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PENGANTAR PASTOR  
 

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

Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menjalani paroh pertama dalam tahun 2013 ini. 
Beberapa kegiatan yang menjadi program Dewan Paroki ada yang sudah dijalankan, sedang berjalan, 
dan akan dijalankan. Semoga kita semua mendukung dan berperan serta di dalamnya. 

 
 Beberapa hal yang perlu kita cermati dan perhatikan dalam satu bulan ke depan khususnya 
dan enam bulan ke depan umumnya sebagai berikit. 
 

1. Jadwal Kunjugan 
Jadwal kunjungan  kali ini hanya di buat untuk satu bulan saja yaitu untuk bulan Juli 2013. Hal 
ini berhubung karena saat ini tenaga pastor hanya dua, sedangkan untuk kedatangan kembali Pastor Kepala 
paroki dan Pastor yang baru pada bulan Juli masih belum tahu pasti tepatnya sehingga untuk membuat jadwal 
kunjugan pada bulan Agustus tidak bisa dibuat-buat begitu saja kalau orangnya belum ada.  

2. Pertemuan guru-guru Agama Katolik se-Paroki 
Pada tanggal 20-21 Juli 2013, seksi Katekese Paroki akan mengadakan pertemuan untuk semua guru Agama 
Katolik se-Paroki. Jadwal pertemuannya bisa dilihat melalui undangan terlampir yang disertakan dalam Jadwal 
kunjungan pada bulan Juli ini. Semoga semua yang bersangkutan dalam kegiatan ini dapat menghadirinya. 

3. Administrasi Stasi-satasi 
Dalam kunjungan Pastor ke stasi pada bulan Juli diminta semua stasi membuat laporan keuangannya untuk 
enam bulan yang sudah berlalu dan memberikannya pada saat kunjungan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menyelaraskan dengan laporan paroki sehingga dapat diketahui bersama dan dapat kita lengkapi kalau ada 
kekeliruan dari pihak administrasi paroki sehingga bisa diselesaikan dengan cepat. Bagi stasi yang masih 
mengunakan cara lama, yaitu menyetorkan dan melaporkan administrasi stasinya hanya di akhir tahun supaya 
jagan digunakan lagi karena paroki membuat laporan untuk ke Keuskupan Setiap Bulan. Sebagaimana paroki 
membuat laporan setiap bulannya ke Keuskupan, stasi juga demikian karena laporan ke keuskupan itu 
termasuk juga laporan dari stasi-stasi. Jadi mohon dimaklumi dan dibutuhkan kerjasamanya. 

4. Pembangun Gereja-gereja 
Sebagaimana kita semua ketahui, pembangun beberapa gereja masih terus berjalan dan memerlukan 

dana. Beberapa gereja sudah hampir menyelesaikan tahap akhir bahkan ada yang hampir selesai seperti di 
stasi Salo, Bukit Payung, Kampung Damai, Kota Bangun dan Kota Baru. Beberapa yang masih membangun 
adalah Gereja Paroki St. paulus, Gereja St. Monika Palas, Gereja Karo Semalem. Dan yang akan membangun 
adalah Gereja Stasi Indah Kiat, kapel stasi Koto Panjang (stasi terjauh paling Barat wilayah paroki kita yang 
membutuhkan perjalanan selama dua jam dengan mobil dan 45 menit dengan sampan mesin menyeberangi 
danau). 

Langkah-langkah yang harus kita teruskan adalah: untuk Pembangunan Gereja Paroki kita di 
harapkan partisipasi dari stasi-stasi untuk sumbangan wajib Pembangunan Gereja Paroki supaya diperhatikan 
dan juga tetap dikumpulkan; Untuk Gereja St. Veronika Palas, direncanakan ada acara penggalangan dana 
pada bulan Agustus. Semua stasi separoki akan di undang dalam acara ini. Undangan akan menyusul pada 
akhir bulan Juli setelah pembicaraan Dewan paroki dengan Panitia pembanguan Gereja Palas dilaksanakan; 
Untuk Stasi Koto Panjang, karena kesulitan transportasi sangat sulit diadakan acara penggalangan dana di stasi 
ini, bahkan untuk acara kunjungan pastoral untuk Krisma pun sangat kecil kemungkinannya. Untuk itu 
diharapkan uluran tangan kasih dari semua stasi jika mempunyai hasrat untuk membantu stasi ini. Bantuannya 
bisa disalurkan melalui paroki atau secara langsung dengan tetap memperhatikan kejelasan dan 
ketransparanan.  

Bagi stasi-stasi yang hanya selalu mempertanyakan dan meminta haknya supaya dibantu, hendaknya 
memperhatikan kewajibannya terlebih dahulu. Yang memberi sedikit akan menerima sedikit, yang 
memberi banyak oleh karena Kasih Kristus akan menerima melimpah! Semoga tidak hanya 
semangat membangun gereja saja yang berkembang, tapi lebih dari itu adalah semangat untuk 
membangun Iman Umat juga harus di perhatikan.  

 
Semoga Terang Roh Kudus, menuntun kita semua dalam melayani umat Allah! 
Salam dan Hormat, 
P. Adventus Ignatius, SX 
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SAJIAN UTAMA 

Orang Muda Katolik Yang Ideal…?? 

 
OMK adalah pribadi yang unik, mempunyai fisik, 
perilaku, tutur kata, gaya, penampilan, kemampuan, 
bakat, minat, dan talenta serta pemikiran yang 
berbeda-beda. Kalau kita cermati lebih lanjut, dalam 
perbedaan yang melekat pada OMK, juga akan 
mengemuka dengan jelas beberapa persamaan 
diantara OMK.  

Pertanyaannya adalah apa persamaan diantara OMK?  

Pertanyaan inilah yang akan coba digali untuk 
selanjutnya dijadikan sebagai salah satu acuan untuk 
menjawab pertanyaan ―OMK yang ideal itu yang 
bagaimana?‖ Dan juga pertanyaan bagaimana posisi 
kegiatan OMK di Gereja yang benar dari sudut pandang 
kaum muda itu sendiri dan dari sudut pandang 
orangtua (Dewan Pastoral Stasi/Paroki). 

 Kesamaan yang pertama, OMK adalah 
orang muda yang sedang mencari ilmu untuk bekal 
hidup dimasa mendatang. Karena berbeda maka ilmu 
yang dicari juga berbeda. OMK kategori remaja (SMP) 
akan punya kewajiban pokok dapat menyelesaikan 
pendidikan di SMP dengan nilai baik, sehingga dengan 
nilai baik dapat melanjutkan studi ke SMA/SMK. Yang 
sedang studi SMA/SMK ada yang mempunyai harapan 
dan kesempatan untuk melanjutkan studi di Perguruan 
Tinggi ada juga yang tidak. Bagi yang akan kuliah tentu 
punya target dapat menyelesaikan pendidikan di 
SMA/SMK dengan nilai baik, sehingga dengan 
penguasaan materi pelajaran dan bermodal nilai baik 
itu dapat masuk dan diterima di perguruan tinggi yang 
diinginkan. Bagi yang tidak akan kuliah disarankan 
untuk lebih memilih sekolah kejuruan yang memberikan 
keterampilan sebagai bekal/modal untuk mencari 
pekerjaan. OMK yang sudah lulus SMA/SMK atau 
bahkan yang lulus Perguruan Tinggi dan belum dapat 
pekerjaan tentu akan mempunyai kewajiban mencari 
keterampilan lewat magang kerja dan tidak jemu-jemu 
untuk mencari peluang kerja yang ada atau bahkan 
menciptakan sesuatu produk yang punya nilai jual dan 
dapat mendatangkan penghasilan. Jadi dalam hal ini 
OMK memang berbeda tetapi punya tantangan hidup 
yang sama. 

 Kesamaan yang kedua, semua OMK 
adalah tumpuan harapan orangtua. Setiap orangtua 
tentu akan punya harapan yang sama yaitu agar 
anaknya dapat memperoleh kelancaran dan 
kesuksesan, yaitu sekolah yang baik dan akhirnya 
dapat pekerjaan atau dapat mencari uang dengan baik. 

 Kesamaan yang ketiga, OMK bukan hanya 
generasi penerus dinamika kehidupan gereja, akan 
tetapi OMK adalah anggota gereja saat ini dengan ciri 
khas nya sebagai orang muda. Maka dinamika 
kehidupan gereja membutuhkan OMK yang bisa 
memimpin, OMK yang bisa memikirkan masalah liturgi, 
masalah pewartaan, masalah pengelolaan keuangan 
dan masih banyak lagi gugus tugas dewan stasi/paroki 
yang membutuhkan tenaga dari OMK. Dan yang tidak 
kalah penting adalah gereja mengharapkan OMK untuk 
bisa menjadi rohaniwan, biarawan/biarawati.  

 Kesamaan yang keempat, OMK adalah 
harapan terdepan bagi masyarakat, bangsa dan 
negara, OMK diharapkan dapat menjadi pelopor, 
penggagas dan penggerak budaya hidup baik ditengah-
tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Kesamaan yang kelima, OMK adalah 
bagian dari murid-murid Kristus, yang tentunya punya 
kewajiban untuk mengikuti teladan hidup Yesus Kristus 
serta melaksanakan ajaran cinta kasih. 

 Dari kelima kesamaan yang tergali itu, dapat 
diambil kesimpulan bahwa OMK yang ideal adalah OMK 
yang: 

1. Studinya lancar, ditandai dengan nilai yang baik 
serta ijazah yang memuaskan semua pihak (Faktor 
Intelektual). 

2. Menjadi anggota keluarga yang baik, ditandai 
dengan tidak alergi untuk membantu pekerjaan 
rumah. (Faktor Kepribadian). 

3. Aktif atau melibatkan diri dalam kegiatan gereja, 
semisal ikut rutin misa kudus setiap minggu, 
terlibat dalam pelayanan perayaan misa seperti 
koor, mazmur dll. (Faktor Kerohanian). 

4. Aktif atau melibatkan diri ditengah-tengah 
masyarakat, semisal ikut Forum Kerukunan Antar 
Umat Beragama, Karang Taruna dll. (Faktor Sosial 
Kemasyarakatan). 

5. Mampu menjadi orang yang produktif, sukses 
dalam karier. (Faktor Keterampilan). 

Jadi dengan ringkas dapat dikatakan bahwa OMK yang 
ideal adalah OMK yang seimbang. Seimbang dalam 
menghidupi kelima aspek tersebut.  

Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi 
kegiatan OMK digereja? Bagaimana sudut pandang 
yang benar dari OMK tentang kegiatannya di gereja? 
Bagaimana sudut pandang yang benar dari para 
orangtua/dewan pastoral stasi/paroki tentang kegiatan 
OMK digereja? 

Disini akan ditawarkan sebuah jawaban, yaitu bahwa 
kegiatan OMK di gereja harus diposisikan sebagai yang 
multi manfaat, dalam arti semua bentuk kegiatan harus 
bermanfaat bagi OMK, umat, dewan paroki dan gereja. 
Dengan diposisikan seperti itu maka kita akan 
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mempunyai sudut pandang yang satu dan sama bahwa 
kegiatan OMK digereja bermanfaat.  

Karena usia muda adalah masa transisi dari masa 
kanak-kanak ketingkat dewasa, yang artinya bahwa 
taraf kedewasaannya belum mencapai kepenuhan, 
maka wajib didampingi oleh orangtua atau pihak pihak 
yang sudah dewasa. Jadi dalam hal ini sangat 
dibutuhkan kaum awam yang mempunyai kemampuan, 
kemauan, dan kepedulian untuk menjadi pendamping 
OMK.  

 

 

Pada kesempatan ini dapat dikaji lebih jauh bagaimana 
kenyataan yang terjadi di masing-masing stasi/paroki 
kita. Bahwa banyak fakta maupun suara sumbang yang 
muncul dapat dikemukakan tentang kegiatan OMK 
digereja, antara lain: 

1. Fakta berupa sejarah kelabu,misal di paroki X, ada 
OMK yang dulunya aktif ikut kegiatan gereja tetapi 
setelah itu malah nikah diluar gereja Katolik bahkan 
menjadi non Kritiani. 

2. Fakta lain bahwa ada OMK yang aktif kegiatan di 
gereja tetapi studinya tidak sukses. 

3. Fakta bahwa kegiatan OMK masih identik dengan 
sekedar jaga parkir, latihan dan tugas koor. 

Disamping itu juga fakta bahwa ada orangtua yang 
punya konsep pola pikir yang ditanamkan terhadap 
anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung 
bahwa yang paling utama dan paling penting adalah 
studi, sedangkan kegiatan di gereja tidak penting, 
sehingga melarang/menghalangi anaknya untuk 
terlibat. Apakah pemikiran seperti itu salah? Atau 
benar?. Juga ada fakta sebaliknya bahwa ada orangtua 
yang cepat bangga/merasa aman kalau anaknya adalah 
aktifis gereja, padahal aspek studinya kacau. Tapi fakta 
bahwa setelah diamati dengan seksama ―Jika waktu 
mudanya tidak aktif digereja, maka kalau sudah 
berkeluarga juga sulit untuk terlibat aktif didalam 
gereja‖. Jika fakta-fakta diatas benar, maka mungkin 
saja dapat diperkirakan bahwa kegiatan OMK digereja 

tidak berkembang. Betulkah? Lalu apa yang perlu 
diperbaiki? 

Gambaran OMK yang ideal tentu sulit untuk dipenuhi, 
tetapi dapat dijadikan pegangan yang baik bagi gerak 
langkah dinamika hidup OMK. Tidak tertutup 
kemungkinan dapat menjadi wacana bagi para 
orangtua yang mempunyai anak/kaum muda. 
Demikianlah catatan-catatan yang terlintas buah 
perkembangan pemikiran yang dimaksudkan sebagai 
wujud pemikiran tentang OMK, masih bersifat refleksi 
dan belum sampai pada tataran solusi, saya sendiri 
sebagai OMK belum dapat menempatkan diri saya 
sebagai OMK yang ideal tetapi saya berharap semoga 
dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kita 
bersama. Semoga OMK di Stasi/Paroki maupun 
Keuskupan kita semakin tumbuh menjadi generasi yang 
berkualitas, yang berkembang dalam intelektual dan 
kepribadian, sehingga masa depan gereja Katolik 
menjadi semakin baik dan terus menjadi lebih baik lagi 
dalam iman, harapan dan cinta kasih bersama. Tidak 
lupa juga akan harapan semoga diantara OMK 
Stasi/Paroki maupun Keuskupan kita ini ada yang 
terpanggil untuk menjadi rohaniwan, 
biarawan/biarawati.  

Pro Bono Publico 

Martinus Novianto/OMK St.Paulus Pekanbaru 

 

T O P I K 

Orang Muda Katolik: Tajam ke 
Dalam, Tumpul ke Luar? 
 

OMK: Apa dan Siapa Mereka? 

Seperti apa potret Orang Muda Katolik Indonesia saat 
ini? Pertanyaan yang sedemikian kompleksnya, hingga 
kita pun sulit memberi jawab atasnya. Apa varian-
varian yang bisa kita angkat menjawab ‗potret‘ darinya 
kita bisa mendapat gambaran tentang Orang Muda 
katolik? Kuantitasnya? Kualitasnya? Atau apa? 

Adalah setiap orang muda yang sudah dibaptis dalam 
gereja katolik, dengan rentang usia 13-35 tahun, dan 
belum menikah menunjuk siapa yang disebut sebagai 
Orang Muda katolik. Demikian luas jangkauannya, 
menunjuk pula pada beraneka ragamnya wadah yang 
menaungi mereka. Tanpa pula lupa, mereka yang 
justru tidak berada dalam wadah apa pun yang menjadi 
komunitas berkumpulnya orang-orang muda katolik ini. 
Mereka justru berada dalam jumlah besar yang 
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‗menjadi pekerjaan rumah‘ tersendiri, bagaimana 
mereka bisa dirangkul. 

Wadah OMK itu memang banyak. Mereka ada di tingkat 
teritorial paroki, yang sekarang biasa disebut OMK 
Paroki. Di paroki pun, mereka berkumpul pada 
komunitas OMK wilayah dan lingkungan. Selain lingkup 
teritorial, mereka berada di dalam wadah yang kita 
sebut lingkup kategorial, yang berkumpul berdasarkan 
kesamaan bakat, devosi dan minatnya. Kita mengenal 
kelompok seperti Choice, KKMK (Kelompok Karyawan 
Muda Katolik), Komunitas Lajang Katolik, New Heart 
Community (Komunitas Single Katolik Yang Mendalami 
Spiritualitas Hati Kudus Yesus), Corpus Cordis, dan 
masih banyak lainnya. Namun ada juga kelompok 
orang muda katolik yang tidak berada di dua lingkup 
ini. Kita bisa menyebut kelompok seperti KMK (Keluarga 
Mahasiswa Katolik), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa 
katolik Republik Indonesia) dan Pemuda Katolik. Jika 
dibagi dalam dua kategori besar, maka komunitas 
Orang Muda Katolik bisa kita pilah jadi dua: yaitu yang 
parokial dan ekstra parokial. Yang parokial, mencakup 
teritorial dan kelompok kategorial, sementara yang 
ekstra parokial menunjuk pada PMKRI, Keluarga 
Mahasiswa katolik, dan Pemuda katolik. 

Menyadari ini saja, kita sudah membayangkan betapa 
‗modal‘ Orang Muda Katolik Indonesia sangat besar. 
Silahkan diartikan sendiri, jika modal yang besar ini 
sungguh-sungguh dikelola dengan baik, maka bukan 
tidak mungkin gaung dan gema mereka pun akan 
besar. Misi besar Gereja mewartakan Kerajaan Allah di 
dunia, bukan tidak mungkin menjadi kian terasa 
dengan gerak orang muda katolik seperti ini. 

Namun kenyataanya, tidaklah sesederhana itu. Modal 
kita memang besar, tetapi apakah sudah benar-benar 
efektif? Apakah modal besar ini, juga didukung oleh 
kualitas yang mumpuni untuk gerak dan misi bersama 
mewartakan kabar gembira Kristus di tengah-tengah 
dunia? Ini pertanyaan yang semestinya kita jawab. 

Ke dalam: Spiritualitas Orang Muda 

Ada satu hal yang menjadi pengikat semua wadah OMK 
dalam bentuk apa pun itu, yaitu kesamaan iman 
mereka, karena sudah dibaptis dalam Gereja Katolik. 
Apa pun bentuknya, apa pun wadahnya, tapi semua 
dan serentak mengakar pada dasar yang sama yaitu 
iman pada Yesus Kristus. Apakah pengalaman 
berdinamika dalam komunitas-komunitas ini membawa 
orang muda pada pengalaman perjumpaan dengan 
Yesus? Apakah proses pada komunitas-komunitas ini 
mengantar orang muda pada jatidiri kristiani, yaitu 
jatidiri Yesus sendiri? Ini yang kita sebut sebagai gerak 

ke dalam, ketika kita berproses bersama orang muda, 
kapan dan di mana pun itu. Itulah spritualitas yang 
dimensinya tidak bisa dianggap remeh oleh orang muda 
zaman ini. 

Paus Benediktus XVI, ketika menyapa orang muda pada 
Hari Kaum Muda Sedunia 2007 menekankan hal ini 
secara sangat kuat. ―Kita masing-masing telah 
dikaruniai kemungkinan untuk mencapai tahap 
mencintai yang sama, tetapi hanya jika dengan 
memiliki sumber dari dukungan yang diperlukan bagi 
anugerah yang kudus. Hubungan dengan Tuhan dalam 
doa membawa kita pada kerendahan hati, dan 
mengingatkan kita bahwa kita adalah ‗hamba yang 
tidak berguna. Di atas segala-galanya, ekaristi adalah 
sekolah yang baik untuk cinta,‖ ujar Paus dalam surat 
edarannya. 

Hal yang sama ditekankan oleh Mgr. Ignatius Suharyo, 
ketika pertama kali menyapa pengurus Siekep se-KAJ di 
Gedung Karya Pastoral beberapa waktu yang lalu, agar 
orang muda katolik jangan sampai melupakan ekaristi 
di dalam hidupnya. Beliau juga menyentuh ini dalam 
bukunya The Catholic Way, agar orang muda katolik, 
pantas memberi tempat yang istimewa pada 
pengalaman akan Allah. 

Demikian pula pada perayaan World Youth Day 2008 di 
Sydney, Paus menyerukan, bahwa masa kini, seiring 
dengan kemakmuran materi, telah terjadi kekeringan 
rohani: kekosongan jiwa, ketakutan yang tidak jelas 
penyebabnya dan keputusasaan. ―Hidup yang sungguh 
berarti barulah ditemukan dalam mengasihi. Anugerah 
terbesar kabar sukacita yaitu panggilan untuk 
meemukan kepenuhan dalam cinta. ―Dan Gereja 
membutuhkan iman, idealisme dan kemurahan hati 
kaum muda. Dengan demikian Gereja akan selalu muda 
dalam Roh. Gereja bertumbuh dengan kuas Roh Kudus 
yang memberikan kabar sukacita dan inpirasi untuk 
melayani dengan sukacita. Bukalah hati kalian bagi 
kuasa Roh Kudus,‖ ujar Paus Benediktus XVI di 
hadapan ribuan orang muda yang datang dari 93 
negara ketika itu. 

Inilah gerak ke dalam yang dupayakan dalam 
pendampingan orang-orang muda. Mgr. Suharyo 
mengungkapkan sebuah pertanyaan ini: ―Bagaimana 
orang-orang muda dapat didampingi agar sampai pada 
pengalaman akan Allah yang mengubah dan membarui 
kehidupan? Saya yakin, semakin pribadi dan mendalam 
pengalaman seseorang-terutama orang muda- akan 
Allah, semakin luas pula medan hidup yang akan ia 
masuki sebagai perwujudan imannya: kerasulan di 
bidang media, politik, budaya dan juga agama.‖ 
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Keluar Sebagai Perwujudan Iman 

Basis yang kuat pada spiritualitas, tentu tidak 
menjadikan segala-galanya selesai. Ia harus berbuah 
dalam kesaksian melalui tindak nyata di tengah-tengah 
masyarakat, dalam medan kehidupan yang kompleks. 
Di Indonesia khususnya, panggilan OMK itu kian terasa. 

Orang Muda Katolik hadir di tengah situasi sosial yang 
beranekaragam, baik suku, agama, bahasa maupun 
budaya. OMK tumbuh dan berkembang di tengah 
komunitas bangsa yang sedemikian pluralnya. Apalagi 
menyadari dirnya sebagai kelompok minoritas di tengah 
keberagaman yang ada. Apakah OMK adalah kelompok 
yang hanyut terlarut dalam dinamika kehidupan sosial 
yang demikian kompleks? Apakah OMK adalah 
kelompok yang merasa ‗minder‘ lantaran jumlahnya 
yang kecil itu? Apakah OMK adalah komunitas yang 
apatis dengan sitausi sosial disekitarnya? Apakah OMK 
adalah kelompok yang eksklusif di mana ia mengurung 
diri dan asyik dengan kelompoknya sendiri? Apakah 
OMK adalah kelompok yang merasa puas diri dengan 
segala dinamika religius dan spiritual yang dilakoninya 
setiap hari? 

Berkali-kali, terdengar di telinga OMK, seruan Mgr. 
Soegijapranata puluhan tahun silam yang termasyur 
itu, tentang menjadi Seratus Persen Indonesia, Seratus 
Presen katolik. Jargon yang keluar dari dari kader 
Pemuda Katolik, menyangkut Pro Ecclesia et Patria; 
Bagi Gereja dan Negara. Seratus persen menunjukkan 
totalitas; bukan setengah-setengah, suam-suam kuku, 
apalagi tidak ada sama sekali. Jika ke dalam, OMK 
membangun imannya penuh seratus persen, ke luar 
pun OMK membangun dirinya sebagai sungguh-
sungguh warga negara Indonesia. OMK yang hidup, 
makan dan tumbuh dari rahim ibu bumi bernama 
Indonesia adalah OMK yang ikut bertanggungjawab 
terhadap derap langkah perjalanan bangsa ini. 
Demikian halnya kesadaran yang melakat pada diri 
OMK sebagai warga bangsa, tidak pernah terpisah 
dengan identitas kekatolikkan. Justru kekatolikkan, atau 
iman pada Yesus itu melakat dengan sendirinya pada 
tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, yang 
hidup bersaudara dengan kelompok agama lain, ikut 
membangun bangsa, membangun keadaban publik, 
demi kebaikan bersama. Tidak pernah menjadi Katolik, 
membuat kita terpisah dari kehidupan sosial 
kemasyarakatan. Justru tempat iman itu 
diwujunyatakan adalah tempat di mana kita berada, 
unutk kita saat ini adalah tanah air Indonesia. Gereja 
adalah komunitas umat beriman yang berada di 
tengah-tengah dunia, demikian juga OMK-nya, adalah 
komunitas yang ada dan hadir di dunia; tempat di 
mana OMK menghayati imannya secara penuh. 

Sudah bukan saatnya lagi kita mengotak-otakkan 
komunitas Orang Muda pada peran yang juga terpisah-
pisah. Cara tentu boleh berbeda, tetapi peran sosial 
kemasyarakatan bukan sebuah pilihan lagi, tetapi 
sesuatu panggilan yang melekat dengan sendirinya. 
Peran sosial kemasyarkatan, tidak bisa dibatasi lagi 
pada teman-teman muda PMKRI atau Pemuda katolik. 
Itu bisa dilakukan oleh OMK di paroki-paroki, kelompok 
kategorial apa pun itu. Demikian halnya PMRKI dan 
Pemuda Katolik, saking sibuknya dengan peran sosial 
politik kemasyarakatan, lalu lupa dimensi iman atau 
spiritualitas. Jika stereotip yang berkembang, kalau 
OMK di paroki-paroki itu adalah ‗para jago kandang‘ 
karena sibuk melayani Gereja yang ada di seputar altar 
itu, maka saatnya untuk bertobat dan membangun 
langkah yang real pada peran sosial 
kemasyarakatannya. OMK adalah juga orang muda 
yang dengan kapasaitas manusiawi dan spiritualnya 
adalah para jago tandang. Dialog antar agama hanya 
contoh saja dari sekian banyak peran yang bisa 
dimainkan. Bisa bidang budaya, politik praktis, atau apa 
pun itu. 

OMK merupakan kekuatan amat penting dalam Gereja 
dan masyarakat. Dari hari ke hari peran OMK di bidang 
sosial kemasyarakatan makin tampak. Dasar dari 
seluruh peran itu adalah OMK merupakan bagian utuh 
dari kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ia 
dipanggil untuk mewujudkan keselamatan melalui 
keterlibatan dakam setiap aspek kehidupan bangsa. 
Peran sosial kemasyarakatan adalah panggilan. Secara 
lebih real, OMK Indonesia saat ini, apa pun bentuknya, 
dipanggil dalam konteks Indonesia yang sedang 
bergerak maju dalam sistem demokrasinya. 

Kemudian menjadi nyata seruan Gereja universal 
Konsili Vatikan II, bahwa ―Kaum muda merupakan 
kekuatan amat penting dalam masyarakat zaman 
sekarang. Situasi hidup, sikap-sikap batin serta 
hubungan-hubungan mereka dengan keluarga mereka 
sendiri telah amat banyak berubah. Seringkali mereka 
terlalu cepat beralih kepada kondisi sosial ekonomis 
yang baru. Dari hari ke hari peran mereka di bidang 
sosial dan juga politik semakin penting.‖ (AA 12). 
―Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan 
kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu 
sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi 
muda, supaya semua warga negara mampu 
memainkan peranannya dalam hidup bernegara. 
Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan 
dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan 
diri bagi kesejahteraan semua orang‖ (GS 75). Jika, 
OMK tajam ke dalam dengan segala laku spiritualnya, 
maka hendaknya ia pun tajam ke luar pada peran sosial 
kemasyarakatannya. OMK bukan lagi kelompok 
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minoritas yang hanyut dan terlarut, tetapi mereka 
adalah kelompok minoritas, yang hanyut, tetapi tidak 
terlarut. 

Sebab, hidup dengan panggilan itu spiritual, karena aku 
membuka diri bagi Bapa yang menyapa hatiku. Hidup 
dengan panggilan itu solider, karena aku membagi-bagi 
diriku bagi sesamaku. Hidup dengan panggilan itu 
transformatif bagi diriku sendiri, karena mengajak aku 
merubah sikap batin dan mengembangkan ketrampilan 
yang perlu untuk menjalani panggilan itu. Hidup 
dengan panggilan itu partisipatif, karena aku bergerak 
keluar, berjumpa, dan melakoni perbincangan 
kemanusiaan dengan dunia sekitarku. Hidup dengan 
panggilan itu visioner sekaligus misioner, karena aku 
menumpukan karya hidupku demi dunia yang lebih 
baik.  

Thomas Suwarta 

 

Misionaris dan Gen-C 

 

Sebelas tahun yang lalu, tepatnya pada Hari 
Komunikasi Sedunia tahun 2002 – Bapa Suci Yohanes 
Paulus II sudah menyerukan penggunaan media 
internet untuk pewartaan. 

―Gereja menyikapi internet dengan realisme dan rasa 
percaya diri. Internet adalah sarana, bukan tujuan. Bagi 
Gereja dunia maya seperti petualangan besar  yang 
potensial untuk pewartaan Injil. Tantangan ini 
merupakan inti makna mengikuti perintah Tuhan, agar 
masuk makin dalam‖ 

Belum mendapat tanggapan serius – pesan diulangi 
oleh Bapa Suci Benediktus XVI pada peringatan Hari  
Komunikasi sedunia ke-44 tahun 2010, 

‖Media Baru  memberi kemungkinan pastoral yang baru 
dan kaya,  mendorong Imam untuk melibatkan diri  ke 
dalam universalitas perutusan Gereja, dan membangun 
persahabatan yang luas dan konkrit  serta memberikan 
kesaksian di dunia jaman kini tentang hidup baru yang 
berasal dari Injil Yesus ― 

Dan juga – kembali ditegaskan oleh Sri Paus Benediktus 
XVI dalam Hari Komuikasi sedunia 
2013, bahwa Kemampuan bahasa baru dituntut,  bukan 
untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup sezaman, 
tetapi justru untuk memampukan kekayaan tak 
terbatas dari Injil menemukan bentuk pengungkapan 
yang mampu menjangkau pikiran dan hati semua 
orang. 

Maka sungguh sangat disayangkan, jika seruan ini 
dilewatkan begitu saja – karena bukan hanya saja 
berseru, bahkan Vatikan sendiri memiliki situs yang 
dapat diakses oleh seluruh dunia. 

 

Pertanyaan 

 Seberapa jaun peran seksi-seksi Komsos di 
paroki-paroki, atau 

 Seberapa jauh peran pastor-pastor paroki 
dalam menanggapi hari komunikasi sedunia? 

Hari Komunikasi Sedunia – adalah hari yang dibunyikan 
dalam Konsili Vatikan – namun gaung media baru ini 
belum terlalu kedengaran. 

 

Misionaris di era digital 

 Allah berkomunikasi dalam konteks sosial 

cultural tertentu, maka kalau boleh 
dikatakan – dalam dunia connected (cyber) 
– Allah berkomunikasi juga dalam konteks 
cyber. 

 Kodrat manusia, adalah komunikatif dan 
relaksional. 

 Dunia maya (internet dan media sosial) 
sudah menjadi alun-alun baru perjumpaan 
masyarakat zaman ini tanpa batas ruang-
waktu, dan lapisan sosial masyarakat 

 Promosi panggilan, mengapa tidak? DI 
tangan anak-anak muda yang menyebut 
dirinya generation-connected (Gen-C) inilah 
masa depan Gereja. 
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 Sebuah tantangan : Internet menampilkan 
miliaran gambar pada jutaan monitor 
komputer dan layar hp di seluruh jagat. Dari 
galaksi gambar dan suara ini, akan 
tampilkah wajah Kristus dan akan 
terdengarkah suara-Nya? 

Namun… 

Tak dipungkiri – revolusi komunikasi telah membawa 
dampak yang dahsyat bagi kehidupan manusia. 
Komunikasi bisa saja anonym (tanpa nama – searah), 
sulit dikendalikan, mengabaikan etika, tanpa hormat, 
fakta-fakta yang meragukan – banyak rekayasa dan 
subjektif, dan juga tanpa tanggungjawab. 

Maka, dibutuhkan sebuah tool yang akurat : yaitu 
Firman Allah. Pewartaan tak lain tak bukan adalah 
menghayati firman dan menyalurkannya untuk 
kehidupan. Sehubungan dengan itu – misionaris era 
digital – siapapun yang mewartakan – kita semua – 
terlebih dahulu harus menimba ilmu dari firman untuk 
mampu mengedepankan spiritualitas komunikasi 
kristiani pada saat melangkahkan kaki untuk membaur 
dalam revolusi komunikasi ini. 

Suka tak suka… kaki harus dilangkahkan ke sana, 
dengan segala tantangan berat yang akan 
menghadang. Itu pasti.  Mengutip pertanyan dari Romo 
Leo Kleden SVD di akhir makalah beliau, ―Dapatkah 
komunikasi sosial Kristiani bertahan pada prinsip di 
tengah banjir dahsyat telekomunikasi massa yang 
mengutamakan keuntungan dan profit dalam arus 
konsumerisme global?‖ 

Pekerjaan rumah bagi tim komsos – keuskupan 
maupun paroki – dan ksediaan diri kita. 

(Hasil semiloka Komsos KWI di Jogjakarta 23-25 Juni 2013) 

 

 

KOLOM 

Katekese – Hidup dalam Sakramen 
Imamat 

 

Sakramen Imamat, apa itu? 

Sakramen Imamat sering disebut dengan Sakramen 
Tahbisan = Sakramen Wisuda. Dengan Tahbisan, 
seseorang menjadi Pemimpin dalam Gereja. Dulu 
pernah salah dipahami bahwa Sakramen 
Imamat/Tahbisan ini hanya untuk Pemimpin Ekaristi – 
memberi absolusi dalam Sakramen Tobat saja. Dengan 
Sakramen Imamat seseorang diangkat / diwisuda untuk 
menggembalakan Gereja dengan Sabda & Roh Allah 

Siapa saja yang bisa menerima Sakramen 
Imamat? 

Semua orang pria/laki-laki yang tidak terikat 
pernikahan, yang beragama / iman Katolik 

 Dewasa dalam kepribadian – iman 

 Telah mendapatkan pendidikan cukup di 
Seminari Tinggi 

 

Mengapa para Suster tidak disebut menerima 
Sakramen Imamat? 

Mereka tidak ditahbiskan & bukan laki-laki 

Apa itu Ordo? 

Dalam arti luas: Ordo berarti lembaga religius, sehingga 
mencakup baik Ordo dengan kaul agung maupun 
konggregasi & serikat hidup kerasulan dengan kaul 
sederhana.  

Dalam arti sempit: Ordo berarti lembaga religius / 
persekutuan yang anggotanya pria atau wanita. Imam 
atau awam mengikrarkan ketiga nasihat Injil sebagai 
kaul kekal yang publik serta meriah (atau agung) & 
hidup dalam persaudaraan. Tujuannya membuktikan 
diri kepada TuhanPara Imam/Biarawan/Biarawati 
mengucapkan 3 kaul: 

1. Kaul Ketaatan 
2. Kaul Kemiskinan 
3. Kaul Kemurnian 
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Bagaimana seseorang 
dapat masuk ke salah 
satu Ordo? Atas 
pilihan sendiri atau 
ditentukan dari 
Gereja/Paroki 
dimana dia berasal? 

Atas pilihan sendiri. 

Berapa lama sese-
orang menjalani se-
kolah Seminari sam-
pai akhirnya bisa disebut Frater? (mulai dari 
proses pendaftaran sampai masuk Seminari / 
tahapan menjadi seorang Frater) 

Istilah ‖Frater‖ = kakak/saudara tua = calon Imam / 
Pastor 

Lama belajar antara 7-8 thn: 
 Tahap Postulat: 1 thn 
 Tahap Novis: 1 thn 

 Tahap Filosofan (studi Filsafat): 3 thn 
 Tahap Toper (praktek pastoral di Paroki): 1-2 

thn 
 Tahap Teologan (studi Teologi): 2 thn 

 Tahap Diakonat: +/- 6 bulan di Paroki 
lagi(Diakon sudah termasuk Klerus, artinya 
bukan awam, karena sudah ditahbiskan 
sebagai Diakon) 

 

Bagaimana caranya menjadi seorang Imam yang 
puncaknya adalah perolehan Sakramen Imamat? 

Mulai tahap Novislat s/d Skolastikat disebut Frater.Mulai 
tingkat 5 diperbolehkan mengucapkan kaul kekal. 
Sebelumnya hanya kaul sementara (1 thn, 2 thn – 3 
thn). Setelah kaul kekal lalu mendapatkan tahbisan 
Diakon, lalu Pastoral di Paroki 6 bulan disusul Tahbisan. 

Sewaktu menjadi Frater dulu, apakah sudah 
punya Ordo? 
Punya 

Tentang liburan nih, apakah Romo/Frater 
mempunyai waktu berlibur? 

Menurut ketentuan Keuskupan masing-masing,  ada 
yang 

 3 thn mendapatkan libur/cuti 1 bulan 
 2 thn mendapatkan libur/cuti 2 bulan 

 1 thn mendapatkan libur/cuti 1 bulan 

 Libur Semester sesuai kalendar akademik 
masing-masing seminari. 

 

Sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh Imam 
sehari-harinya? 

 Memimpin/menggembalakan Jemaat di 
Paroki 

 Melayani Sakramen (7 Sakramen) 

 Doa Pribadi 
 Ada yang jadi dosen/ketua yayasan 
 Bidang social 

 

Lalu, seberapa pentingnya-kah DOA dalam 
kehidupan sehari-hari seorang Imam? 

Doa menjadi tiang penyangga utama seorang Imam, 
khususnya dalam Perayaan Ekaristi, tapi juga doa-doa 
harian pribadi – renungan Kitab Suci. Juga bagi kaum 
awam sangat penting. 

Apa bedanya kehidupan sebagai seorang Frater 
dengan seorang Imam? Apa yang Frater lakukan 
sehari-harinya? 

Tugas Frater yang pokok: study, ada tugas tambahan: 
mengajar agama di sekolah, memberi Retreat – 
Rekoleksi kaum muda, latihan-latihan pastoral à 
semuanya dalam bimbingan Pastor Rektor Seminari / 
staff. 

Frater juga melakukan rekreasi dan kerja tangan. 

Apakah pemenuhan/perolehan Sakramen 
Imamat merupakan puncak kerinduan seorang 
Calon Imam? 

Tentu begitu. Tapi menjadi imam adalah panggilan 
Tuhan (banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih). 
Orang harus selalu membukan hati bagi panggilan 
Tuhan, bersedia meninggalkan kepentingan-
kepentingan pribadi untuk bisa mengabdi / melayani 
Tuhan / Gereja / umatNya. 

Apakah ada data Statistik mengenai jumlah 
Seminaris yang ada saat ini dibandingkan dgn 
jumlah yang benar-benar menjadi Imam? 
Sulit didapat, bisa setiap saat berubah, misalnya ada 
yang keluar / mundur, dsb. Yang agak mudah adalah 
data para Imam. 

Lalu bagaimana perbandingan jumlah Imam 
yang ada di Indonesia dengan jumlah Umat 
Katolik yang ada? 
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Sebagai gambaran di Paroki St Paulus ini hanya ada 3 
orang Imam melayani +/- 12.000 orang umat …… 

Apakah ada usaha-usaha khusus dari Gereja 
Katolik untuk meningkatkan jumlah Seminaris 
atau jumlah Imam? 
Dengan aksi panggilan di sekolah-sekolah / promosi di 
Gereja-gereja, Retreat panggilan, memperkenalkan 
Seminari-seminari yang ada di Keuskupan dan Paroki 
(SX) 

Apa ada pesan khusus bagi kaum muda (dalam 
hubungannya dengan kurangnya jumlah Imam 
di Indonesia)? 
Kalau ada yang tanya: ‖Hari gini mau jadi Imam??‖J 
awabannya: ‖Jadi Imam? Siapa takut!!‖ 

Melayani Tuhan itu Indah, baik dengan seluruh hidup 
(sebagai Imam/Diakon/Bruder/Suster) maupun sebagai 
Awam (mungkin harus berbagi waktu dengan keluarga 
/ pekerjaan sendiri, dsb) 

Pada saat memperoleh Sakramen Imamat itu, 
para Imam baru mendapatkan cincin, yang 
katanya berfungsi seperti cincin kawin. Apa 
benar demikian, lalu apa artinya? 
Tidak Benar! Tidak ada upacara ‖pasang cincin‖ seperti 
pada perkawinan pada upacara Pentahbisan Imam. 
Para Uskup memakai cincin sebagai tanda bahwa dia 
Uskup. Uskup juga Tahbisan, justu ini tahbisan tertinggi 
(tingkat 1). Imam/Pastor adalah tahbisan dibawahnya 
(tingkat II).LG 21: Sebab dengan tahbisan Uskup 
diterimakan kepenuhan Sakramen Imamat yang 
biasanya disebut Imamat Tertinggi atau keseluruhan 
pelayanan suci. Adapun para imam biasa kendatipun 
tidak menerima puncak imamat dan dalam 
melaksanakan kuasa mereka tergantung dari para 
Uskup, namun mereka sama-sama imam seperti para 
Uskup & berdasarkan Sakramen Tahbisan merekapun 
dikhususkan untuk mewartakan Injil serta 
menggembalakan umat beriman & untuk merayakan 
Ibadah Ilahi sebagai Imam sejati perjanjian baru 
Akkhirnya masih ada para Diakon yang juga ditumpangi 
tangan tapi bukan untuk Imamat melainkan untuk 
pelayanan.  

Jadi, ada 3 macam Sakramen Tahbisan: 

 Tahbisan Uskup 

 Tahbisan Imam 
 Tahbisan Diakon 

 

SUmber : Radio Gemaya 104.5 FM Balikpapan 

Liturgi – Warna Liturgi 

Penjelasan berikut disampaikan berdasarkan norma-
norma Pedoman Umum Misale Romawi no 345-347. 

 

 

 

PUTIH atau KUNING 

Melambangkan sukacita dan kemurnian jiwa, dikenakan 
sepanjang Masa Natal dan Masa Paskah. 

Busana liturgis putih juga dikenakan pada perayaan-
perayaan Tuhan Yesus (kecuali peringatan sengsara-
Nya); begitu pula pada pesta Santa Perawan Maria, 
para malaikat, para kudus yang bukan martir, 
pada Hari Raya Semua Orang Kudus (1 
November), Kelahiran St Yohanes Pembaptis (24 
Juni), Pesta St Yohanes Pengarang Injil (27 
Desember), Pesta Tahta St Petrus Rasul (22 
Februari) dan Pesta Bertobatnya St Paulus Rasul 
(25 Januari). 

Putih juga dapat dikenakan pada Misa Pemakaman 
Kristiani dan Misa Arwah guna melambangkan 
kebangkitan Tuhan kita, ketika Ia menang atas dosa 
dan maut, kesusahan dan kegelapan. 

 

MERAH 

Di satu pihak, merah melambangkan pencurahan 
darah; di lain pihak, merah juga melambangkan api 
kasih Allah yang bernyala-nyala. Karenanya, busana 
liturgis merah dikenakan pada hari Minggu Palma 
(ketika Kristus memasuki Yerusalem untuk 
menyongsong kematian-Nya), pada hari Jumat 
Agung, pada hari Minggu Pentakosta (ketika Roh 
Kudus turun atas para rasul dan lidah-lidah api 
hinggap di atas kepala mereka), dalam 
perayaan-perayaan Sengsara Tuhan, pada pesta 
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para rasul dan pengarang Injil (terkecuali St 
Yohanes yang tidak mengalami kemartiran), dan pada 
perayaan-perayaan para martir.  

 

HIJAU 

Dikenakan sepanjang masa liturgi yang disebut Masa 
Biasa. Masa Biasa berfokus pada masa tiga tahun 
pewartaan Tuhan kita di depan publik, dan ayat-ayat 
Injil, teristimewa pada hari-hari Minggu, mengisahkan 
ajaran-ajaran, mukjizat-mukjizat, pengusiran setan dan 
perbuatan-perbuatan baik lain yang dilakukan-Nya 
selama masa itu. 

Segala pengajaran dan peristiwa ini mendatangkan 
pengharapan besar dalam misteri keselamatan. Kita 
berfokus pada hidup-Nya yang Ia bagi bersama umat 
manusia semasa hidup-Nya di dunia ini, hidup yang 
sekarang kita bagi bersama-Nya dalam komunitas 
Gereja dan melalui sakramen-sakramen-Nya, dan kita 
menanti dengan rindu berbagi hidup abadi bersama-
Nya dalam kesempurnaan di surga. Hijau 
melambangkan pengharapan dan hidup ini, sama 
seperti tunas-tunas hijau yang menyembul di antara 
pepohonan yang tandus di awal musim semi 
membangkitkan pengharapan akan hidup baru. 

 

UNGU 

dikenakan selama Masa Adven dan Masa Prapaskah 
sebagai tanda pertobatan, kurban dan persiapan. Di 
pertengahan dari masing-masing masa ini: pada hari 
Minggu Gaudete (Minggu Adven III) dan hari 
Minggu Laetare (Minggu Prapaskah IV) - busana 
liturgis berwarna JINGGA biasa dikenakan sebagai 
tanda sukacita. 

Kita bersukacita di pertengahan masa ini karena kita 
telah melewati separuh persiapan kita dan sekarang 
mengantisipasi kedatangan sukacita Natal atau Paskah. 

Beberapa ahli liturgi, khususnya di Gereja Episcopal, 
memperkenalkan busana liturgis berwarna biru 
sepanjang Masa Adven guna membedakannya dari 
Masa Prapaskah; namun demikian, tidak ada 
persetujuan yang diberikan oleh Gereja Katolik untuk 
busana liturgis berwarna biru ini. Ungu dapat juga 
dikenakan pada Misa Pemakaman Kristiani atau Misa 
Arwah. 

 

(N Paulina Sihotang – Ketua Seksi Liturgi DPP) 

Bina Iman Anak – Yesus memanggil 12 
murid 
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Bina Iman Remaja – Mengambil 
Kesempatan 

 

Fenomena yang menarik bahwa bagaimana secara 
sadar atau tidak sadar, kita - kaum remaja - saat ini 
mulai terbawa ke dalam arus globalisasi yang 
cenderung melihat hasil yang instan dan nyata. 
Sedangkan dalam kehidupan beriman, hal yang di 
angkat cenderung bersifat teoritis, membosankan serta 
sepertinya tidak nampak hasilnya. Mungkin kita lebih 
menyukai game online karena dapat langsung praktek 
memainkannya dan dalam akhir permainan terdapat 
score yg diperoleh sebagai buah kerja kita selama 
permainan. Atau mungkin, kita tertarik akan kegiatan-
kegiatan yang diadakan di Paroki dengan tujuan untuk 
mencari teman, menambah pengalaman, mengisi 
kegiatan, ingin berpartisipasi dalam kegiatan, ingin 
lebih dikenal, ingin mendapat peluang karir dan lain-
lain. Terkadang kita kecewa atas hasil pertemuan, dan 
kenyataannya bahwa kita ikut berpartisipasi, datang, 
mendengarkan, mengikuti, pulang, membawa kesan 
bahagia, dan kemudian lupa – kembali dalam 
kehidupan dan masih terus berusaha mencari apa yang 
kita senangi, apa yang kita harapkan dan bagaimana 
supaya kita dapat ―menjadi sesuatu yang kita 
igninkan.‖ Kita – secara sadar atau tidak sadar – 
meninggalkan hal yang sekiranya membosankan, hal 
yang sepertinya tidak memberi hasil, namun kita 
kurang mau atau berusaha menyadari, bahwa dalam 
kegiatan yang kurang memberi hasil tersebut selalu ada 
kemungkinan baik dibaliknya. 

 

Suskes – terdepan - gagal 

Cukup basi bila dikatakan bahwa untuk meraih 
kesusksesan maka kita harus berusaha. Namun itu 
benar adanya. Dan dalam berusaha, tidak semuanya 
selalu berjalan seperti yang kita inginkan, selalu 
berjalan mulus tanpa hambatan. Untuk sukses, kita 
senantiasa HARUS berusaha menjadi yang terdepan 
dan mengalami kegagalan.  

TERDEPAN bukan dalam hal gadget, mode, stereotype 
(sama seperti orang lain – kebanyakan – pasaran – 
orang lain seperti itu kerennn.., saya juga mauu..). 
TERDEPAN adalah dalam hal bertanggungjawab atas 
setiap kesempatan yang kita ambil. Jika kita 
memutuskan untuk ikut dalam suatu kegiatan, dalam 
suatu pekerjaan baik di masyarakat maupun gereja, 
maka tanggungjawab kita adalah tidak membawa 
hasilnya dan menyimpannya sendirian, melainkan 
membagikannya – mewartakannya dengan talenta 
yang diberikan kepada kita masing-masing, sesuai 
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dnegan pekerjaan kita, kemampuan kita – dengan 
kerendahan hati dan menjauhi perasaan ―saya lebih 
mampu‖ alias sombong. Lakukan hal ini sebagai 
sesuatu yang bukan untuk menunjukkan kemampuan, 
melainkan sebagai tanggungjawab atas rasa syukur 
atas rahmat dan berkat Tuhan yang telah diberikan 
kepada kita – bahkan sebelum kita meminta. Pikirkan, 
kesempatan itu datangnya dari mana? Patutkah kita 
bersyukur atau malah mengharapkan ―lebih‖? 

GAGAL. Bisa dibilang bahwa kegagalan adalah ibu 
kandung dari kesuksesan. Kita tidak akan pernah 
benar-benar mengenal kata ―sukses‖ jika kita tidak 
pernah gagal. Contohnya, jika kita mengikuti kegiatan 
BIR atau OMK yang diadakan Paroki, dan kita tidak 
mencoba menerapkan dalam kehidupan kita dan 
berpikir bahwa kegiatan itu membosankan karena tidak 
langsung memberi hasil nyata, berpikir bahwa mungkin 
nanti akan ada kegiatan lain yang lebih seru dan 
memberikan hasil (menunggu kesempatan lain), maka 
sebenarnya saat itu kita telah membuat keputusan 
untuk gagal – karena tidak mau mencoba. Maka, 
jangan harap kegiatan itu akan membawa hasil bagi 
kita. Dan juga jika ada kesempatan lain, bisa diyakini 
kitapun akan gagal jika pola berpikir kita masih pilih-
pilih – tidak mau susah – maunya serba langsung dapat 
hasil tanpa mencoba. Pikirkan, adakah suatu 
keberhasilan tanpa mencoba? Kita hidup di dunia nyata 
yang mana daya juang menjadi salah satu penentu 
keberhasilan – bukan tongkat sihir yang diacungkan 
dan seketika keinginan kita menjadi nyata. 

Fasilitas 

Ingin berkarya, namun merasa tidak punya fasilitas? 
Dalam pertemuan dengan Bapa Uskup  bersama OMK 
tanggal 10 Juni yang lalu, beliau menegaskan bahwa 
agar kita menggunakan segala yang ada, baik talenta 
maupun fasilitas. Dengan talenta yang diberikan Tuhan 
kapada kita – yang seharusnya dengan rasa syukur kita 
kembangkan – buatlah semaksimal mungkin, maka 
fasilitas secara otomatis akan datang kepadamu. Bukan 
mengharapkan fasilitas terlebih dahulu untuk 
melakukan suatu karya, melainkan olahlah talenta 
(yang gratis diberikan kepada kita). 

Penolakan 

Sebagai orang muda, kadang kiprah kita tidak dianggap 
oleh orang dewasa, bahkan mungkin oleh stasi. Maka 
jadikan diri kita berkualitas sebagai salah satu target 
sukses yang pertama. Untuk menjadi berkualitas 
tentunya membutuhkan proses pengembangan diri – 
yang salah satunya juga disediakan berbagai pelatihan 
atau seminar serta kegiatan-kegiatan yang diadakan di 
Paroki dan juga Keuskupan. Kegiatan-kegiatan tersebut 
tidak ditujukan bagi kesenangan dan ajang perkenalan 
semata – melainkan ada tujuan, yaitu kualitas diri kita 

sebagai kaum muda, baik kualitas dalam kemampuan, 
wawasan, dan juga iman. Dengan adanya kesempatan-
kesempatan ini, kita diharapkan untuk maju dan 
berjuang dalam pewartaan dengan berusaha untuk 
memaksimalkan talenta kita. Berjuang – tentu dengan 
resiko gagal dan juga penolakan. 

Yesus – telah mengalami penolakan bahkan di 
kampung halaman-Nya sendiri. Namun, apakah Ia 
pernah mundur? Ia menyelesaikan misiNya dengan 
sangat sempurna – yaitu wafat di kayu Salib. Kita - 
sebagai pengikut yang mau meneladaniNya -tidak 
diminta sampai mati. 

 

Langkah awal 

Maka langkah awal yang bisa kita lakukan adalah 
menentukan tujuan dan perubahan apa yang mau kita 
lakukan. Misalnya jika kita mendapat kesempatan 
menghadiri suatu kegiatan Orang muda, maka pertama 
tetapkanlah tujuan untuk mendengarkan, menyimak, 
meresapi dan menerapkannya dalam kehidupan, bukan 
hanya melihatnya sebagai suatu acara perkumpulan 
dan senang-senang serta pulang hanya membawa 
kesan senang dan harapan akan diselenggarakannya 
kegiatan lanjutan yang lebih heboh. Belajarlah untuk 
mencari pesan Allah dan rencana Allah yang 
diperuntukan bagi kita dalam setiap kesempatan 
pertemuan-pertemuan orang muda. Belajarlan untuk 
lebih mengenal Allah. 

 

LIPUTAN KHUSUS 

Pertemuan Kelompok Bina Iman 
Remaja se-Riau Daratan 

 

Pada tanggal 27,28,29 Juni 2013 tepatnya hari Kamis, 
Jumat, dan Sabtu telah diadakannya Pertemuan BIR 
(Bina Iman Remaja) SeRawil Riau Daratan  di salah 
satu stasi yang terdapat di Paroki St.Paulus Pekanbaru 
Pekanbaru yaitu Stasi St.Yohanes Pembaptis Perawang 
, bertempat  di lingkungan Sekolah Marsudirini.  Acara 
ini di hadiri oleh 9 Paroki yaitu  

1. St.Paulus Pekanbaru,  
2. St. Maria A Fatima Pekanbaru,  
3. St Yoseph Duri,  
4. St Petrus dan Paulus Bagan Siapi-api,  
5. St Fransiskus Xaverius Dumai,  
6. St Maria Ratu Rosari Bagan Batu,  
7. St Ignatius Pasir Pangaraian,  
8. Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci,  
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9. St Theresia Air Molek   
10. dan khusus tuan rumah yaitu Stasi St 

Yohanes Pembaptis Perawang  

Acara BIR ini telah dicanangkan oleh Para Pastor se-
Riau Daratan dalam pertemuan-pertemuan per-
duabulan yang rutin diadakan, dengan harapan agar: 

1. Lebih memperkuat Iman Kepada Tuhan Kita 
Yesus Kristus,  

2. Setiap peserta mampu berkomunikasi, 
berelasi  dan bekerja sama tanpa 
membedakan seseorang terhadap yang 
lainnya serta tak lupa mereka mengolah rasa, 
respek  dan belajar satu rasa.  

3. Meningkatkan jumlah anggota BIR agar 
menumbuhkan Jiwa-jiwa  cinta akan Tuhan 
sejak dini dan semakin mengenal Tuhan 
untuk menemukan benih-benih panggilan 
yang terdapat disetiap masing-masing 
generasi muda. 

Dalam Acara Ini juga banyak sekali pendamping  yang 
berpartisipasi , seperti Para Pastor, Frather, Suster, dan 
Bruder . para pendamping ini berasal dari beberapa 
Kongregrasi , yaitu   

 Xaverians atau Serikat Xaverian (Societas S. 
Francisci Xaverii/Missionary Society of St. 
Francis Xavier) – S.X. 

 Serikat Hati Kudus Yesus - SCJ,  
 Kongregasi Kasih Yesus dan Maria Bunda 

Pertolongan Baik - KYM,  
 Tarekat Sekular Institut Sekulir Mater 

Amabilis -  ALI,  
 Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus 

Semarang – OSF Semarang,  
 Kapusin (Order of Friars Minor Capuchin) – 

O.F.M. Cap. 
 Kongregasi Suster Fransiskan S. Lusia - KSFL,  

 Kongregasi Suster Santo Yosef Medan - 
KSSY,  

 Tarekat Jesus Maria Joseph - JMJ,  
 Puteri-Puteri Fransiskan dari Hati Kudus 

Yesus dan Maria - FCJM.  

Sangat luar biasa!  

 

Pada saat Hari yang di tunggu-tunggu telah tiba, 
ternyata  para panitia dan umat Stasi Perawang telah 
mempersiapkan segalanya secara matang dan 
terencana baik, sehingga cukup banyak pujian yang 
diterima  dan hampir tanpa keluhan. Ini merupakan 
suatu kebanggaan tersendiri bagi Paroki St.Paulus 
Pekanbaru terutama Stasi St.Yohanes Pembabtis 
Perawang yang mendapat kesempatan untuk menjadi 
rumah. 

 

Para Romo dari Kiri ke Kanan, al : 

1. P. Cresentius. S. OFMCap                   

2. P. Fidelis,   (St Fransiskus Xaverius Dumai) 

3. P. Wahyu. SCY (Hati Kudus Yesus Pangkalan 

Kerinci) 

4. P. FX Hardiono. Pr ( Pasir Pangaraian) 

5. P. Harto,Pr (Ketua Rawil, St Maria Ratu Rosari 

Bagan Batu) 

6. P. Yustinus Monang Damanik, Pr (St Maria A 

Fatima Pekanbaru) 

7. P. Ardy Meman, Pr (St Yosef Duri) 

8. P. Adventus Ignasius Zaluchu, SX (St Paulus 

Pekanbaru) 

 

Dari ketua Panitia 
 

Salam dalam Damai dan 
Kasih Kristus. 

Selamat datang kepada adik-adik 
terkasih – para peserta kegiatan 
BIR -, juga yang kami kasihi para 
Pastor, Frater, Bruder dan Para 
Suster. 

Sungguh suatu kebangaan bagi 
Stasi St Yohanes Pambaptis 
Perawang – yang saat ini masih 
merupakan bagian dari wilayah 
Paroki St Paulus Pekanbaru – 
bahwa kami dipercaya untuk 
menjadi tuan rumah bagi kegiatan besar ini. 

Dalam upaya untuk menjadi tuan rumah yang baik, 
kami mengusahakan segala hal bersama-sama dan 
dengan penuh sukacita dan doa, namun kamipun 
menyadari akan kemungkinan kekurangan yang kami 
miliki, maka dengan segala kerendahan hati kiranya 
diberikan maaf bagi kekurangan-kekurangan yang 
mungkin terjadi.  
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Dan harapan kami – terutama bagi kaum muda – agar 
kegiatan ini direfleksikan kembali bukan hanya sebagai 
kegiatan pengakraban diri dan pertemuan besar, 
melainkan mampu juga membawa kalian menemukan 
arah hidup dan memilih jenis totalitas pelayanan, 
karena seperti kita ketahui bersama, dalam setiap 
langkah, kita sebagai umat yang bangga menjadi 
Katolik memiliki tugas pewartaan – dengan talenta 
yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita masing-
masing. 

Semoga Roh Kudus senantiasa hadir dalam langkah-
langkah kalian selanjutnya. 

Arnold H Nababan 
Ketua Panitia – Ketua Stasi St Yoh, Pembaptis 
Perawang 
 

Kegiatan 
 

Hari Pertama. 

Para peserta datang tepat waktu yaitu jam 16.00 WIB, 
dan mendapat kamar dengan pembagian satu kamar 
bersama peserta dari dua paroki yang berbeda agar 
makin menumbuhkan rasa persaudaraan.  

Awalnya, peserta masih kaku karena belum saling 
mengenal satu sama lain. Tapi itu tidak berlangsung 
lama , sebab pesertanya sebagian besar ramah dan 
mau saling mengenal , dibantu dengan tanda pengenal 
yang telah di buat oleh panitia , seluruh peserta dapat 
mulai mengenal satu sama lain dan suasana menjadi 
lebih akrab. 

 

 

Tepat Jam 18.00 WIB acara di buka dengan MISA yang 
dipimpin oleh Pastor Harto Wain,Pr – dari St Maria Ratu 
Rosari Baganbatu. Semua peserta  mengikuti MISA 
dengan baik dan penuh semangat. Acara dilanjutkan 
dengan makan malam yang sudah di siapkan oleh Ibu-
ibu  WK Stasi Perawang telah mempersiapkan seluruh 

konsumsi untuk sleuruh peserta dan panitia untuk 
acara tiga hari ini. Setelah acara makan malam semua 
peserta BIR masuk ke dalam Aula Marsudirini dan 
duduk menurut parokinya , dan mulai menampilkan 
kekreatifan  yel-yel masing-masing paroki. Setiap Paroki 
menampilkan penampilan yang sangat luar biasa dan 
bersemangat seakan menggetarkan aula marsudirini 
yang megah itu. Acara ini berlangsung sampai  jam 
23.00 WIB dan ditutup dengan Doa Malam sebelm para 
peserta masuk ke kamar masing-masing untuk 
beristirahat. 

 

 

Hari kedua. 

Hari pertama telah mampu menimbulkan rasa 
semangat yang tinggi, sehingga para peserta sudah 
bersiap-siap untuk mengikuti acara sejak pukul tiga dini 
hari.  

Acara dibuka dengan Misa pagi, dilanjutkan dengan 
senam pagi didampingi oleh Bruder Lukas dari 
Pematangsiantar dan sarapan.  

Kegiatan selanjutnya ialah  OUTBOUND – yang mana 
sangat dinanti-nantikan oleh selurh peserta – dipimpin 
langsung oleh Bruder Lukas dengan pengarahan-
pengarahan yang diberikan sebelumnya bagi seluruh 
peserta. 

Seluruh peserta dari setiap paroki dipecah menjadi 
empat kelompok dan digabungkan dengan kelompok 
paroki lain untuk lebih memupuk rasa persaudaraan 
antar peserta meskipun berbeda paroki. Setelah 
pembagian kelompok semua peserta segera menuju 
lapangan yang telah di sediakan untuk OUTBOUND. 
Kegiatan demi kegiatan OUTBOUND berlangsung , 
semuanya berjalan dengan lancar dan penuh 
antusiasisme oleh semua peserta , sampai pada tepat 
tengah hari waktunya makan siang , dilanjutkan pada 
jam 15.00 WIB . Seluruh peserta mengikutinya dengan 
bersemangat dan bergembira terpancar dari wajah dan 
sikap mereka yang mampu berkomunikasi dan bekerja 
sama dengan sesama kelompok tanpa membedakan 
parokinya.   

Pukul 17.00 WIB – dengan badan kotor dan tubuh lelah 
namun sangat senang, peserta dibubarkan untuk 
membersihkan diri dan kembali ke Aula tepat pukul 
18.00 dengan keadaan lebih segar.  

Di aula, peserta duduk menurut kelompok dan 
menyaksikan bersama seluruh foto-foto  kegiatan 
OUTBOUND yang telah diikuti oleh semua peserta. Geli-
senang-bahagia-tertawa terbahak-bahak bersama 
dalam menyaksikan tingkah laku kelompok masing-
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masing maupun para peserta lain. Sungguh suatu 
kebahagiaan.  

Kembali Bruder Lukas memberikan pengarahan-
pengarahan, dilanjutkan dengan makan malam. 

Setelah makan malam semua peserta kembali masuk 
ke aula untuk mengikuti acara kesenian yang di 
tampilkan oleh setiap paroki. Masing-masing 
menampilkan performa terbaiknya  dan acara ditutup  
pada jam 23.00 WIB dengan doa malam sebelum para 
peserta melepas lelah dan beristirahat untuk 
menyambut esok dengan penuh syukur dan harapan. 

 

 

Hari ketiga. 

Seluruh peserta masih juga sangat bersemangat , kali 
ini bangun jam empat dan mandi, berkumpul di 
lapangan untuk mengikuti senam pagi dengan lagu 
SAJOJO yang dilanjutkan dengan kegiatan MEDITASI 
yang mana dua kegiatan ini diarahkan oleh teman-
teman THS/THM.  

Setelah sarapan, seluruh peserta berkumpul kembali di 
aula dan mendengarkan pengenalan  Kongregrasi dari 
setiap perwakilan kongregrasi. Sungguh diharapkan 
agar tumbuh bibit-bibit panggilan untuk menjadi 
penggembala umat.  

Pukul 11.00 MISA penutup sampai pukul 13.00 
dilanjutkan dengan acara kesan dan pesan , dan 
Sayonara. Setelah sayonara, peserta makan siang 
bersama – dan pulang ke Paroki masing-masing.  

Terakhir saya mewawancarai salah seorang peserta BIR 
dan mendengar  kesan dan pesan mereka yang di 
simpulkan sebagai berikut: 

 

Kesan dan pesan secara umum. 

Kesan :  

Kegiatan ini sangat-sangat menyenangkan sekali, 
terutama bisa menambah teman dan saudara yang 

seiman. Di BIR kali ini juga dalam kegiatan out bound 
bersama bruder lukas dapat sekalian belajar untuk 
memprcayai teman, berfikir rasional, dan melatih 
kepekaan. Walaupun dalam hal mandi cukup susah 
karena ramai yg mengikuti, tapi tidak mematahkan 
semangat untuk mengikuti kegiatan 3 hari tersebut. 
Bahkan 3 hari itu rasanya kurang sekali, dan cepat 
berlalu . 

Pesan:  

Semoga BIR selanjutnya dapat dilaksanakan kembali 
SECEPATNYA, dengan kegiatan yang lebih seru lagi, 
dan jangka waktu hari yang lebih dari 3 hari, kalau 
boleh 1 minggu .  

Marsel Sitanggang BIR Perawang (edited by editor Warta 
Paroki) 

 

Berbagi kesan dan harapan 

Tim warta paroki secara khusus meminta para peserta 
untuk menuliskan kesan dan harapan melalui media 
jejaring sosial Facebook. Berikut yang kami dapatkan: 

Clara Zixiana dari Paroki Santo Paulus 
Pekanbaru  
 

Kesan : sangat senaang sekali, terutama bisa 
menambah teman dan saudara yang seiman. Di BIR 
kali ini juga dalam kegiatan out bound bersama bruder 
lukas dapat sekalian belajar untuk memprcayai teman, 
berfikir rasional, dan melatih kepekaan. Walaupun 
dalam hal mandi cukup susah karena ramai yg 
mengikuti, tapi tidak mmematahkan semangat untuk 
mengikuti kegiatan 3 hari tersebut. Bahkan 3 hari itu 
rasanya kurang sekali, dan 
cepat berlalu  

Harapan : semoga BIR 
selanjutnya dapat 
dilaksanakan kembali, dengan 
kegiatan yang lebih seru lagi, 
dan jangka waktu hari yang 
lebih dari 3 hari:) hehehe… 
Dan satu lagi : semoga BIR 
diadakan satu tahun sekali:):) 

 

Maristella Juniaty dari Paroki St Maria A Fatima 
Pekanbaru  
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Kesan : sangat senang bisa 
mengikuti kegiatian BIR, dengan 
berbagai kegiatan, dan disini 
kita juga dilatih untuk mengatur 
waktu dan on time. dapat teman 
baru, saling menghagai, 
pokoknya sangat banyak hal 
yang menyenangkan. waktu 3 
hari itu rasanya terlalu sngkat. 

Harapan : semoga kegiatan PRKRiau dapat diadakan 
kembali setiap tahun dan waktunya lebih dari 3 hari  

 

Undangan untuk menjadi Misionaris 
 

Kaum muda terkasih… 

Sudah selayaknya kita mulai meningkatkan kepedulian 
tentang krisis Imam yang sedang melanda gereja kita. 
Kita mesti lebih meningkatkan dukungan terhadap 
upaya-upaya gereja dalam menebar benih2 panggilan 
diantara umat. Kita harus selalu menanamkan 
SEMANGAT PELAYANAN dengan contoh-contoh yang 
nyata, baik dikalangan umat maupun didalam keluarga 
kita sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita 
mengharapkan mereka bisa berkembang menjadi 
pribadi2 yang secara total mau menyerahkan seluruh 
hidupnya menjadi pelayan demi kerajaan Allah, kalau 
didalam diri mereka tidak pernah ditanamkan 
SEMANGAT UNTUK MELAYANI. Jangan matikan benih 
panggilan yang muncul dalam diri kita. Justru mesti 
dipupuk dan dibina agar benih panggilan tersebut 
tumbuh dengan subur. 

Benih ‗panggilan‘ seringkali datang dalam keadaan yang 
samar-samar. Dan justru di seminarilah para seminaris, 
hari demi hari hari, bulan demi bulan, tahun demi 
tahun, mencoba menghayati, memahami, memupuk, 
memperjelas serta memantapkan panggilannya. 

Sebagai umat Katolik, kita mesti meng imani bahwa 
benih panggilan adalah sebuah karunia Allah yang 
harus disyukuri. Betapa bahagia dan bangga menjadi 
sebuah keluarga yang dipilih oleh Allah untuk menerima 
rahmat adikodrati, yang belum tentu diterimakan 
kepada keluarga lain, sekalipun mereka memintanya. 

Bangga menjadi Katolik – bisa juga diwujudkan 
dengan mempersembahkan masa mudamu beserta 
kemampuanmu – yang adalah merupakan berkat yang 
diberikan kepadamu. 

 

Xaverian – adalah seorang misionaris yang diutus untuk 
mewartakan Kristus kepada mereka yang belum 
mengenalNya. 

Tahap Pembinaan Calon Xaverian 

 

 Satu tahun Tunas Xaverian di Yogyakarta, 
kecuali calon yang masuk dari seminari 
menengah 

 Satu tahun pranovisiat dan satu 

tahunnovisiat di Bintaro (setelah novisiat 
mengikrarkan kaul sementara) 

 Empat tahun pendidikan filsafat di Sekolah 
Tinggi Filsafat Driyarkara – Jakarta 

 Satu tahun orientasi misioner(TOM) di 

salah satu komunitas xaverian di Indonesia 

 Teologi internasional yang meliputi satu 
tahun belajar bahasa dan beberapa tahun 
kuliah teologi sesuai dengan kondisi masing-
masing komunitas teologi di Parma (Italia), 
Yaounde (Kamerun), Manila (Filipina) dan 
Meksiko City (Meksiko). 

 Tahbisan imam 

 Penempatan di salah satu regio tempat 
Serikat Misionaris Xaverian berkarya di 
dunia. 

 

 

Terpanggil? Datanglah ke: 
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1. Biara Xaverian (Rumah Provinsial) 
Jl. Situjuh 3 
Padang 25219 
Telp. (0751) 34207 
Fax.  (0751) 34654 

2. Wisma Xaverian (Rumah Promotor & Tunas 
Xaverian) 
Jl. Pandega Asih I/8 
Yogyakarta 55281 
Telp. (0274) 883798 
Fax.  (0274) 880057 
Email:manusg64@hotmail.com 

3. Wisma Xaverian (Rumah Pranovisiat & Novisiat) 
Jl. Utama 1 – Pondok Karya 
Tromolpos 2 – Bintaro 
Jakarta 12330 
Telp. (021) 7375638 
Fax.  (021) 7356758 
xaverian@dnet.net.id 

4. Wisma Xaverian (Rumah Skolastikat Filsafat) 
Jl. Cempaka Putih Raya no. 42 
Telp. (021) 4240356 
Fax.  (021) 4240264 
E-mail: dolfosx@yahoo.it 

 

Dari awam untuk Imam 
 

Siapa yang tidak bergembira apabila dapat berbuat 
sesuatu bagi Tuhan dan dunia? Masing-masing dari kita 

dapat melakukan sesuatu yang hebat, yang amat 
menyenangkan hati Tuhan, sekaligus memberikan 
anugerah luar biasa kepada dunia. Kita dapat 
mempersembahkan kepada Tuhan seorang imam yang 
kudus. 

Seorang imam yang kudus dapat berbuat banyak bagi 
Tuhan dan bagi sesama manusia. Seorang imam 
mempersembahkan Misa setiap hari. Misa sama artinya 
dengan Kurban Kristus di Kalvari. Karena itu setiap Misa 
mempunyai nilai yang sama, dan memberi dunia 
samudera berkat dan rahmat yang sama, seperti yang 
diberikan oleh Kurban di Kalvari. Imam mengubah roti 
dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Sungguh 
suatu keajaiban yang amat agung. Bahkan malaikat 
yang paling tinggi kedudukannya di Surga pun tidak 
memiliki kuasa untuk melakukan apa yang dilakukan 
imam itu. 

Seorang imam mendengarkan pengakuan dan 
mengampuni dosa, bahkan dosa yang paling berat. St. 
Agustinus mengatakan, ketika seorang imam 
membebaskan seorang pendosa, ia menggunakan 
kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan yang 
digunakan Tuhan pada waktu menciptakan dunia. 

Ketika memberikan sakramen-sakramen, imam 
mencurahkan sungai berkat dan rahmat kepada jiwa-
jiwa, memurnikan, menghibur serta menguatkan 
mereka. Para dokter yang termashyur, ilmuwan bahkan 
para raja dunia sekali pun, tidak dapat melakukan 
pekerjaan yang sebanding dengan apa yang dikerjakan 
seorang imam yang kudus setiap harinya. Karena itu 
tidaklah heran apabila para kudus Gereja mengatakan 
bahwa martabat imam jauh lebih tinggi dari martabat 
malaikat. 

Apa yang dilakukan seorang imam yang kudus jauh 
lebih bernilai dari apa yang dilakukan seorang imam 
yang kurang kudus. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? 
Kita dapat mempersembahkan kepada Allah seorang 
imam yang kudus. Bagaimana caranya? Dengan berdoa 
baginya, mempersembahkan doa-doa setiap hari, 
penderitaan-penderitaan, pekerjaan-pekerjaan yang 
baik, Kurban Misa serta Komuni untuk imam yang telah 
kita pilih. Dengan berbuat demikian, kita ikut berperan 
serta dalam pelayanan mereka. Para kudus sangat 
mengerti akan hal ini. 

 St. Theresia dari Lisieux berdoa setiap hari 

untuk seorang imam muda yang ia pilih 
sebagai saudara rohaninya. Imam itu pun 
lalu mampu melakukan hal-hal besar bagi 
Allah, sementara St. Theresia mengambil 
bagian yang besar sekali dalam 
keberhasilannya. 

 Pere Olier, pada waktu masih menjadi imam 

muda, jauh dari kehidupan yang layak bagi 
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seorang imam. Pada suatu hari, seorang 
wanita cantik berpakaian putih muncul di 
hadapannya. Wanita itu berkata: ―Pastor, 
jadilah seorang imam yang kudus. Allah 
menghendaki anda demikian.‖ Hal itu 
memang sangat berkesan bagi Pastor Olier, 
tetapi pelajaran dan pekerjaan mengalihkan 
perhatiannya dan ia jatuh lagi pada keadaan 
lamanya. Boleh dikatakan ia gagal. Kembali 
wanita cantik itu datang kepadanya menangis 
dengan sedih dan berkata, ―Pastor, lihatlah 
betapa anda telah membuat saya menderita. 
Jadilah imam yang kudus. Allah sungguh 
menghendaki anda demikian.‖ 

Kali ini Pastor Olier mulai bersungguh-
sungguh untuk hidup kudus dan melakukan 
hal-hal besar bagi Tuhan. Bertahun-tahun 
kemudian, Pastor Olier mengunjungi sebuah 
biara Dominikan dan ia terkejut melihat 
seorang wanita berpakaian putih yang telah 
datang kepadanya di Paris. Ia adalah seorang 
biarawati dan biarawati ini telah berdoa 
selama bertahun-tahun baginya. Syukur 
berkat doa-doa biarawati tersebut, Pastor 
Olier menjadi salah seorang imam yang 
paling kudus dan paling hebat di seluruh 
Perancis. 

Kita semua dapat berdoa secara khusus bagi seorang 
imam, terutama bagi pastor yang pernah dan sedang 
berkarya di paroki kita, karena ia akan dapat berbuat 
lebih banyak untuk Tuhan dan Gereja. Kita sendiri 
dapat mengambil manfaat dari pelayanan yang mereka 
berikan. Kita tetap berdoa, walaupun imam tidak tahu 
kita sedang berdoa untuknya. Jika kita berdoa bagi 
seorang imam yang kita kenal, dan ia tahu bahwa kita 
berdoa baginya, ia dapat berbuat banyak bagi kita. la 
dapat menempatkan kita setiap hari dalam Piala Darah 
Maha Kudus Penebus pada Perayaan Ekaristi yang ia 
persembahkan. Alangkah besarnya anugerah itu! 

Imam yang kita doakan dapat 
memberi kita bagian khusus dalam 
Doa Ofisi Agung yang ia ucapkan 
setiap hari. Para imam ketika 
mengucapkan Doa Ofisi Agung 
bersatu dengan Kristus yang berdoa 
bersama mereka dan bagi mereka. 
Mereka pun mempersatukan diri 
dengan Roh Kudus yang kata-kata-
Nya mengilhami doa-doa yang 
mereka panjatkan. St. Alfonsus 
mengatakan, satu ayat dari doa 
Ofisi bernilai ratusan kali lipat dari 
doa-doa lainnya. 

 

Karena itu, memang sungguh amatlah penting berdoa 
secara khusus dan khidmat bagi para imam. Doa bagi 
seorang imam mendatangkan baginya inspirasi-inspirasi 
sederhana, namun yang memungkinkan dia melakukan 
hal-hal besar bagi Allah. 

Jelas, amat sukar bagi imam untuk menjadi kudus di 
dunia ini, pada hari ini, dalam abad ini. 

 Berapa banyak imam yang telah disesatkan 
oleh kesenangan duniawi? 

 Siapakah yang hendak dipersalahkan?  

Kitalah yang harus dipersalahkan! Kebanyakan dari kita 
cenderung membicarakan jatuhnya para imam, tetapi 
berapa banyak yang berdoa bagi mereka? Daripada 
membicarakan mereka, alangkah lebih bergunanya jika 
kita berdoa bagi mereka. Jadi, jika kita menghendaki 
imam yang rendah hati dan kudus, mari kita berdoa 
bagi mereka setiap hari. 

DOA 
 

Tuhan terkasih, Bapa Pengasih, aku berdoa kepadaMu; 
Lindungilah para imam GerejaMu, sebab mereka itu 

milikMu. 
Biarlah hidup mereka terbakar luluh di atas altarMu 

yang suci, 
sebab mereka telah disucikan dan menyucikan diri 

bagiMu saja. 
 

Lindungilah mereka sebab mereka berada di tengah 
dunia, 

meskipun mereka bukan dari dunia ini. 
Masukkanlah mereka dalam lubuk hatiMu, 

bila nikmat duniawi menggoda dan memikat mereka. 
 

Lindungilah dan hiburlah mereka dalam saat-saat sepi, 
Susah derita dan bila pengorbanan hidupnya nampak 

sia-sia. 
Ingatlah ya Tuhan tak seorangpun kecuali Engkau yang 

menjadi pemiliknya yang sah 
Dan walaupun mereka Kauberi pangilan ilahi, 

tetapi tetaplah mereka memiliki hati insani, dengan 
segala kerapuhannya. 

Maka, Bapa terkasih, lindungilah mereka bagaikan biji 
mataMu, 

dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. 
Semoga setiap hari, pikiran dan perbuatannya aman 

terjaga dan menjadi teladan indah bagi seluruh 
umatMu. 

Tuhan terkasih, sudilah memberkati mereka senantiasa. 
Terpujilah Engkau yang telah memanggil dan mengutus 

mereka; 
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terpujilah Engkau yang tetap mendampingi dan 
memampukan mereka. 

Ya Hati Kudus Imam Agung Yesus. kasihanilah mereka. 
Ya Hati Tersuci Maria Ratu Para Imam, doakanlah 

mereka. 
Santo Yohanes Maria Viannev. doakanlah mereka. 

 

K E G I  A T A N 

Stasi 

Penerimaan Komuni Pertama 
Stasi St Philipus Arengka Ujung 
Sabtu, 15 Juni 2013 – di ST Philipus Arengka Ujung – 
diterimakan Komuni pertama untuk anak-anak yang 
sebelumnya sudah dipersiapkan secara materi melalui 
pelajaran beberapa minggu oleh Bapak Antonius 
Sahana. 

Sebelum Misa, para orang tua calon penerima Komuni 
pertama menerima Sakramen pengakuan dosa yang 
diberikan melalui Pastor Ignaz dan Pastor Casali. 

Misa dipimpin oleh Pastor Casali, yang dalam 
pengantarnya kepada anak-anak belaiau 
menyampaikan makna dan arti menerima Komuni – 
bukan menerima roti dan anggur, melainkan – kita 
boleh bersyukur- Yesus sendiri. Iman kita – dan hanya 
iman Katolik – percaya dan mengimani bahwa setelah 
dikonsekrasi, maka hosti yang biasanya disimpan dalam 
tabernakel itu adalah Yesus sendiri – yang selalu 
menunggu kita untuk datang dan bertobat. 

Juga dihimbau kepada anak-anak –  sekalian 
mengingatkan orang dewasa – bahwa setelah 
menerima Komuni, kita diajak untuk membawa 
perdamaian. Tidak bertengkar, menjaga perkataan, 
membawa damai dimanapun kita berada. 

Tak lupa ucapan terimakasih kepada para orang tua 
yang telah merawat, menjaga, dan memberikan 
pendidikan iman kepada anak-anak, dan agar 
pendidikan iman itu diajarkan bukan melulu dari buk-
buku atau pengarahan, melainkan dari contoh hidup 
dan teladan. 

Selamat kepada anak-anak.. jadilah pembawa damai. 
 

 

Bantuan Pembangunan Gereja 
St Fidelis Karo Simalem 
 

PPGK adalah program yang diprakarsai oleh Page 
Gereja Katolik, sebuah komunitas Facebook dengan 
ratusan ribu umat Katolik yang tersebar di seluruh 
penjuru Nusantara. PPGK ada sebagai bentuk 
dukungan bagi gereja-gereja di pelosok, saudara/i kita 
yang kurang tersapa secara rohani. PPGK dimulai pada 
bulan Februari 2011 dan hingga kini masih berjalan 
terus.  

 

Gereja Katolik Stasi St. Fidelis, Karo Simalem berlokasi 
di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, 
Kabupaten Siak, Propinsi Riau – yang merupakan 
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wilayah dari Paroki kita telah dikunjungi oleh PPGK. 
Meninjau anggaran sebesar Rp. 609.369.430,-, maka 
telah dikumpulkan bantuan melalui PPGK sebesar Rp. 
150.000.000,- dan telah ditransfer melalui rekening 
BCA ke rekening Paroki Labuh Baru. Adapun 
penanggungjawab dari program ini adalah: 

1. Albertus Gregory (Koordinator PPGK)  
2. Pastor Franco Qualizza, SX (Pastor Paroki)  
3. Pastor Ignatius Zalukhu, SX (Pastor Rekan)  
 

Syukur kepada Allah atas terselesaikannya kegiatan 
pencarian dana untuk Gereja Katolik St. Fidelis, Karo 
Simalem. Terimakasih untuk PPGK dan seluruh umat 
yang membantu. 

DPP 

Seksi Liturgi  

Pelatihan Dirigen dan Pemazmur 
 

Seiring dengan kesibukan paroki mempersiapkan 
Penyambutan bapak Uskup dalam rangka Perayaan 
Sakramen Krisma di semua wilayah di Paroki kita, Seksi 
Liturgi DPP tetap eksis menjalankan program Pelatihan 
Dirigen dan Pemazmur di wilayah I dan II, kendatipun 
personil tim Liturgi terlibat dalam kepanitiaan Perayaan 
Sakramen Krisma tersebut. 

Setelah melaksanakan Pelatihan Dirigen dan Pemazmur 
di wilayah IV pada tgl 5 dan 6 Mei yang lalu bertempat 
di Stasi Kota Batak, dan di wilayah III pada tgl 25 Mei, 
bertempat di Stasi Siabu (sudah dimuat di Warta Paroki 
edisi bulan Juni 2013), selanjutnya Seksi Liturgi DPP 
melaksanakan program yang sama di wilayah II pada 
tgl 15 dan 16 Juni 2013 bertempat di Stasi Muara Fajar 
dan di wilayah I pada tgl 22 dan 23 Juni bertempat di 
Stasi Pusat Labuh Baru. 

Wilayah II – Stasi St Elisabet Muara 
Fajar 
 

Satu minggu sebelum hari pelaksanaan pelatihan, 
bapak Thomas Ginting selaku pelaksana tugas sebagai 
Ketua Wilayah hampir setiap hari memberi info kepada 
kord Liturgi DPP tentang jumlah peserta yang sudah 
mendaftar. Semula jumlah 
peserta yang akan mengikuti 
pelatihan diperkirakan 40 
orang, namun setelah pada 
hari pelaksanaan peserta 

yang hadir berjumlah 36 orang. 

 

Sabtu tgl 15 Juni tepat pukul 15.00, tim liturgy DPP , 
N.Paulina Sihotang, Rosalaura Purba, Fika Angela 
Silaban dan Fandi Vicentius Silaban meluncur dari 
paroki menuju Muara Fajar, tapi tiba di Jalan Siak II 
jalanan macet, sehingga diputar kembali ke Jln Riau 
untuk selanjutnya melalui Jln Yos Sudarso. Karena 
situasi ini Tim Lit terlambat tiba di Muara Fajar 
mengakibatkan pelaksanaan pelatihan sedikit meleset 
waktunya yang seyogianya dimulai pukul 16.00 menjadi 
pukul 16.15 . 

Pukul 16.15 bapak Thomas Ginting selaku ketua 
wilayah membuka pelatihan secara singkat dan penuh 
semangat. Tim Lit DPP semula mengira bapak Thomas 
G hadir hanya karena sebagai ketua wilayah, tapi 
ternyata beliau juga adalah sebagai peserta. Dengan 
semangat beliau, tim juga semakin bersemangat dalam 
penyajian materi-materi pelatihan. 

Sungguh luar biasa, hampir tidak ada waktu yang 
kosong, bahkan saat snack dan saat makan 
dimanfaatkan untuk bertanya jawab dan berdiskusi. 
Semua peserta sangat antusias mengikuti pelatihan. 
Sambil belajar membaca notasi, peserta dilatih menjadi 
satu kelompok Paduan Suara dengan menyanyikan satu 
lagu yang berjudul ―Bahagia Dalam Tuhan‖ (MB 
No.769) untuk ditampilkan pada Perayaan Sabda besok 
harinya. Hari pertama pelatihan ditutup dengan doa 
malam singkat tepat pukul 21.30. Semua peserta 
pulang ke stasi masing-masing dan tidak ada yang 
menginap, karena memang dari semula panitia 
setempat telah menginformasikan demikian, termasuk 
Tim Liturgi DPP. 

Pelatihan dilanjutkan pada hari kedua,Minggu 16 Juni, 
tepat dimulai pukul 08.00 setelah menikmati sarapan 
yang telah disediakan panitia. Materi pelatihan di hari 
kedua ini adalah Praktek Membaca Notasi  Madah Bakti, 
Aba-aba dan Birama, Pemilihan Lagu pada Liturgi dan 
berpuncak pada Praktek Dirigen dan Menyanyikan 
Mazmur pada kelompok Tata Perayaan Sabda (TPS) 
dan kelompok Tata Perayaan Ekaristi (TPE). 

Pelatihan ditutup pada pukul 16.00 yang seharusnya 
pukul 15.00.Dalam acara penutupan sekaligus 
membentuk Paguyuban Dirigen dan Pemazmur Wilayah 
II, terpilih koordinatornya dari stasi Rumbai yaitu 
Suster. Diharapkan paguyuban ini benar-benar dapat 
dijalankan dengan baik guna meningkatkan 
kemampuan menjalankan tugas sebagai dirigen dan 
pemazmur dalam liturgy di stasi masing-masing. 

Tim Liturgi sangat terkesan dengan semangat para 
peserta terlebih-lebih semangat dari peserta yang 
istimewa bapak Thomas Ginting. Terkesan juga dengan 
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segala biaya swadaya akomodasi (konsumsi), tanpa 
bantuan dana dari paroki, bahkan masih bersisa 
beberapa ratus ribu rupiah lagi yang disepakati menjadi 
dana awal latihan dalam Paguyuban. 

Wilayah I – Pusat Paroki St Paulus 
Pekanbaru 
 

Pada awalnya info peserta di wilayah I sangat 
menggembirakan, yakni 70 orang, dan memang Tim Lit 
juga berharap seperti itu, bahkan berharap sampai 100 
orang, mengingat wilayah ini adalah wilayah umat yang 
besar jumlahnya. Tapi entah kenapa, tiba pada hari 
pelaksanaan tgl 22 Juni pukul 16.00, peserta yang hadir 
hanya 20 orang. Bapak M.Sihombing selaku ketua 
wilayah sangat kecewa dengan situasi ini, soalnya 
konsumsi sudah disiapkan untuk peserta 70 orang. 
Melihat jumlah peserta yang masih sedikit itu, 
mengharap akan bertambah lagi, pembukaan Pelatihan 
diundur satu jam. Tapi tunggu punya tunggu peserta 
tidak bertambah-tambah lagi, maka pelatihanpun 
dibuka tepat pukul 17.00 oleh bapak M.Sihombing 
selaku ketua wilayah I. 

 

Kendatipun hati kecewa dengan jumlah peserta yang 
sedikit itu, Tim Liturgi yang bertugas, ibu N.Paulina 
Sihotang, ibu Betty Krovan,bpk J.Marpaung dan bpk 
R.Pasaribu, dibantu oleh Fika dan Fandi sbg operator , 
menjalankan pelatihan dengan penuh semangat. Sebab 
bagaimanapun mereka yang hadir itu adalah orang 
yang benar-benar membutuhkan bimbingan dalam hal 
dirigen dan menyanyikan mazmur yang lebih baik dan 
benar. 

Setelah makan malam di hari pertama, rupanya peserta 
bertambah 5 orang sehingga jumlahnya menjadi 25 
orang. Diharapkan jumlah ini jangan sampai berkurang 
lagi sampai besok harinya, jika masih mungkin kiranya 
bertambah lagi. Di hari pertama ini pelatihan ditutup 
tepat pukul 21.30. 

Minggu tgl 23 Juni adalah hari kedua pelatihan di 
wilayah I. Lanjutan pelatihan dimulai tepat jam 09.00, 
setelah mengikuti Misa pagi dan sarapan. Di hari kedua 
ini ternyata Roh Kudus masih menggerakkan peserta 

baru, hingga bertambah menjadi 33 orang. Yaa..sedikit 
menambah semangatlah. 

Sama seperti di wilayah lain, pelatihan dirigen dan 
pemazmur ini selalu berpuncak pada Praktek Dirigen  
Umat dan Menyanyikan Mazmur/Alleluya dalam 
Kelompok Tata Perayaan Sabda (TPS) dan Kelompok 
Tata Perayaan Ekaristi (TPE)s. Khusus peserta dari 
Stasi Labuh Baru semuanya ikut dalam kelompok Tata 
Perayaan Ekaristi (TPE), karena mereka bisa dikatakan 
tidak pernah tau tentang Perayaan Sabda sebab di 
Stasi Pusat ini setiap hari Minggu selalu Perayaan 
Ekaristi. 

Di wilayah satu ini juga telah dibentuk Paguyuban 
Dirigen dan Pemazmur, dan sebagai kordinatornya 
telah terpilih peserta dari Stasi Labuh baru yaitu Ibu 
Elida Turnip. 

Pelatihan ditutup pukul 16.30. 

Mengingat Stasi Labuh Baru sebagai Stasi Pusat Paroki 
dan tentu dengan jumlah umat yang lebih besar, Tim 
Liturgi DPP bekerjasama dengan Seksi Liturgi Stasi 
Labuh Baru akan melaksanakan Pelatihan Khusus. 
Semoga umat stasi Labuh Baru yang terdiri dari 16 
Kring /Lingkungan dapat memberi perhatian dan 
berkenaan mengikuti pelatihan pada waktu yang akan 
ditentukan kemudian. Pelatihan ini akan dapat 
terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama dan 
dukungan dari Dewan pengurus Stasi (DPS) dan para 
ketua Kring. Semoga saja. 

Kami dari Tim Liturgi DPP mengucapkan banyak 
terimakasih kepada semua stasi  se-Paroki St.Paulus 
yang telah menanggapi pelatihan Dirigen dan 
Pemazmur ini dengan mengutus peserta dari stasinya. 
Dan bagi Stasi yang belum mengikuti ( St.Rajawali, 
St.Takwana, St.Majapahit, St.Minas Barat, dan 
St.Pt.Johan ),  semoga sudah mampu melaksanakan 
tugas  Dirigen umat dan Pemazmur dengan baik dan 
benar. Kami telah berupaya menjalankan program ini 
semaksimal kemampuan kami, walaupun sangat 
bersusah payah harus mengorbankan waktu berhari-
hari, butuh pemikiran dan pembelajaran yang lebih 
matang. Kami berharap apa yang telah kami berikan 
dapat bermanfaat bagi seluruh umat di Paroki kita yang 
tercinta ini. Mohon kami dapat dimaklumi dan 
dimaafkan jika dalam pelaksanaan Program ini ada hal-
hal yang kurang berkenaan di hati semua orang yang 
terlibat dalam pelatihan ini. 

N Paulina Sihotang S.Ag 
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Seksi Kepemudaan  

Pertemuan OMK St Paulus 

 

Pada tanggal 29-30 Juni 2013, Seksi Kepemudaan telah 
mengadakan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan 
diri bagi para muda-mudi OMK di Gedung Fasilitas umat 
Paroki. Pelatihan diri pengembangan diri ini mengambil 
tema ―Berusaha menjadi lebih baik‖ – menindaklanjuti 
Training OMK ―Totalitas diri danPembentukan 
kararakter‖ se-Rawil Riau tanggal 27-28 April 2013 
yang lalu – dan pertemuan OMK dengan Bapa Uskup 
pada tangal 10 Juni 2013. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 34 OMK kategori usia 21 
tahun ke atas, dari berbagai stasi yang ada di paroki 
kita ini. 

Adapun materi yang disampaikan dlaam kegiatan ini 
diantaranya adalah pengenalan diri, power personality, 
tips membuat surat lamaran kerja, tips menghadapi 
wawancara, dan dinamika psikotes. 

Fakta unik yang ditemui dalam pelatihan ini, adalah 
bahwa para kaum muda paroki kita belum terbiasa 
dangan suasana seminar / pelatihan yang pada 
kenyataannya adalah salah satu kebutuhan untuk 
kemajuan kaum muda. Niat dan minat untuk 
mengembangkan diri pribadi melalui sebuah pelatihan 
masih sangat kurang. Diharapkan, OMK mau dan 
mampu untuk mengambil kesempatan dalam segala 
kegiatan positif untuk menjadikan diri lebih baik lagi. 

Martinus Nopie 

 

 

 

Kategorial 

Legio Maria – Ulang tahun 
Suster Flora FCJM 
 

Rabu, 19 Juni 2013 — 

Saya datang terlambat sewaktu rapat legio, dan 
sungguh sangat bersyukur bisa kembali hadir setelah 
sekian lama absen karena pekerjaan. 

Senyum ramah dari semua legioner – termasuk Suster 
Flora menyambut. ―Sudah rindu, ni…‖ celetuk salah 
satu legioner – dan saya timpali dengan hal yang sama. 

Menjadi anggota Legio maria, berarti memilki keluarga 
baru yang mampu membuat jiwa tenang dengan 
berdoa bersama yang menyejukkan hati yang tak dapat 
ditukar dengan materi. 

Ketika rapat hampir selesai, salah seorang legioner 
keluar ruangan dan datang kembali membawa kue tart 
dengan lilin di atasnya – angka 6 dan 7. Dengan sedikit 
bertanya-tanya siapakah yang kiranya berusia 67 
ataukah 76 di hari ini.. dan ternyata sungguh 
merupakan berkat bagi semua, bahwa SUster Flora 
FCJM-lah yang berulang tahun. Ibu Silaban memimpin 
kami menyanyikan lagu Happy Birthday. SUngguh 
merupakan berkat, diusia beliau yang 67 tahun, Suster 
masih sangat aktif dalam Legio Maria dan aktifitas 
gereja lainnya. 

 

Selain merasa bersyukur dan menikmati kue, kiranya 
saya juga menyadari bahwa seyogiayanya masih 
banyaklah yang bisa saya lakukan untuk mewartakan 
karya keselamatan Kristus – mengingat usia yang 
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masih relatif muda – meneladani semangat SUster Flora 
yang masih aktif berkarya dalam pewartaan. 

Selamat Ulang tahun, Suster… Semoga berkelimpahan 
berkat dan sehat selalu, dan semoga segala karya 
suster diberkati Tuhan dan menjadi berkat juga untuk 
sesama. 

Oleh : Ameliana Damaiyanti Sinaga 

KWI 

Semiloka pewartaan melalui 
media digital  
 

Tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2013 diadakan 
semiloka – Seminar dan Lokakarya – sehubungan 
dengan tema Hari komunikasi sedunia Mei 2013 yang 
lalu : Jejaring Sosial: Pintu  Kebenaran dan Iman, 
Ruang Baru untuk Evangelisasi. 

Pertemuan yang diprakarsai oleh  Rm. Agus Alfons 
Duka, SVD – Sekretaris Eksekutif Komisi Komunikasi 
Sosial Konferensi Wali gereja Indonesia – dibantu oleh 
Ibu Rini – sekretaris dan juga Rm Kamilus Pantus dari 
Komsos KWI ini dihadiri oleh utusan-utusan Keuskupan, 
Kongregasi / Tarekat dan Ordo, yaitu: 

1. Rm Theodorius Amelwati  dari Keuskupan 
Ambonia 

2. Rm Yohanes Bosco Isdaryanto SVD 
3. Rm Maxi Sikone Pakaenoni dari Keukupan 

Atambua 
4. Rm Hubertus Lidi OSC dari Keuskupan Medan 
5. Rm Robertus Yudi Kristianto dari Keuskupan 

Pangkal Pinang 
6. Fr. Franz Zai dari Keuskupan Sibolga 
7. Rm Edigius Menori dari Keuskupan Ruteng 
8. Rm Awan Widodo dari Keukupan Palangkaraya 
9. Rm Eko Putranto dari Keuskupan Malang 
10. Rm Yohanes Maria Vienney Lobo dari 

Keuskupan Maumere 
11. Bpk Robertus Sutriyono – pengembang tabloid, 

pengisi web di Keukupan Purwokerto 
12. Sdr. Gregorius Airlangga – Mahasiwa STIKOM 

yang aktif membuat system website untuk 
Keuskupan Purwokerto 

13. Sdr. Alexander Patria T Hutama dari Keuskupan 
Malang 

14. Bpk Antonius Sabat Eko Purnomo Yng diutus 
oleh Rm Moses dari Keuskupan Agung 
Samarinda 

15. Sr Fransiska Sri Wahyuni RGS dari Tarekat 
Gembala Baik 

16. Ibu Firsty Relia Renata, yang diutus oleh Rm 
Fransiskus Alliandu dari Keuskupan Padang, 
atas sepengetahuan Pastor Paroki St Paulus 
Pekanbaru - P Franco Qualizza, SX 

17. Rm Andrianus Adi Nugroho MSF – mewakili 
Ordo dan berkarya di Paroki Jagakarsa Jakarta 
Selatan 

18. Sr M Gabriela SFS – mewakili tarekat Suster 
Fransiskan Sukabumi 

19. Sr M Agnesita Pujiati OSF – mewakili tarekat 
OSF Semarang 

20. Rm Edy Oktavianus K dari Keuskupan Makasar. 
 

 

Keseluruh peserta ini dipandu oleh Nara Sumber RM 
Agus Alfons Duka SVD sendiri bersama Rm Leo Kleden 
SVD dan Bapak Errol Jonathans yang merupakan 
Owner Suara Surabaya Media. 

Acara yang dirancang tiga hari ini terdiri dari beberapa 
sesi efisien; Presentasi tentang media sosial untuk 
menyamakan dan meluruskan persepsi beserta pre-
test, masuk ke Media sosial dan pewartaan, diskusi 
kelompok antara lain perancanaan dalam 
menindaklanjuti suatu keharusan bagi Gereja Katolik 
terjun dalam komunitas dunia maya sebagai upaya 
untuk membawa kembali komunitas tersebut kedalam 
komunitas sosial secara nyata. 

Diharapkan Misoinaris di era digital bukan sekedar 
bagaimana menggunakan internet, tetapi terutama 
bagaimana mewartakan warta gembira dalam sebuah 
KONTEKS dimana manusia mengungkapkan peng-
alamannya dalam kehidupannya juga di dalam ruang 
digital. 

(ren)

 

https://www.facebook.com/messages/ameliana.d.sinaga
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PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI  

 

Kas Dana Pembangunan Gereja 

 

FOTO 
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Iuran Wajib 
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Penyaluran Bantuan 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK  : OCBC NISP 

Cabang  : 04252 Kantor Jl. Riau, Pekanbaru 

 

Atas Nama  : Gereja Paroki  Santo Paulus  

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

BANK  : BRI 

Cabang  : Pekanbaru 

 

Bagi yang ingin berpartisipasi dalam pembiayaan salah satu kaca patri gereja bagian sisi kiri dan sisi kanan dan/atau juga ingin 
memiliki satu set proposal pembangunan gereja, dapat menghubungi Bpk Yohanes Sutrisno – Seksi Dana Pembangunan Gereja 
0815 3741 2419. 

 

 

Jendela Penginjil 
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PENGUMUMAN 

 Sie Liturgi DPP akan melaksanakan Pembekalan Khotbah. Menurut program yang telah diajukan pada awal tahun 
2013, pelaksanaan pembekalan ini jatuh pada tgl 23 s/d 25 Agustus 2013 dan bertempat di gedung Fasilitas Paroki 
kita di Labuh Baru. Direncanakan Nara Sumber akan didatangkan dari Komkat Keuskupan Padang. Untuk itu 
diharapkan semua stasi di paroki kita supaya merencanakan dan mempersiapkan peserta yang akan diutus nanti. 

• Warta Paroki masih membuka kesempatan bagi umat yang ingin berpromosi dan 
mengirimkan ucapan syukur atas devosi, yang akan dimuat juga dalam website 
paroki dalam bulan berjalan. Info dapat menghubungi bapak Y Sugiyana – 
Redaktur. 

• Pengiriman berita / kegiatan / artikel setiap edisinya ditunggu sampai dengan 
tanggal 5. Seluruh ketua Stasi / seksi / kategorial / organisasi Katolik diharapkan 
untuk berkontribusi. Tulisan dapat dikirim melalui email 
santopauluspku@gmail.com beserta foto (jika tulisan berupa kegiatan). Foto dapat 
juga di ―tag‖ ke facebook paroki Santo Paulus Pekanbaru atau melalui mms ke 
Redaktur. Setiap tulisan akan melalui proses editing. 

• Telah terbit Buletin OMK Keuskupan Padang – BUKIT edisi ke-2 dengan tema 
―Mengapa aku tetap Katolik‖. Harap hubungi Sekretariat Paroki untuk 
mendapatkannya. 

 

DARI REDAKSI  

Salam damai dalam kasih Kristus.. 

Dalam edisi ini, redaksi secara khusus mengangkat topik-topik yang berkenaan dengan kaum muda sehubungan dengan 
adanya pertemuan BIR se-Riau dan juga pelatihan pengembangan diri bagi kaum muda. 

Kaum muda, adalah bukan saja masa depan Gereja, melainkan adalah pemegang Gereja bahkan pada saat sekarang ini, seperti 
yang disampaikan oleh Bapa Uksup dalam pertemuan OMK Juni yang lalu. Masa muda identik dengan masa pencarian diri, 
maka sangatlah tepat jika masa muda diisi dengan hal-hal yang berguna baik secara penyegaran fisik, keterampilan, 
kepribadian dan juga rohani. Masa-masa ini adalah ―masa berlatih‖ untuk kehidupan ―real‖ yang selanjutnya, yang tanpa belas 
kasihan dan menuntut persaingan hampir di segala bidang.  

Tak lupa hendaknya kaum muda juga memikirkan dan mulai merasa bertanggungjawab atas peran pewartaan sebagai 
misionaris, demi kelangsungan Gereja kita. 

Untuk para kontributor kami ucapkan terimakasih atas kesediaan waktu, tenaga dan pikiran sehingga warta Paroki ini tetap 
dapat terbit di sela-sela waktu liburan. Kami juga berharap ―lamaran‖ untuk berkomitmen menjadi bagian dari Tim Warta 
Paroki. Untuk informasi dapat menghubungi Redaktur. 

Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita semua dalam melakukan tugas kita masing-masing. 

 

Tim Warta Paroki 

 



 

 

 

 

 

 

 


