran Kristus, maka kini Kristus 
telah lahir dan ada bersama kita. 
 

 
 
Dalam homili Pastor Ignaz bertanya, 

 Apakah kita bahagia ataukah 
merasa biasa-biasa saja? 

 Apakah kita bergembira atas 
kehadiranNya? 

 
Diceritakan tentang suami-istri yang 
baru menikah satu minggu dan harus 
berpisah karena suami harus kembali 
bertugas sebagai seorang pelaut. 
Betapa mereka menggunakan segala 
fasilitas yang ada untuk saling 
berkomunikasi ~berusaha membina 
hubungan walaupun terpisah jarak~.  
Baru setelah dua tahun, tiba-tiba 
suami muncul di depan pintu rumah, 
menimbulkan kebahagiaan baik bagi 
istri maupun suami. 

 

Demikian juga pada hari ini Kristus 
yang sudah lahir ada bersama kita, 
sudah selayaknya kita bergembira 
pada Natal ini karena janji Allah 
mengutus Juruselamat telah digenapi.  
 
Mungkin beberapa dari kita merasa 
kurang bergembira karena aktifitas 
persiapan menyambut kedatang-
anNya di masa Adven yang lalu. 
Persiapan membuat acara, mendekor, 
menghias, menghabiskan banyak 
waktu, tenaga dan pikiran bisa saja 
membuat kita kelelahan dan LUPA 
akan kebahagiaan ~ yang harusnya 
karena kehadiranNya kini bersama 
kita. 
 
KEBAHAGIAAN itu hanya akan 
tampil bila kita mampu membawa 
damai, tidak ada lagi iri hati, rasa 
cemburu, dan dengki satu terhadap 
yang lain. Jika hal-hal tersebut masih 
tinggal di dalam kita, maka sia-sialah 
Kristus lahir ke dunia ini. Sia-sialah 
Kristus hadir ke dunia ini jika kita 
tidak bisa merubah diri kita seperti 
yang Kristus inginkan. 
 
Harapan Pastor sebagai penutup 
homili singkatnya, 
“Semoga kehadiran Kristus membawa 
PERUBAHAN di dalam diri kita 
masing-masing, agar bermanfaat 
tidak hanya bagi diri kita sendiri 
melainkan juga bagi sesama”. 
 
Setelah Misa, satu-persatu umat 
datang menyalami Pastor yang masih 
mengenakan jubah di pintu keluar, 
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berbagi sapa berbagi salam, 
dilanjutkan dengan makan siang 
bersama dalam suasana kebersaman 
yang hangat. 

 
 

 
 

PESTA NATAL  

ST LUSIA RUMBAI 
Oleh: Pius Sugiman  

 
Pesta Natal, meskipun merupakan 
kegiatan rutin tahunan, namun selalu 
merupakan kegiatan yang ditunggu-
tunggu dan disiapkan dengan baik di 
Santa Lusia Rumbai. Seperti tahin-
tahun sebelumnya, tahun 2012 ini 
berlangsung dengan sangat meriah. 
Panitia yang sudah terbentuk sekitar 
1.5 bulan sebelumnya, dengan 
melakukan tiga kali rapat persiapan, 
telah berhasil mempersiapkan acara 
natal 2012 dengan baik. 

Kegiatan-kegiatan Paskah dan Natal 
di Rumbai selalu terkoordinir dengan 
baik, dengan panitia inti yang digilir 
dari kring-kring yang ada, dan untuk 
natal kali ini adalah giliran Umat dari 
Kring IVC Santo Franciskus yang 
mengkoordinir, dan diketuai oleh pak 
Damanik. Panitia mempersiapkan 
segala sesuatunya, mulai dari 
persiapan liturgi serta pesta natal 
termasuk segala sarana prasarana 
pendukungnya seperti deokorasi, 
konsumsi dan lain-lain. Meskipun 
yang mengkoordinir adalah Kring 
IVC, namun semua kring yang ada di 
stasi Santa Lusia ikut serta terlibat. 

Dekorasi gereja di perayaan natal kali 
ini nampak meriah, dengan adanya 
kandang natal dan hiasan-hiasan lain 
di dalam gereja. Kandang Natal 
pengerjaannya dilakukan oleh Bapak 
Sugiman dibantu Bapak Alberto Mali. 
Sedangkan untuk hiasan-hiasan 
tiang-tiang gereja dengan kain-kain 
panjang warna hijau merah dilakukan 
oleh Ibu Yuli Edy Murhantoro, Ibu 
Dini Sugiharsono dan Ibu Karnatje 
Lumbangaol. Sangat indah. 

 
Foto oleh Novi 
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Misa malam Natal yang dilakukan 
pukul 19:00 hari Senin, 24 Desember 
2012 dipersembahkan oelh Pastor 
Cazali SX, yang dibuka dengan 
Maklumat Natal yang sampaikan oleh 
bapak Dionisius Sipayung. Seusai 
misa malam Natal, dilanjutkan 
dengan ramah tamah di halaman 
gereja, dengan menikmati tegh dan 
kopi panas serta makanan-makanan 
kecil yang disiapkan oleh semua 
kring, dengan pembagian yang sudah 
diatur sebelumnya oleh panitia. 

Keesokan harinya, Minggu, 25 
Desember 2012 mulai jam 08:00 pagi 
dilaksanakan Misa hari Natal 
dipersembahkan oleh Pastor 
Fernando Abis SX yang sangat meriah 
didominiasi oleh anak-anak dari stasi 
Santa lusia Rumbai, termasuk dengan 
tari-tarian persembahan yang sangat 
indah.  

 

Setelah misa selesai dilanjutkan 
dengan perayaan Natal 2012 di 
halaman gereja yang sudah 
disediakan panggung, tenda dan 
kursi-kursi dengan hiburan dari kita 
untuk kita ditambah dengan musik 

gondang yang sangat heboh. Di 
dalam perayaan ini juga diumumkan 
juara-juara lomba liturgi yang 
dilaksanakan sebagai salah satu paket 
sosialisasi tata cara liturgi yang baik 
dan benar. 

Seperti halnya makanan-makanan 
kecil saat malam Natal, untuk 
perayaan Natal pagi ini kring-kring 
juga sudah dibagi-bagi tugasnya 
untuk mempersiapkan makan siang.  

Ada kring yang bertuga menyiapkan 
nasi untuk 600 orang, kring lain 
mempersiapkan saksang, kring 
lainnya lagi mempersiapkan masakan 
ayam, ada kring yang bertuga 
mempersiapkan minuman, buah-
buah dan sayur….sangat kompak, 
sesuai dengan tema Natal tahun ini,  

 

Allah telah mengasihi kita, agar kita 
menjadi gereja yang mandiri dan 
berbuah. Semangat mandiri, dan 
penuh syukur menjadi warna 
perayaan natal kali ini. 
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Saat yang ditunggu anak-anak tiba di 
penghujung aara dimana dilakukan 
pembagian bingkisan Natal yang 
berisi makanan kecil bagi anak-anak. 
Dan nanti di bulan januari 2013, anak-
anak bina Iman yang rajin kembali 
akan menerima hadiah natal berupa 
peralatan sekolah. 

Terima kasih kami ucapkan kepada 
Chevron yang telah memberikan 
banyak bantuan di kegiatan pesta 
natal ini, dan juga terima kasih 
kepada para petugas dari Satuan 
Brimob Polda Riau yang telah 
memberikan rasa aman kepada kami. 
Dan terima kasih juga kepada semua 
pihak yang telah membantu 
terlaksananya acara ini, dan terutam 
kepada Pastor Paroki, pastor Franco 
Sx yang telah berkenan mengirimkan 
dua pastor di acara natal 2012 di stasi 
Rumbai ini. 

Selamat Natal 2012 dan selamat 
Tahun Baru 2013 

NATAL BERSAMA 
St YOHANES – KOTA BATAK 

Oleh J Silalahi 

 
 

 
 
Suster Hironima dan suster Yosefa 
sedang menari kegiatan natal Asmika 
tgl 25 Des 12 malam 
 

 
 
Anak ASMIKA juga turut serta 
memeriahkan kegiatan natal 25 des 
2012 malam dengan membuat 
hiburan tarian yang dipandu oleh 
Suster  Yosefa 
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Anak-anak Kota batak yang datang 
dari perantauan baik yang bersekolah 
di Sumatra atau di Jawa turut 
memeriahkan Perayaan Natal 25 Des 
2012 siang. 
 

 
 

 
 
Suster Zita turut memeriahkan 
hiburan natal 26 Des 2012, menjadi 
Santa Klaus. 
 
 

PERAYAAN NATAL OMK 
St YOHANES PEMBAPTIS PERAWANG 

Oleh Tim Warta Paroki 

 
Sabtu, 12 Jan 2013, setelah Misa 
khusus Natal OMK St Yoh Pembaptis 
Perawang, OMK stasi ini mengadakan 
suatu pentas / acara dalam 
mensyukuri bahwa Allah telah 
mengasihi kita. 
  
Beberapa acara yang sempat kami 
saksikan antara lain kata sambutan 
dari Bapak Salmen Tu-manggor 
selaku Dewan Penasehat Stasi dan 
seksi Kerawan stasi. Dalam sambutan 
beliau berpesan, agar kita harus 
memberiklan semangat kepada OMK 
sebagai generasi penerus.  
 
Bagi para orang 
tua diharapkan 
agar memberikan 
dukungan, baik 
moril matupun 
material.  
 
Semoga OMK 
menjadi garam di tengah-tengah 
masyarakat.  
 
Hal ini mengenai apakah yang 
harus kita perbuat untuk Gereja 
dan juga sesama. Maka bangkitlah 
dan bergeraklah untuk Gereja, 
demikian beliau mengakhiri 
pesannya. 
 

http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/makna-natal-di-pesta-pembaptisan-tuhan-st-yohanes-pembaptis-perawang/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/makna-natal-di-pesta-pembaptisan-tuhan-st-yohanes-pembaptis-perawang/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/makna-natal-di-pesta-pembaptisan-tuhan-st-yohanes-pembaptis-perawang/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/01/12/makna-natal-di-pesta-pembaptisan-tuhan-st-yohanes-pembaptis-perawang/
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Ketua Seksi Kepemudaan Dewan 
Pastoral Paroki St Paulus, Bpk 
Saurman Sitanggang diundang untuk 
memberikan sambutan juga dalam 
acara ini.  

 
Beliau memuji 
keaktifan OMK 
Perawang ini, 
dengan kondisi 
OMK yang 
lebih maju dan 
mau pro-aktif 

meng-undang 
seksi kepemu-
daan DPP 
dalam melak-

sanakan kegiatan-kegiatan. Suatu 
fakta yang tak kalah penting, karena 
OMK didukung oleh para orang 
tua. 
 
Disajikan juga Koor NHKBP, Naposo 
Bulung HKBP.  
 

 
 
Mereka menyanyikan lagu dengan 
indahnya. Dilanjutkan dengan Tor-
tor para Pastor dan suster serta 
anggota DPP, juga nyanyain Solo oleh 
Ibu Gultom dari Kring St Matius. 

 

 
Penampilan dari St Matius 

 

 
St Elisabet Muara Fajar – OMK 

 

 
OMK Dayun – Paroki Kerinci 

 

 
Tidak hanya OMK di stasi St Yohanes 
Pembaptis Perawang saja, hadir pula 
sebagai undangan dan memeriahkan 
acara OMK kita dari St Elisabet 
Muara Fajar dan OMK dari St Monika 
– Menjuahjah yang menyumbangkan 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 29 of 41 

 

Tari Karo melalui Tessa CS, bahkan 
lintas Paroki, yaitu dari Dayun yang 
masuk di wilayah Paroki Kerinci. 
  

 
Tari Karo Tesa CS dr St Monika 

Menjuahuah 

 
Suatu penampilan yang sangat 
menarik dan membuat penonton 
termasuk para undangan terkesima 

adalah penampilan Medley-Perkusi 
dari OMK. Mereka memainkan 
beberapa lagu Natal dengan 
menggunakan alat musik berupa 
gallon air minum, botol bekas, 
tempat bekas cat 5 kg. Nada-nada 
yang dimainkan berasal dari susunan 
botol yang berisi air dengan volume 
yang tidak sama. Masing-masing 
memiliki nada yang berbeda. 
  
Ketika diminta sepatah kata ~waktu 
menunjukan jam 21.00~, Pastor 
Franco menyampaikan kekaguman 
atas OMK Stasi St Yoh Pembaptis 
Perawang ini. Sambil pamit untuk 
mohon diri dari acara ini bersama 
rombongan untuk kembali ke 
Pekanbaru, Pastor berharap semoga 
selalu ada kemajuan dan 
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menghasilkan hal-hal yang baik 
untuk OMK, teririrng ucapan 
terimasih. 
 

Tak lupa Pastor 
Casali SX yang juga 
memberikan bebe-
rapa kata, mengung-
kapkan bahwa sela-
ma berpuluh-puluh 
tahun  melakukan 
karya di Pekanbaru, 

baru kali inilah menyaksikan pesta 
yang sedemikian meriahnya. 
  
Acara tentunya masih berlangsung, 
namun rombongan Pastor sudah 
harus kembali ke Pekanbaru, 
membawa suatu kesan yang baik dan 
harapan untuk OMK stasi St Yohanes 
Pembaptis ini. Mereka adalah 
harapan Gereja, dan juga bangsa. Doa 
dan dukungan mengiringi kalian. 
 

PERAYAAN NATAL OMK 

St VERONIKA - Palas 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Perayaan Natal di St Veronika – Sri 
Palas melibatkan kaum muda. 
Disajikan tari-tarian dan performance 
para suster. 
 

 
Tari kipas 

 

 
Para Suster 

 

 
Tor-tor 

 
Selamat Natal. OMK, maju terus!! 
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MAKNA TAHUN BARU 

TERIMAKASIH 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Terimakasih, adalah kata yang sering 
kita ucapkan dan kita ajarkan kepada 
anak-anak kita. Malam ini, kita diajak 
bererimakasih dengan segala 
kesungguhan hati karena berhasil 
mencapai tahun 2012 ini dengan 
selamat. 
 
Terimakasih, adalah salah satu 
cara untuk menyatakan iman kita, 
bahwa kita mengambil kebaikan 
Tuhan yang berkenan mem-
berikan segala kebaikkan kepada 
kita. 
 

 
 
Mengucapkan “Terimakasih” adalah 
hal yang gampang-gampang susah 
.  
Mudah : jika kita berhasil dalam karir, 
dalam pekerjaan, dan segala sesuatu 
berjalan lancar. 
Sukar : Jika kita dalam keadaan sakit, 
tanpa pekerjaan dan penghasilan, jika 
ada kemelaratan dan masalah.  
 

Namun bagi kita yang percaya bahwa 
Yesus adalah Alaah kita untuk 
segalanya, untuk segala kesenangan 
dan pencobaan, keberhasilan dan 
kegagaln maka kita seharusnya dapat 
berterimakasih atas segala keadaan, 
karena terimakasih adalah ‘Ungkapan 
Iman’, bahwa Tuhan memberikan 
yang terbaik. Kemalangan diijinkan 
terjadi untuk suatu tujuan yang lebih 
baik, tujuan yang diluar akal kita, 
manusia. 
 
Pada malam pergantian tahun 2012 
ke 2013, kita berterimakasih atas 
segala yang telah Tuhan berikan 
kepada kita di tahun 2012. Jika kita 
ditugaskan untuk membuat suatu 
daftar syukur, pasti daftar itu akan 
panjang sekali. 
 
Dalam sisi pandang kita sebagai 
Gereja, kita juga boleh bersyukur 
untuk rahmat Tuhan melalui 
sakramen-sakramen. Berdasarkan 
data statistik Paroki, tahun ini telah 
terlaksana beberapa sakramen, 
diantaranya: 

Sakramen Baptis bayi 216 bayi, Baptis 
dewasa 110  baptisan, diresmikan 
dalam Gereja Katolik 88 orang. Maka 
dalam tahun ini Paroki kita yang 
mencakup stasi-stasi yang tersebar di 
Pekanbaru mendapat tambahan 
anggota keluarga sebanyak sedikitnya 
400 jiwa. Selain baptisan, telah 
dilaksanakan juga penerimaan  
Komuni pertama 138 orang, Sakramen 
Krisma 313 orang, dan Sakramen 
Perkawinan sebanyak 71 perkawinan, 
dengan 37 perkawinan beda agama. 
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Sungguh hal ini merupakan tanda 
bahwa Tuhan menyertai  kita, baik 
sebagai umat Kristiani maupun 
sebagai Paroki. 
 
Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan 
dan peristiwa penting yang membawa 
perubahan di Paroki kita, seperti 
pembaharuan pengurus dewan Stasi 
dan pengurus Dewan Pastoral Paroki. 
Tak lupa, gedung gereja Paroki, 
sebagai pemersatu, tempat 
bertumbuh, beribadat dan berkarya 
bagi anak cucu kita kelak,  telah 
berhasil menyelesaikan tahap satu, 
yang mana hal ini merupakan wujud 
nyata persaudaraan dan tanda 
persatuan kita. 
 
Semua ini terwujud berdasarkan 
keyakinan kita, bahwa Allah telah 
mengasihi kita. 
 
Tak kalah penting, selain ucapan 
terimakasih atau syukur kepada Allah 
atas segalanya di tahun 2012, 
sepantasnyalah juga kita memohon 
maaf atas segala kekurangan, 
kesalahan, kelalaian. Seperti 
kurangnya membantu sesama, 
melakukan perbuatan yang me-
nentang perintah Tuhan, merugikan 
orang lain dan sebagainya. Kita 
manusia, tak lepas dari kekurangan, 
dan sepantasnya kita merendah dan 
memohon maaf. 
 
Maka, sambil berterimakasih, kita 
juga mohon agar Allah 
menyelamatkan kita, melindungi 

kita dari yang jahat, dan 
membantu dalam perjalanan 
hidup kita selanjutnya. 
 
======== 
Renungan ucapan syukur ini ditulis 
berdasarkan Homili Pastor Franco SX saat 
Perayan Misa penutupan tahun 2012 
menjelang tahun 2013 di Gereja Paroki St 
Paulus Pekanbaru 
 

SYUKURAN OLD & NEW 

DI PAROKI 

 
Senin 31 Des 2012 @19.00 diadakan 
Perayaan Misa untuk menutup tahun 
2012. Misa dipersembahkan oleh 
Pastor Franco. Tema Misa adalah 
syukur atas tahun yang telah dijalani 
dan bahwa kita boleh dipilih untuk 
merasakan kasih Allah. 
 

 
 
Setelah Misa umat bersalam-salaman 
di depan gereja, sebagian  pulang 
setelah bersalam-salaman untuk 
merayakan tahun baru bersama 
keluarga, sebagian pulang untuk 
merayakan tahun baru bersama umat 
di stasi masing-masing,  dan sebagian 
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tetap tinggal untuk membagi detik 
terakhir dengan para pastor, frater, 
para suster dan umat lain yang juga 
ingin berbagi waktu. 
 
Beberapa keluarga terpusat di 
Pastoran dan sebagian di Susteran 
untuk menunggu pergantian waktu. 
Baik para Pastor dan Para Suster 
membuka pintu rumah mereka untuk 
menampung umat yang ingin 
bersama-sama mengucap syukur saat 
tahun berganti. 
 

 
 
Para suster telah “menguras” kolam 
ikan untuk persiapan menunggu 
bergantinya tahun, beserta “tungku” 
dadakan untuk membakar hasil 
kurasan tersebut. Demikian juga di 
Pastoran, beberapa umat juga berbagi 
bahan makanan untuk dinikmati 
sama-sama menjelang tahun berganti. 
 

 
 

Anak-anak bermain, umat 
berbincang, Pastor bercerita dan 
mendengarkan, Pastor Nattye dan 
Pastor Ignaz mendatangi susteran, 
Frater sibuk cicip-cicip dan 
menerangkan tentang suatu metode 
penggorengan, sementara di susteran 
umat santai-santai sambil berbaring-
baring menikmati bakaran ikan dan 
mendengarkan musik, beberapa 
bergiyang seiring irama musik.  Umat 
yang belum kenal menjadi lebih kenal 
satu sama lain, lebih dekat dan terasa 
suasana kebersamaan dan syukur. 
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Menit-menit terakhir menjelang 
pergantian tahun, semua kegiatan 
dipusatkan di Paroki. Pastor Nattye 
memimpin doa syukur, syukur atas 
kebaikkan Tuhan bahwa kita semua 
boleh mengakhiri tahun 2012 dan 
menyongsong tahun 2013 dengan 
harapan baru. 
 

 
 

 
 
 
Tahun telah berganti, dan gong 
dipukul keras-keras oleh Pastor 
Nattye yang mengundang minat 
beberapa anak untuk ikut memukul 
gong. Semua bertepuk tangan, atas 
pergantian tahun, atas kebersamaan, 
dengan syukur dan harapan. Saling 
mengucapkan selamat satu sama lain 
dengan penuh suka cita. 
 

Tambahan dari Pastor Franco, bahwa 
beliau baru saja menerima SMS dari 
Bapa Uskup, Mgr Martinus D 
Situmorang OFM CAP yang isinya: 
“Sadar akan kekurangan, syukur atas 
anugrerah yang limpah Dengan 
Immanuel – Allah beserta kita selalu -  
kta yakini setiap saat adalah rahmat 
dan berkat !! 
Salam hangat dan Doa” 
 

 
 
Kembang api dilontarkan menim-
bulkan warna yang cerah sebagai 
ekspresi kegembiraan dan syukur. 
Rupanya ada bonus kembang api bagi 
yang hadir, karena sebuah pabrik di 
dekat paroki pun melontarkan 
kembang api yang besar dan banyak. 
Semua senang dan gembira. 
 

 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 35 of 41 

 

OLD AND NEW 
St PHILIPUS ARENGKA UJUNG 

Oleh: Veronika Widiarsi 

 

 
 
Setelah Misa malam tahun baru di 
Paroki, umat St Philipus Arengka 
Ujung beriringan menuju rumah 
kelauraga Bapak Sri Pramusanto 
untuk merayakan malam pergantian 
baru, melepas 2012 menuju 2013. 
 
Beberapa keluarga menghadiri acara 
ini bersama dengan anak-anak. 
 
Makan malam dimulai pukul 23.00 
dengan doa makan dipimpinleh tuan 
rumah. Menu gurami bakar, Nila 
bakar dan ayam bakar ditambah 
dengan terasi garapan Ibu Mujiati dan 
Bapak Priyono yang sangat pedas dan 
mantap menambah selera makan dan 
kebersamaan. 
 
Setelah makan malam, dilanjutkan 
dengan bernostalgia lagu-lagu lama 
oleh oramg dewasa, dilanjutkan 
dengan show perfomance permainan 
harmonika lagu Malam Kudus oleh 
ketua Stasi Bpk AC Totok. 

Pukul 23.45 tuan rumah memberikan 
renungan mengenai bersyukur atas 
kesempatan diberikanta tahun 2012, 
serta harapan menghadapi tahun 2013 
agar menjadi lebih baik lagi. 
 
Lima menit sebelum tahun baru, 
semua berdoa dan bersyukur. 
Kemudian mulai menyiapkan mercon 
dan mulai menghitung mundur dari 
30 sampai 1, dan…. Welcome 2013!!!! 
 

 
Merconpun dinyalakan, dan seluruh 
yang hadir bersalam-salaman. 
 
Selamat tahun Baru.  
 
Semoga umat Stasi ini makin 
berkembang juga dalam iman dan 
syukur akan Kristus. 
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PELETAKAN BATU PERTAMA 
-Stasi St Felicitas Kota Bangun- 

 
Tanggal 6 Januari 2013, ST Felicitas 
Kota bangun secara khusus 
meletakkan batu pertama Gereja 
melalui upacara yang dipimpin oleh 
Pastor Franco, SX. 
 

 
 
 

PEMBAPTISAN BAYI 
St THOMAS PETAPAHAN 

 
Jumat, 25 Januari 2013 diadakan baptis 
Bayi di St Thomas Petapahan. Misa 
dipimpin oleh P Franco. 
 
Dalam kesempatan ini, ASMIKA 
terlibat dalam nynyian pada saat 
persembahan, sambil me;lakukan 
gerakan dari tempat duduk masing-
masing. 

 

 
 
ASMIKA ini diasuh oleh Ibu Jovita. 
 

 
 
Pengantaran persembahan dilakukan 
oleh orang tua baptis. 
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Kas Pembangunan Gereja 

s/d Desember 2012 (Kas tutup buku) 

 

 
Pembangunan tahap 2 

 
 
 

 
 

 

 
Ketua panitia, Pengaws dan kontraktor 

 
 Partisipasi pembangunan gereja bisa ditujukan ke rekening 

OCBC NISP No.25081004098-1 a/n Nasarius Rumairi M (P Nattye, SX) 
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KELAHIRAN 
 
Telah lahir dengan selamat putra dari 
Ibu Dewi – Sekertaris Paroki, Pada 
tanggal 2 Jan 2013.  
 
Selamat. Semoga menjadi anak yang 
selalu mengandalkan Tuhan. 
 

 
 

 

 

RAPAT WILAYAH RIAU 

PARA PASTOR 
 
Tanggal 8-9 Januari 2013 yang lalu, 
para pastor, suster dan Frater kita 

berangkat ke Duri untuk kegiatan 
rutin Rapat Wilayah Pastoral se-Riau.  
 
Hasil yang disepakati dalam rapat 
tersebut adalah bahwa untuk tahun 
ini, perhatian secara khusus akan 
ditujukan kepada kaum muda 
dibawah bimbingan Bina Iman 
Remaja (BIR). Maka bagi para remaja, 
bersiaplah untuk mendapatkan 
beberapa kegiatan  
 

 
 
Juga, setelah rapat, ada acara Natal 
bersama sehubungan dengan Natal 
yang baru lalu. Diadakan beberapa 
pentas oleh masing-masing Paroki, 
dan Tukar kado!!!. 
 

 
 
 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 40 of 41 

 

 

PENTAS SENI  

SMA ST MARIA 
 
Tanggal 22 januari 2013, SMA St Maria 
mengadakan Pementasan Natal 
berupa Kabaret natal. Sebuah 
kreatifitas dari anak-anak kita yang 
sangat indah. 
 

 
 

 
 
Dikisahkan tentang kisah Penciptaan 
sampai dengan Kelahiran Kristus 
dalam tampilan beragam kebudayaan, 
diiringi dengan orkestra, dan 
beberapa alat musik daerah. 
 
 
Sebagai himbauan, bagi orang tua 
yang sedang mencari sekolah untuk 
anak-anak, bisa segera mencari 

informasi ke sekolah-sekolah Katolik 
terdekat. 
 

 
 

AKREDITASI 

RS SANTA MARIA 
 
23 Januari 2013, RS St Maria 
mangadakan syukuran atas 
tercapainya tingkat Paripurna 
Akreditasi versi 2012 (Bintang 5), dan 
juga merupakan rumah sakit pertama 
diluar JABOTABEK yang mencapai 
peringkat ini. 
 
Hadir pulang Bapa Uskup Mgr 
Martinus D Situmorang OFM Cap 
dalam acara ini. 
 

 

Untuk pemasangan iklan 

/ promosi usaha Anda. 
 

Hubungi Redaktur. 
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PESTA SANTO 

PELINDUNG 

 ~ST PAULUS ~ 
 
Jumat, 25 Januari diperingati oleh 
Gereja Semesta sebagai Pesta 
Pertobatan St Paulus (Rasul). Pada 
tanggal ini ditetapkan dalam rapat 
DPP terakhir sebagai Hari Raya Santo 
Pelindung Gereja Paroki kita, Gereja 
St Paulus. 
 
Untuk mensosialisasikan keputusan 
ini dan juga untuk merayakan pesta 
ulang tahun St Paulus, maka 
diadakan Misa, jam 19.00 WIB, 
dihadiri beberapa umat, dan 
dilanjutkan dengan snack. 
 
Selamat Ulang Tahun!!!. Semoga 
pertobatan St Paulus dapat menjadi 
teladan bagi kita semua, agar menjadi 
umat yang bertobat. 
 

 
 

 
 

 
 

UCAPAN 
 
Turut berduka cita atas berpulangnya 

ke rumah Bapa di Surga, 
Ibu Yohana Saini Harjo 
Suparto- ibunda dari 
Bapak Y Sugiyana – 
Redaktur Warta Paroki, 
di Jogja 12 Januari 2013. 

 
Semoga mendapat tempat yang baik 
di sisi Bapa. 
 

 

Untuk pemasangan iklan 

/ promosi usaha Anda. 
 

Hubungi Redaktur. 



 

Edisi IX – Januari 2013 

Halaman 42 of 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Human pride and egoism always create 

divisions; build walls of indifference, hate, 

and violence. The Holy Spirit, on the other 

hand, makes hearts capable of understanding 

the languages of all, as He reestablishes the 

bridge of authentic communion between earth 

and heaven. The Holy Spirit is love"  
 

~ Pope Benedict XVI's Homily at the Pentecost Mass, Saint 
Peter's Square, 4 June 2006 

 
 
"Kesombongan dan egoisme manusia selalu 

menciptakan perpecahan, mendirikan tembok 

ketidakpedulian, kebencian, dan kekerasan. Roh 

Kudus, di lain pihak, membuat hati mampu memahami 

bahasa semua manusia, karena Ia membangun 

kembali jembatan persekutuan sejati antara bumi dan 

surga. Roh Kudus adalah kasih"  

 
~ Homili Paus Benediktus XVI pada Misa Pentakosta, 

Lapangan Santo Petrus, 4 Juni 2006 
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