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PENGANTAR PASTOR  
 

Yth. Para pengurus stasi dan semua umat paroki Santo Paulus Pekanbaru 

 
Salam dalam Kasih Kristus untuk saudara-saudari semua  

Tak terasa kita sudah hampir melewati bulan ke enam dalam tahun. Banyak 
program dan kegiatan yang sudah kita jalankan maupun yang masih tertunda dari rencana. 
Namun kita harus tetap bersyukur atas itu semua. Kegiatan besar terakhir yang masih 
hangat kita rasakan adalah kunjungan pastoral Bapak Uskup kita yang sudah terlaksana dari 
tagl 7 – 12 Juni yang baru lewat. Lebih dari duaratus-an saudara kita telah menerima 
Sakramen Krisma di empat wilayah, penggalangan dana untuk pembangunan Gereja di dua 
wilayah, pelantikan Prodiakon atau pelayan pembagi Komuni Kudus, pertemuan dengan OMK 
paroki dan ditutup dengan pertemuan  Bapak Uskup bersama anggota Dewan Paroki Pleno 
(disayangkan banyak yang tidak datang). 

 

 Kita berterima kasih atas kesedian dan pelayanan Bapak Uskup diantara kita selama beberapa hari. 
Semoga nasehat dan dukungan dari beliau bisa kita renungkan agar dihari kemudian dapat lebih baik lagi kita 
jalankan, baik dari liturgi, persiapan krisma, dan lain sebagainya. 

 

Beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan: 

 

1. Personel Komunitas Pastoran. 

Untuk beberapa minggu ke depan kita akan kekurangan satu tenaga pastor dalam pelayan misa di 
beberapa stasi karena P. Franco ada pertemuan di Italia. Di mohon pengertian dari stasi-stasi karna 
mungkin waktu kunjungan akan berkurang atau terlambat  dikunjungi. Namun berita baik untuk kita adalah, 
sekitar minggu pertama bulan Juli akan datang seorang Pastor yang akan bertugas di paroki kita yang 
bernama P. Otello Pancani, SX. Semoga akan cepat menyesuaikan diri dan dapat mengisi kekosongan 
pelayanan dengan segera. Kita mengucapkan “selamat datang Pastor, kami menyambut dengan gembira”. 
Minggu kedua bulan Juli juga akan datang seorang Frater yang akan menjalani Tahun Orientasi 
Missionernya di paroki kita. Selamat datang Frater. 

 

2. Dana Pembangunan Gereja Santo Paulus Pekanbaru. 
Kita mengucapkan terimakasih atas segala kemurahan para donatur dan semua umat yang ikut terlibat 
dan ambil bagian dalam proses pembangun gereja Paroki. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan 
kemurahan hati saudara-saudari di dunia ini dan di surga nanti. Semoga umat di seluruh paroki tidak 
kendor semangatnya untuk terus berusaha ambil bagian dalam proses pembangunan ini. Jadi diharapkan 
di semua stasi lebih meningkatkan partisipasinya dalam kesetiawanan dan tanggung jawab bersama ini. 
Stasi-stasi yang belum berpartisipasi samasekali atas alasan apun supaya menyadari tanggung jawab kita 
bersama – atas solidaritas kita sebagai umat Katolik secara umum – dan sebagai umat Paroki secara 
khusus. Kring-kring di wilayah stasi Labuh Baru supaya melihat kembali kesepakatan bersama atas kapling-
kapling yang menjadi tanggung jawabnya. 
 

Terima kasih atas semua pengertian dan kerjasamanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dalam tugas, 
pelayanan, dan kegiatan kita masing-masing.  

 

P. Adventus Ignatius Zaluchu, SX 
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SAJIAN UTAMA 
PEWARTAAN SANTO PETRUS DAN 

SANTO PAULUS 
 
Santo Petrus dan santo Paulus adalah dua tokoh besar 
dalam sejarah Gereja. Santo Petrus yang secara 
langsung menjadi murid Yesus memiliki gaya 
pewartaan yang khas dan berbeda dengan santo 
Paulus, yang meski tidak mengalami langsung hidup 
bersama Yesus, namun memiliki keyakinan iman yang 
teguh.  
 
“Sementara Petrus mewartakan Injil kepada orang-
orang Yahudi, aku mewartakan Injil kepada orang-
orang bukan Yahudi,” demikian tulis Paulus kepada 
jemaat di Galatia (Gal. 2, 8). Di hadapan Simon si Batu 
Karang, Paulus tidak merasa lebih rendah atau kurang 
berarti. Baginya, bukan manusia tetapi Tuhanlah yang 
menentukan siapa yang menjadi rasul bagi orang 
Yahudi dan siapa menjadi rasul untuk 
mereka yang belum mengenal 
Tuhan. 
 
Keyakinan ini juga yang membuat 
Paulus berani menegur Petrus saat 
mereka berdua berada di Antiokia. 
Pada waktu itu, mereka berdua 
bersama murid-murid Tuhan lainnya 
yang bukan orang Yahudi sedang 
makan bersama. Ketika datang 
utusan dari Yerusalem, Petrus mulai 
berubah sikap. Ia menjauhi meja 
makan dengan untuk menghindari 
pertentangan dengan orang-orang 
Kristen Yahudi yang datang dari Kota 
Suci (Gal. 8, 11-14). Sikap bijaksana 
Petrus menimbulkan sakit hati jemaat 
Paulus dan serta merta Paulus pun 
mencela sikap Petrus. 
 
Di sisi lain, Petrus juga menunjukkan kebesaran hati 
yang tidak kalah mengagumkan. Posisinya sebagai 
yang paling dituakan di antara 12 rasul tidak 
membuatnya besar kepala. Ia tidak merasa terancam 
oleh kesuksesan Paulus yang berhasil membawa 
banyak orang non-Yahudi menjadi murid Tuhan. 
 
Di dalam konsili Yerusalem, Gereja perdana nyaris 
terpecah ketika usulan Paulus dan Barnabas supaya 
orang-orang Kristen non-Yahudi dibebaskan dari 
peraturan sunat mendapat perlawanan dari komunitas 
Yerusalem di bawah pimpinan Yakobus. Di tengah 

kebuntuan itu, Petrus berdiri dan berkata kepada, 
“…Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah 
dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu 
suatu kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek 
moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita 
percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus 
kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka 
juga” (Kis. 15;10). Pernyataan Petrus ini memecahkan 
kebuntuan konsili dan membenarkan pewartaan Injil 
yang dibuat Paulus dan Barnabas. 
 
Keduanya adalah rasul besar. Keduanya menampilkan 
keterbukaan dan kebebasan hati dari belenggu iri, 
dendam dan cari kepentingan diri. Keduanya tidak 
menyangkal perbedaan yang ada di antara mereka 
berdua tetapi menerima perbedaan itu sebagai cara 
Tuhan untuk memperkaya Gereja yang dipercayakan 
kepada mereka. 
 
Mereka berdua dapat berjalan berdampingan di tengah 
perbedaan yang ada karena keduanya adalah murid-
murid dari Guru dan Tuhan yang sama. Keduanya telah 

belajar untuk hidup secara 
bebas demi Kabar Gembira dari 
Sang Kabar Gembira itu sendiri. 
 
Allah menghendaki supaya Injil 
dapat diterima semua orang, 
termasuk bangsa-bangsa non 
Israel. Tuhan Yesus memilih 
dua belas rasul sebagai 
lambang dua belas suku Israel, 
tetapi Allah tidak melupakan 
bangsa-bangsa lain dengan 
memilih rasul ketiga belas, 
Paulus. Pemilihan Paulus sendiri 
adalah sama seperti 
pemanggilan kedua belas rasul 
oleh Tuhan, hanya Paulus 
dipanggil setelah Kristus naik 
ke surga. Ini mempunyai arti 

bahwa Israel adalah lambang dari Kerajaan Allah, 
setiap bangsa dipanggil ke dalamnya. dengan demikian 
genap yang dikatakan: tidak ada lagi orang yahudi dan 
orang yunani, tidak ada lagi tuan dan hamba.  
 
Baik santo Petrus maupun santo Paulus meletakan 
dasar-dasar iman gereja dengan ajaran kasih kepada 
Kristus. Hal itu pula yang hendaknya menjadi landasan 
hidup gereja saat ini – LANDASAN HIDUP KITA - , 
dengan mewartakan kasih Kristus kepada seluruh umat 
manusia. 
 
 



 

Halaman 3 dari 29 

 

EDISI XIV – Tahun 2013 

T O P I K 
TRINITAS 
 
Dasar Gereja mengajarkan doktrin ini adalah 
refleksi atas karya keselamatan Allah yang telah 
dijalankan oleh Yesus Kristus. Berdasarkan segala 
yang telah dilakukan dan diajarkan Yesus, maka 
Gereja merangkumnya dalam doktrin trinitas ini. 
Tidak sepenuhnya ini bisa dijelaskan karena 
keterbatasan otak dan kemampuan kita. Allah Bapa dan 
Allah Roh Kudus, sebagaimana yang telah diajarkan 
oleh Yesus Kristus itulah yang diajarkan Gereja dalam 
doktrin trinitas. Selebihnya, kita tidak tahu. Maka, 
doktrin ini adalah sebuah pengalaman iman, bukan 
teori-teori yang hendak menjelaskan tentang jatidiri 
Allah itu sendiri. Toh kalau menyinggung tentang jati 
diri trinitas, itu hanyalah sebutir garam di samudera. 
 
1. Tritunggal  Roh Kudus 

Inti pokok yang mau disampaikan dalam dogma 
trinitas ini adalah  Allah Bapa berkehendak 
menyelamatkan manusia, di dalam Yesus Kristus, 
oleh Roh Kudus. Maka, berbicara tentang 
Tritunggal: bukan berbicara tentang Allah di dalam 
dirinya sendiri melainkan berbicara tentang Allah 
yang memberikan diri-Nya bagi manusia. 
Titik tolak untuk berbicara tentang Trinitas: bukan 
rumusan kata tentang bagaimana, siapa, apa … 
tentang Allah melainkan fakta sejarah keselamatan. 
Di dalam dogma trinitas terkandung rangkuman 
karya keselamatan Allah. 
 
Rumusan singkat tentang trinitas terdapat dalam Ef 
1: 3-14  pelaku (Bapa), konkret historis (Yesus), 
penerus (Roh Kudus)  jaminan penebusan akhir 
zaman. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh terjebak 
untuk memisahkan Allah yang satu dalam tiga 
patung: Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiga pribadi 
ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Hati-hati 
juga untuk tidak jatuh dalam menyatukan Allah 
seperti ini: ketika Allah menciptakan maka Dia 
menjadi Bapa, ketika Allah turun ke dunia maka Dia 
menjadi Putera dan ketika Allah sudah 
menyelesaikan pekerjaan-Nya maka Ia menjadi Roh 
Kudus. Pemikiran ini akan menjerumuskan kita 
untuk membatasi gerak dari masing-masing pribadi.  

 
Dasar-dasar Gereja untuk menyatakan sifat kudus 
sebagai salah satu ciri Gereja Kristus berpijak pada: 

 
• Ajaran Kitab Suci 
 Dalam diri Yesus, Allah mendatangi umat-

Nya. Tidak sekedar tanda kehadiran Allah 

saja melainkan Yesus 
membentuk penampakan 
Allah yang konkret dan 
dapat dikenali oleh 
manusia dengan panca 
indera. 

 Contoh: pergaulan Yesus 
dengan keluarga-Nya, 
dengan para murid, dengan 
orang berdosa, dengan 
orang sakit, dengan orang 

… 
 Roh Kudus merupakan kehadiran Allah yang 

menggerakkan dan membarui manusia. 
Dialah yang terus menerus mengingatkan 
Gereja, dan kita semua tentang segala 
pengajaran Yesus. 

 Contoh: perjalanan ke Emaus (Luk 24) 
Kerajaan Allah adalah sukacita, damai 
sejahtera ... (Gal 5: 22-23), Buah-buah Roh . 
. . (Gal) 
• Ajaran Gereja 

 Dasar ajaran Gereja adalah ajaran Kitab Suci: 
Di dalam Kristus (Allah memberikan diri-Nya), 
di dalam Roh-Nya  (Allah hadir) 

 Ajaran Trinitas hendak menyingkapkan iman 
akan kasih Allah yang memberikan diri-Nya 
pada dunia. Bukan hendak merumuskan dan 
memberi definisi tentang Allah.  

 
Kesulitan bicara tentang Trinitas adalah bahwa 
selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah 
akan tahu tentang siapakah Allah itu 100 %. Kita 
bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita 
tetapi barangkali sulit bagi kita untuk memahami 
Allah itu seutuhnya karena keterbatasan manusiawi 
kita. Soal perumusan tentang Allah [persona 
(bahasa Yunani) – substantia / esentia (bahas 
latin), pribadi / topeng / hakikat (bahasa 
indonesia)?] barangkali bisa dipahami sebagai 
kenyataan objektif yang khusus dalam menghayati 
keallahan Allah secara bersama-sama.  

 
 
2. Relasi Roh Kudus – Kristus:  

 
Kedatangan Roh Kudus tergantung dari Kristus. 
Kedatangannya menjadi mungkin bila Kristus sudah 
mulia. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Putera 
(bukan dua sumber tapi satu kesatuan). Kristus 
baru ikut mengutus Roh Kudus bila dengan 
sepenuhnya Ia dipersatukan dengan Bapa dalam 
kebangkitannya. (Rm 1:4) 
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Mengapa Gereja tetap berpegang teguh tentang 
Trinitas meskipun mengetahui bahwa ini sulit? 
 Karena ini adalah pengalaman seluruh karya 

keselamatan Allah. Allah memberikan dirinya 
untuk manusia. Manusia baru – terjadi bila – 
Allah sampai ke dalam lubuk hati manusia. Ini 
juga adalah karya Roh Kudus. 

 Dogma ini adalah praktek kehidupan – 
pengalaman hidup, doa dan kerja yang 
direfleksikan. Bukan teori belaka.  
 

Teori yang coba diajarkan oleh Gereja mencoba 
untuk merumuskan segala karya Allah sepanjang 
abad yang telah lewat dan yang akan datang. 
Teori ini masih bisa disempurnakan lagi.  
 
 Wahyu Allah pada manusia pada pokoknya 

adalah pemberian diri atau pemberian hidup. 
Bukan pembagian ilmu. 

 
Lalu, bagaimana posisi Tritunggal dan agama-
agama lain:  
 Hindu : trimurti (brahmana, siwa, wisnu… 

berbeda untuk tiap aliran hindu). Rumusan 
trimurti dalam agama hindu bukan suatu 
rumusan dogmatis dari sejarah keselamatan 
melainkan suatu modalisme, panampakan, tidak 
ada kaitannya dengan sejarah keselamatan. 
 Islam menolak doktrin tritunggal: dalam tauhid 

_Allah wahid wa-ahad_ Allah itu esa dan esa pula 
pengantara Allah dan manusia. Titik 
persinggungan yang paling jelas adalah 
pengantara manusia pada Allah.  Di dalam Islam 
adalah Quran dan di dalam kristiani adalah Yesus. 

 
Maka, jika kita hendak memahami trinitas: 
 Ini bukan suatu kebodohan melainkan suatu 

problema iman kita dan suatu pengalaman 
perjalanan iman kita bersama Allah. 

 Keesaan Tuhan di sini bukanlah hitungan atau 
ukuran 1, 2, 3 dalam dunia matematika 
melainkan 1, 2, 3 yang bukan angka dan bukan 
hitungan. 

 Allah Bapa dan Allah Roh Kudus kita kenal karena 
ini diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. 
Ajaran ini diwahyukan dengan kebangkitan tapi 
tidak dijelaskan secara tuntas. 

 Maka, jika kita hendak mengenal Allah Tritunggal, 
kita akan bertemu dengan rumusan iman dalam 
bahasa manusia yang terbatas untuk 
menggambarkan Allah yang tidak terbatas.  

(P Alfonsus Widhi, SX) 

 

 

KOLOM 
 

Kolom Katekese 

SAKRAMEN TOBAT DAN PERDAMAIAN 
Y Sugiyana 

 
Mereka yang menerima Sakramen Tobat memperoleh 
pengampunan dari belas kasihan Allah atas penghinaan 
mereka terhadap-Nya; sekaligus mereka didamaikan 
dengan Gereja, yang telah mereka lukai dengan 
berdosa, dan yang membantu pertobatan mereka 
dengan cinta kasih, teladan serta doa-doanya. 
 
Bagaimana Sakramen Ini Dinamakan? 
 Orang menamakannya Sakramen tobat, karena ia 

melaksanakan secara sakramental panggilan 
Yesus untuk bertobat, untuk bangkit dan kembali 
kepada Bapa,yang disebabkan ia telah 
menjauhkan diri karena dosa. 

 Orang menamakannya Sakramen pemulihan, 
karena ia menyatakan langkah pribadi dan 
gerejani demi pertobatan, penyesalan, dan 
pemulihan warga Kristen yang berdosa. 

 Orang menamakannya Sakramen pengakuan, 
karena penyampaian, pengakuan dosa di depan 
imam adalah unsur hakiki Sakramen ini. Menurut 
suatu pengertian yang mendalam, Sakramen itu 
juga adalah satu “pengakuan” – penghargaan 
dan pujian – akan kekudusan Allah dan 
kerahiman-Nya terhadap orang yang berdosa. 

 Orang menamakannya Sakramen pengampunan, 
karena oleh absolusi imam, Kristus 
menganugerahkan secara sakramental kepada 
orang yang mengakukan dosanya “pengampunan 
dan kedamaian”. 

 Orang menamakannya Sakramen perdamaian, 
karena Ia memberi kepada pendosa cinta Allah 
yang mendamaikan:”Berilah dirimu didamaikan 
dengan Allah” (2 Kor 5:20). Siapa yang hidup dari 
cinta Allah yang berbelaskasihan, selalu siap 
memenuhi amanat Tuhan: “Pergilah berdamai 
dahulu dengan saudaramu” (Mat 5:24). 

 
Untuk Apa Suatu Sakramen Perdamaian sesudah 
Pembaptisan? 
 
“Kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah 
dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita” (1 Kor4 6:11). 
Orang harus sadar, betapa besar anugerah Allah ini, 
yang telah dianugerahkan kepada kita dalam 
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Sakramen-Sakramen inisiasi Kristen, supaya mengerti, 
bagaimana dosa tidak pantas lagi bagi orang 
yang”mengenakan Kristus” (Gal 3:27). Tetapi Rasul 
Yohanes mengatakan:”Jika kita berkata bahwa kita 
tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan 
kebenaran tidak ada di dalam kita” (Yoh 1:8). Dan 
Tuhan sendiri mengajar kita berdoa:”Apunilah kami 
akan dosa kami” (luk 11:4). Sementara itu Ia 
menghubungkan kerelaan kita untuk saling 
mengampuni dengan pengampunan yang akan Allah 
berikan atas dosa-dosa kita. 
 
Pertobatan kepada Kristus, kelahiran kembali dalam 
Pembaptisan, anunerag Roh Kudus, penerimaan tubuh 
dan darah Kristus sebagai makanan, membuat kita 
“kudus dan tidak bercacat… di hadapan Allah” (Ef 1:4) 
sebagaimana Gereja sendiri, mempelai Kristus adalah 
“kudus” dan “tanpa kerut” (Ef 5:27). Namun dalam 
kehidupan baru yang diterima dalam inisiasi Kristen 
tidak menghilangkan kerapuhan dan kelemahan kodrat 
manusiawi, dan juga tidak menghilangkan 
kecenderungan kepada dosa, yang dinamakan 
“concupiscentia”. Kecondongan ini tinggal dalam orang 
yang dibaptis, supaya dengan bantuan rahmat Kristus 
mereka membuktikan kekuatan mereka dalam 
perjuangan hidup Kristen. Inti perjuangan ini ialah: 
kembali kepada kekudusan dan kehidupan abadi, ke 
mana Tuhan selalu memanggil kita. 
 
Pertobatan Orang-orang yang telah Dibaptis 
 
Yesus menyerukan supaya bertobat. Seruan ini adalah 
bagian hakiki dari pewartaan Kerajaan Allah:”Waktunya 
telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah 
dan percayalah kepada Injil!” (Mrk 1:15). Di dalam 
pewartaan Gereja seruan ini ditujukan pertama-tama 
kepada mereka yang belum mengenal Kristus dan Injil-
Nya. Tempat pertobatan yang pertama dan mendasar 
adalah Sakramen Pembaptisan. Oleh iman akan kabar 
gembira dan oleh Pembaptisan orang menyangkal yang 
jahat dan memperoleh keselamatan, yang adalah 
pengampunan segala dosa dan anugerah hidup baru. 
 
Seruan Yesus untuk bertobat juga dilanjutkan dalam 
hidup orang-orang Kristen. Pertobatan kedua adalah 
tugas yang terus menerus untuk seluruh Gereja; Gereja 
ini “merangkum pendosa-pendosa dalam pangkuannya 
sendiri: Oleh karena itu Gereja perlu penyucian dan 
sekaligus harus dibersihkan, serta terus-menerus 
menjalankan pertobatan dan pembaharuan” (LG 8). 
Mengusahakan pertobatan itu bukan perbuatan 
manusia belaka. Ia adalah usaha “hati yang patah dan 
remuk” (Mzm 51:19), yang oleh rahmat diyakinkan dan 
digerakkan, untuk menjawab cinta Allah yang 
berbelaskasihan, yang lebih dahulu mencintai kita. 

 
Hal ini dibuktikan pertobatan Petrus sesudah ia 
menyangkal Gurunya sebanyak tiga kali. Pandangan 
Yesus yang penuh belas kasihan mencucurkan air mata 
penyesalan dan sesudah kebangkitan Tuhan, Petrus 
menjawab ya sebanyak tiga kali atas pertanyaan Yesus, 
apakah ia mencintai-Nya. Pertobatan kedua juga 
memiliki satu dimensi persekutuan. Dan ini dinyatakan 
dalam satu seruan yang disampaikan oleh Yesus 
kepada satu umat secara keseluruhan:”Bertobatlah” 
(Why 2:5.16). 
 
 

Kolom Liturgi 

BUSANA LITURGI 
 

N Paulina Sihotang 
 

Setiap mengikuti perayaan ekaristi, kita selalu melihat 
Pakaian dan warna yang dikenakan imam yang 
berperan sebagai In Persona Christi dalam memimpin 
ekaristi. Pakaian yang rata-rata orang menyebutnya 
dengan istilah "JUBAH" (meskipun sebenarnya 
bukan...) terdiri dari beberapa lapis dan beberapa 
bagian, di mana masing-masing bagian memiliki makna 
dan memiliki tata cara dengan doa saat imam 
mengenakannya.  
 
Setelah disahkannya kekristenan pada tahun 313M, 
Gereja terus menyempurnakan “siapa mengenakan 
apa, bilamana, dan bagaimana” hingga sekitar tahun 
800 ketika norma-norma liturgis perihal busana pada 
dasarnya distandarisasi dan tetap sama hingga 
pembaharuan sesudah Konsili Vatikan Kedua. Untuk itu 
marilah kita lihat bersama terdiri dari apa saja pakaian 
yang dikenakan imam saat memimpin ekaristi satu 
persatu.  
 
AMIK (Tanda Perlindungan) 

 
Selembar kain lenan putih berbentuk segi empat 
dengan dua tali panjang di dua ujungnya, dikenakan 
sekeliling leher, menutupi bahu dan pundak, 
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menyilangkan kedua tali di depan (membentuk salib St 
Andreas), lalu membawa tali ke belakang punggung, 
melilitkannya sekeliling pinggang dan mengikatkannya 
dengan suatu simpul.  
 

 
 
Tujuan praktis amik adalah 
untuk menutupi jubah biasa 
imam, dan untuk menyerap 
keringat dari kepala dan leher. 
Di kalangan Graeco-Romawi, 
amik adalah penutup kepala, 
seringkali dikenakan di bawah 
topi baja para prajurit Romawi 

untuk menyerap keringat, dengan demikian mencegah 
keringat menetes ke mata.  
 
Tujuan rohani amik adalah mengingatkan imam akan 
nasehat St Paulus, “Terimalah ketopong 
keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman 
Allah” (Ef 6:17).  
 
Doa ketika mengenakan amik: 
“Tuhan, letakkanlah pelindung keselamatan 
pada kepalaku untuk menangkis segala 
serangan setan.” 
 
 
ALBA (Citra Kekudusan)  

Alba adalah pakaian putih 
panjang hingga sebatas 
pergelangan kaki, dan 
memiliki lengan panjang 
hingga pergelangan tangan. 
Kata alba dalam bahasa 
Latin artinya “putih”.  
 
Alba adalah pakaian luar 
yang umum dikenakan di 
kalangan Graeco-Romawi 

dan mirip dengan soutane yang dikenakan di Timur 
Tengah. Tetapi, mereka yang berwenang mengenakan 
alba dengan kualitas yang lebih baik dengan aneka 
sulaman atau gambar. Beberapa alba modern memiliki 
kerah sehingga amik tidak diperlukan lagi.  
 
 
 
Tujuan rohani alba adalah mengingatkan imam akan 
pembaptisannya, saat kain putih diselubungkan 
padanya guna melambangkan kemerdekaannya dari 
dosa, kemurnian hidup baru, dan martabat Kristiani. Di 
samping itu, Kitab Wahyu menggambarkan para kudus 
yang berdiri sekeliling altar Anak Domba di surga 

sebagai “Orang-orang yang 
keluar dari kesusahan yang 
besar; dan mereka telah 
mencuci jubah mereka dan 
membuatnya putih di dalam 
darah Anak Domba” (7:14).  
 
Demikian pula imam wajib 
mempersembahkan Misa dengan 
kemurnian tubuh dan jiwa, dan 
dengan kelayakan martabat 
imamat Kristus. Di beberapa 
negara tropis, termasuk 
Indonesia, jika tidak ada alba, 
maka dapat dipakai jubah yang 
berwarna putih. 
 
Doa ketika mengenakan alba: 
“Sucikanlah aku, ya Tuhan, dan bersihkanlah 
hatiku, agar aku boleh menikmati kebahagiaan 
kekal karena telah dibasuh dalam darah Anak 
Domba.”  
 
 
SINGEL (Tali Kesucian)  

Singel adalah tali yang 
tebal dan panjang dengan 
jumbai-jumbai pada kedua 
ujungnya, yang diikatkan 
sekeliling pinggang untuk 
mengencangkan / 
merapikan alba. Singel 
merupakan simbol nilai 
kemurnian hati dan 
pengekangan diri. Singel 
dapat berwarna putih atau 

sesuai dengan warna masa liturginya. Di kalangan 
Graeco-Romawi, singel adalah bagaikan ikat pinggang.  

 
 
Tujuan rohani singel adalah mengingatkan imam akan 

nasehat St Petrus, 
“Sebab itu siapkanlah 
akal budimu, 
waspadalah dan 

letakkanlah 
pengharapanmu 

seluruhnya atas kasih 
karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu 
penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak 
yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang 
menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi 
hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh 
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hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah 
memanggil kamu” (1 Pet 1:13-15). 
 
Doa ketika mengenakan singel: 
“Tuhan, kuatkanlah aku dengan tali kesucian ini 
dan padamkanlah hasrat ragawiku, agar 
kebajikan pengekangan diri dan kemurnian hati 
dapat tinggal dalam diriku.” 
 
 
 
 
STOLA (Lambang Penugasan Resmi)  
 
Stola adalah semacam selendang panjang, kira-kira 4 
inci (± 10 cm) lebarnya, warnanya sama dengan 
kasula, yang dikalungkan pada 
leher. Stola diikatkan di pinggang 
dengan singel. Stola merupakan 
simbol bahwa pemakainya sedang 
melaksanakan tugas resmi Gereja, 
terutama menyangkut tugas 
pengudusan (imamat). Secara 
khusus, sesuai dengan doa ketika 
mengenakannya, stola dimaknai 
sebagai simbol kekekalan.  
Sebelum pembaharuan Konsili 
Vatikan Kedua, stola disilangkan di 
dada imam untuk melambangkan salib. Stola juga 
berasal dari budaya masa lampau. Para rabi 
mengenakan selendang doa dengan jumbai-jumbai 
sebagai tanda otoritas mereka.  
 
 
Stola yang disilangkan juga merupakan 
simbolisme dari ikat pinggang bersilang 
yang dikenakan para prajurit Romawi: 
satu ikat pinggang dengan pedang di 
pinggang, dan ikat pinggang lainnya 
dengan kantong perbekalan, misalnya 
air dan makanan.  
 
Dalam arti ini, stola mengingatkan imam 
bukan hanya pada otoritas dan 
martabatnya sebagai imam, melainkan juga tugas 
kewajibannya untuk mewartakan Sabda Allah dengan 
gagah berani dan penuh keyakinan (“Sebab firman 
Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 
bermata dua manapun” Ibr 4:12) dan untuk melayani 
kebutuhan umat beriman. Sekarang, imam 
mengenakan stola yang dikalungkan pada leher dan 
ujungnya dibiarkan menggantung, tidak disilangkan.  
 
Stola yang sempit biasanya dikenakan di dalam kasula, 
sedangkan stola yang lebar dikenakan di atas kasula.  

 
Doa ketika mengenakan stola: 
“Ya Tuhan, kenakanlah kembali stola kekekalan 
ini, yang telah hilang karena perbuatan para 
leluhur kami, dan perkenankanlah aku meraih 
hidup kekal meski aku tak pantas menghampiri 
misteri-Mu yang suci. 
 
KASULA (Lambang Cinta dan Pengorbanan)  
 
Kasula, disebut juga planeta, adalah pakaian luar yang 
dikenakan di atas alba dan stola. Kasula merupakan 
busana khas imam, khususnya selebran dan 
konselebran utama, yang dipakai untuk memimpin 
Perayaan Ekaristi. Kasula melambangkan keutamaan 
cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas 
yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan.  
 

 
Selama berabad-abad model kasula telah mengalami 
beberapa perubahan dan variasi. Kasula berasal dari 
kata Latin “casula” yang artinya “rumah”; kasula di 
kalangan Graeco-Romawi serupa sebuah mantol tanpa 
lengan yang sepenuhnya menutupi tubuh dan 
melindungi si pemakai dari cuaca buruk. Tujuan rohani 
kasula adalah mengingatkan imam akan kasih dan 
pengurbanan Kristus, “Dan di atas semuanya itu: 
kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang 
mempersatukan dan menyempurnakan” (Kol 3:14). 
 
Doa ketika mengenakan kasula: 
“Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda: `kuk yang 
Ku-pasang itu enak dan beban-Ku pun ringan.' 
Buatlah aku sanggup mengenakan pakaian ini 
agar dapat memperoleh rahmatmu. Amin.” 
 
Pada intinya, busana-busana liturgis yang dikenakan 
dalam perayaan Misa memiliki dua tujuan utama yaitu 
:  
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 “Gereja adalah Tubuh Kristus. Dalam Tubuh 
itu tidak semua anggota menjalankan tugas 
yang sama. Dalam perayaan Ekaristi, tugas 
yang berbeda-beda itu dinyatakan lewat 
busana liturgis yang berbeda-beda. Jadi, 
busana itu hendaknya menandakan tugas 
khusus masing-masing pelayan. Di samping 
itu, busana liturgis juga menambah 
keindahan perayaan liturgis” (PUMR 335). 

 Busana liturgis mengilhami imam dan semua 
umat beriman untuk merenungkan arti 
simboliknya yang kaya makna. 

 
 

Kolom Kitab Suci 

PENGANTAR INJIL MARKUS 
 

 
 
Injil Markus adalah Injil yang paling pendek, tetapi ia 
adalah Injil yang paling tua,  penyusunan Injil Markus 
sesudah matinya Petrus, yakni paling pagi antara tahun 
65 dan 70 menurut "Terjemahan Ekumenik," atau kira-
kira tahun 70 menurut O. Culmann. Injil Markus, 
bersama-sama dengan Injil Matius dan Injil Lukas 
seringkali disebut sebagai Injil Sinoptik, karena 
kemiripan isi ketiga buku tersebut. Menuruti tulisan 
Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula berpendapat 
bahwa Injil ini ditulis setelah Matius menulis Injil 
Matius, namun sejumlah sejarawan modern 
berpendapat bahwa Injil Markus merupakan Injil yang 

paling awal ditulis, dan kedua Injil Sinoptik lainnya 
menggunakan Injil Markus sebagai sumber mereka. 
 
Dua tema besar dalam Injil Markus adalah tentang 
kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan 
murid-muridnya untuk memahaminya. Dalam Injil ini, 
Yesus sering dikutip memerintahkan murid-muridnya 
untuk tidak memberitahu siapapun identitasnya 
(sebagai Mesias). Yesus menggunakan perumpamaan 
untuk menyampaikan pesan-pesannya. Seringkali, 
murid-muridnya kesulitan menangkap maksud dari 
perumpamaan-perumpamaan tersebut, dan Yesus 
menjelaskannya kepada mereka secara pribadi. Murid-
muridnya juga seringkali tidak dapat memahami arti 
mujizat yang dilakukan oleh Yesus. 
 
Sebagaimana Injil Matius, Injil Markus tidak dituliskan 
sesuai kronologi waktu yang teratur. Beberapa 
peristiwa terjadi tidak berurutan, melainkan 
berdasarkan kemiripan isi (perumpamaan-
perumpamaan / mujizat-mujizat). Hanya Injil Lukas 
yang ditulis secara kronologis dari awal hingga 
akhirnya. 
 
Markus menulis Injil ini terutama untuk orang-orang 
Yunani atau Grika dan bangsa-bangsa lainnya yang 
berbicara bahasa Yunani di kekaisaran Romawi, 
berbeda dengan Matius rupanya yang menulis untuk 
orang-orang Yahudi. Hal ini dapat dilihat dari pilihan 
kata yang digunakan, referensi-referensi Perjanjian 
Lama yang dicantumkan, penjelasan tentang adat-
istiadat orang Yahudi yang ditujukan kepada kaum non-
Yahudi. 
 
Markus juga menggunakan istilah Anak Allah untuk 
menyebut Tuhan Yesus (Markus 1:1), bandingkan 
dengan Matius yang menggunakan istilah Anak Daud 
(Matius 1:1) dan Lukas yang menggunakan istilah Anak 
Manusia dan Yohanes yang memakai istilah Firman 
atau bahkan Allah. 
 
Tujuan utama penulisan Injil Markus adalah untuk 
menyatakan Yesus sebagai Anak Manusia, Anak Allah, 
dan Juruselamat setiap orang yang percaya dan 
bertobat. Dalam Injil Markus, Yesus dijelaskan lebih 
dari sekedar seorang Manusia yang agung, 
sebagaimana dijelaskan dalam kalimat pertama Inji itu: 
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah 
(Markus 1:1). Ini merupakan ajakan kepada dunia 
untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Sumber 
yang dapat memberikan kehidupan kekal. Markus 
melakukan hal yang sama dengan menunjukkan 
bagaimana Yesus mendemonstasikan kekuasaanNya 
atas roh-roh jahat, kuasa alam, sakit penyakit, dan 
kematian.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Yesus
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesias
http://id.wikipedia.org/wiki/Perumpamaan_Yesus
http://id.wikipedia.org/wiki/Mujizat_Yesus
http://id.wikipedia.org/wiki/Markus
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Lama
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Lama
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Lama
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
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Sebutan Anak Allah ditemukan lima kali dalam kitab ini 
(Markus 1:1; 3:11; 5:7; 14:61; 15:39). Markus 
mencatat mengenai Bapa Sorgawi yang berbicara 
ketika Yesus dibaptiskan dan ketika Ia dimuliakan di 
atas gunung. Dalam peristiwa-peristiwa ini Yesus 
disebut sebagai Anak yang Kukasihi (Markus 1:11; 9:7).  
 
 
Markus juga menyuguhkan Yesus sebagai Hamba Allah 
yang sempurna. Istilah-istilah seperti dan, digunakan 
34 kali, dan perkataan segera digunakan hampir 30 
kali. Juga Markus menegaskan bahwa Anak Manusia 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 
dan untuk memberikan nyawaNya menjadi tebusan 
bagi banyak orang (Markus 10:45). Tak ada penulis lain 
yang menjelaskan tentang bagaimana Yesus 
mengambil seorang anak kecil lalu memeluknya 
(Markus 9:36) atau peristiwa Yesus tertidur di dalam 
perahu ketika taufan yang dahsyat mengamuk (Markus 
4:37-38).  
 
Barnabas, seorang Lewi dari Siprus (Kis 4:36) mungkin 
adalah saudara sepupu Markus. Markus menyertai 
Paulus dan Barnabas dalam perjalanan pengabaran Injil 
yang pertama, namun ia pulang ke rumahnya sebelum 
tugas itu selesai (Markus 12:25; 13:2-5,13). Karena itu 
Paulus tidak mau membawa Markus lagi untuk ikut 
dalam perjalanan pengabaran Injil yang kedua (Markus 
15:37-38). Namun Paulus akhirnya menulis agar 
menjemput dan membawa serta Markus karena 
pelayanannya penting bagiku (II Timotius 4:11).  
 
Berbeda dengan Matius yang tidak menjelaskan 
mengenai adat istiadat Yahudi, Markus menjelaskan 
banyak hal mengenai kebiasaan dan ajaran Yahudi 
yang mungkin tidak dikenal oleh para pembaca non 
Yahudi (Markus 2:18; 7:3-4; 14:12; 15:42). Ia 
menjelaskan tentang lokasi-lokasi geografis wilayah 
Yudea dan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di 
wilayah itu (Markus 1:13; 11:13; 13:3) serta 
perbandingan nilai dari mata uang Yahudi dengan mata 
uang Romawi (Markus 12:42). Juga kitabnya ini 
menceritakan sekurang-kurangnya 20 mujizat yang 
Yesus pernah lakukan.  
 
Dalam Kitab Markus, Kristus digambarkan sebagai 
Hamba Allah yang tak pernah mengenal lelah, yang 
selalu sibuk dengan berbagai kegiatan. Markus tidak 
menyebut sesuatupun tentang nenek moyang Yesus. 
Juga ia tak menyebutkan tentang para malaikat yang 
memberitakan mengenai kelahiranNya, tentang orang-
orang majus yang sedang mencari seorang Raja, atau 
mengenai hikmat Yesus yang membuat para sarjana 
Taurat Yahudi mengagumi Yesus ketika Ia baru berusia 

12 tahun. Namun 12 kali Markus menyebut Yesus 
sebagai Guru (Markus 1:16-17; 2:17,19-22; 3:23-27; 
4:2-8,21-22,26-32; 7:14-23; 9:43,45,47; 12:1-11; 13: 
28-29,34,37). Oleh karena sebuah perumpamaan 
bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu 
kebenaran, maka Markus mencatat 18 perumpamaan 
yang pernah Yesus ajarkan. Markus sering mencatat 
tentang perasaan Yesus dan reaksi yang 
ditunjukkanNya: Ia berdukacita karena kedegilan 
mereka, dan dengan marah Ia memandang 
sekelilingNya kepada mereka (Markus 3:5; 7:34; 8:12). 
Petrus menyebut Markus sebagai anakku (murid) (I 
Petrus 5:13). Diperkirakan bahwa Markus mendapatkan 
informasi yang dituliskannya dalam kitabnya dari Rasul 
Petrus. Ia ikut serta ke Babilon bersama dengan Petrus.  
 

Kolom Bina Iman Anak 

PETRUS DAN KUASA DOA 
 

 
 

 
 

http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
http://sejarah.sabda.org/artikel/pendahuluan_kitab_dalam_alkitab_markus.htm#SABDAweb
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Kolom Kepemudaan 

DIRIMU ADALAH DENGAN SIAPA 
DIRIMU BERGAUL 
 
 
Orang muda – jiwa muda : dalam perjalanan mencari 
jati diri sering menemukan hal-hal yang dirasa tidak 
sesuai dengan hatinya – menuai keluhan atas keadaan, 
protes, kritik bahkan demo. Boleh. Namun, hal-hal itu 
harus diimbangi dengan “isi” – bobot dan mengandung 
nilai dan makna yang baik. Sebagai orang muda, dalam 
hidup harus memiliki hal-hal untuk diperjuangkan – hal 
yang baik – dengan harapan-harapan yang baik dan 
keyakinan bahwa hal tersebut akan dapat 
menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat, tidak 
hanya bagi diri sendiri, namun bagi banyak orang. 
Sebagai orang muda, kita harus sadar bahwa saat ini 
OMK adalah penentu masa depan – bukan masa depan 
yang menentukan kita. Dengan berbagai proses 
pembelajaran, maka hasil yang diharapkan adalah 
terbiasa dan mampu untuk menolak hal-hal yang dapat 
menghancurkan. 
 
Ada Istilah “Dirimu adalah siapa temanmu bergaul.” 
Sebagai contoh, tujuan untuk pergi ke Bandung, bisa 
untuk bermacam-macam hal, misal pergi ke Factory 
Outlet untuk membeli berbagai penunjunang 
penampilan – atau berusaha untuk masuk ke dalam 
komunitas ITB atau UNPAD. Sama tujuannya – yaitu 
Bandung. Namun hasil yang akan didapatkan akan 
berbeda. 
 
Perjalanan OMK tidak selamanya mulus. Dalam tubuh 
OMK sendiri kadang ada perpecahan, hubungan antar 
OMK dirasa semakin lama semaki menipis. Untuk 
mengatasinya baiklah dimulai dari diri sendiri – 
pertahankan kehangatan – yang akan menular. Lebih 
baik mempertahankan sesuatu yang sudah ada – walau 
hanya 2 atau 3 orang – daripada membangun kembali 
sesuatu yang pernah ada. Segalanya membutuhkan 
proses, tidak bisa secara mendadak. Proses yang 
dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kepribadian 
kita. Salah satu kemungkinannya adalah era digital – 
dimana semua sudah mengandalkan gadget – melalui 
jejaring sosial, BB, SMS – sehingga dirasa hal tersebut 
sudah dapat “mewakili” sosialiasi, merasa bahwa 
perkembangan teknologi harus digunakan semaksimal 
mungkin mumpung masih muda, dan sosialisasi yang 
sesungguhnya malah terabaikan – terkikis. Anggapan 
orang muda sekarang (dan juga orang dewasa) adalah 
kecenderungan menilai diri sendiri dengan merk HP – 
merk-merk lainnya. 
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Kadang OMK dalam kegiatan gerejani merasa sedikit 
terabaikan, tidak difasilitasi, tidak memiliki tempat 
untuk berkumpul, tidak memiliki sekretariat. Untuk hal 
ini, baiklah dilihat apa yang ada dan bisa dipergunakan, 
konsultasikan dengan pengurus stasi / gereja. Jika tidak 
diberi tugas dalam suatu pelayanan liturgy atau 
pekerjaan di stasi, misalnya, mintalah. Fasilitas akan 
datang dengan sendirinya jika ada kegiatan – bukan 
sebaliknya. Jadilah orang yang berkualitas – memiliki 
kemampuan dan jiga rendah hati. Orang sombong 
bagaimanapun tidak akan bertahan lama. Ciri orang 
sombong adalah tampak ekslusif – yang model begini 
tidak akan mendapat tempat. Ada saatnya kegiatan / 
rencana ditolak, masa “paceklik”. Jangan berhenti. 
Miliki dan pilih satu kegiatan dari banyaknya 
kemampuan yang kita miliki. Pilih satu, dan bertekun, 
maka kita akan menjadi suatu komunitas tertentu atas 
pilihan kita. Kita akan tetap bersatu dalam Gereja, yang 
mana OMK adalah bagian dari Gereja, umat.  
 
OMK adalah OMK yang hebat jika tidak langsung patah 
semangat – maka jadilah bemutu secara kemampuan 
dan juga secara moral (iman). 
Memang, Gereja Katolik adalah Gerej 
a yang sudah diperbaharuai oleh Roh Kudus, namun 
tetap harus diperbaharui secara terus menerus. Gereja 
adalah kita – maka harus diperbaharui juga secara 
terus menerus agar mencapai kesempurnaan.  
 
Tim Warta Paroki – sebagai hasil dari Pertemuan Bapa 
Uskup bersama OMK 11 Juni 2013 

 

KEGIATAN 
Stasi 

KUNJUNGAN PPGK KE ST FIDELIS 
KARO SIMALEM 
 
Kamis, 9 Mei 2013 saat Hari Raya Kenaikan 
Tuhan, Albertus Gregory Tan, Koordinator PPGK 
(Program Peduli Gereja Katolik) meninjau langsung ke 
stasi St. Fidelis Karo Simalem, salah satu stasi dari 
Paroki Santo Paulus Labuh Baru. Kunjungan yang 
didampingi oleh bapak Thomas Kasmir Ginting dan 
beberapa teman dari Stasi Santa Lusia Rumbai 
disambut dengan sangat baik oleh pengurus stasi St. 
Fidelis yang juga ditemani oleh pak Suwarno dan pak 
Jusuf dan keluarga yang sedang berkunjung juga ke 
Karo Simalem. 
 

 
 
Tujuan dari kunjungan ini adalah melakukan penilaian 
secara langsung, untuk menanggapi proposal yang 
dikirim oleh Dewan Paroki Santo Paulus Pekanbaru, 
yang meminta bantuan dari PPGK untuk renovasi 
bangunan gereja di Karo Simalem. Duduk santai namun 
serius di dalam bangunan gereja yang sedang dalam 
proses renovasi, diskusi di fasilitasi langsung oleh 
bapak Thomas Kasmir Ginting diawali dengan 
perkenalan, dan diskusi detail keperluan-keperluan dari 
kegiatan renovasi dan jadwal-jadwal kegiatan. 
 
Dalam perkenalannya, Albert menyampaikan bahwa 
dirinya tidak memiliki uang untuk disumbangkan ke 
Karo Simalem. Yang dilakukan 0leh PPGK adalah 
memfasilitasi para dermawan yang ingin memberikan 
sumbangan kepada gereja-gereja yang membutuhkan 
bantuan melaluifasilitas di Internet dengan blog, 
facebook, email dan BBM. 
 
Setelah beberapa saat diskusi, dan melihat secara 
langsung kondisi bangunan gereja,  akhirnya disepakati 
bahwa umat stasi St. Fidelis Karo Simalem dalam waktu 
dua bulan dengan dana, serta sumber daya lain yang 
dimiliki akan menyelesaikan bangunan pondasi, kolom-
kolom(tiang) dan balok secara keseluruhan. Dan dari 
PPGK berjanji akan mengusahakan bantuan dana untuk 
menyelesaikan pekerjaan dinding dan atap yang dari 
perhitungan RAB diperkirakan memerlukan biaya 
sebesar Rp. 150,000,000 (seratus lima puluh juta 
rupiah). (N-PVA) 

 

REKOLEKSI IBU-IBU STA VERONIKA 
PALAS 
 
Maka pada tgl 22 Mei 2013, pada hari rabu pukul 15.00 
dimulai rekoleksi dan didampingi oleh Sr. Leonisia dan 
Sr. Livania dengan tema BERIMAN DI TENGAH DUNIA 
YANG SERBA BERUBAH  
 

http://www.hidupkatolik.com/2012/03/06/gerakan-awam-facebook-gereja-katolik
http://www.peduligerejakatolik.org/
http://www.peduligerejakatolik.org/
http://www.peduligerejakatolik.org/
http://www.peduligerejakatolik.org/
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Awal Rekoleksi, peserta yang hadir 8 orang, 
bertambahnya waktu, bertampbah pula peserta 
menjadi 18 orang. 
 
Rekoleksi berjalan dengan baik dengan antusiasisme 
para peserta. 
 
Semoga rekoleksi ini berguna bagi ibu-ibu yang sudah 
meluangkan waktunya dan tenaganya dan tak lupa 
juga mengucapkan terimakasih bagi kaum bapak-bapak 
yang sudah mendukung dan mengizinkan ibu-ibunya 
dan semoga semakin bertambahnya umur makin 
bertambah beriman ditengah kenyataan dunia yang 
berubah-ubah ini. (Marlin Sitangang). 

 
SAKRAMEN PERKAWINAN DI ST 
THOMAS PETAPAHAN 
 
Minggu Tritunggal Maha Kudus 26 Mei 2013 di stasi 
Petapahan berlangsung dengan meriah sebab selain 
hari Raya Tritunggal Maha Kudus  diterimakan juga 
Sakramen Perkawinan untuk sepasang umat oleh 
Pastor Franco Qualizza, SX.. 
 
Dalam acara perkawinan itu berjalan dengan hikmat 
dan baik, dan seusai perayaan Ekaristi dilangsungkan 
acara ramah-tamah di aula baru yang  meskipun aula 
itu belum diberkati/ resmikan namun sudah 
difungsikan, baik untuk umum maupun untuk kalangan 
umat setempat. (SrL) 

 

BAPTIS BAYI ST PHILIPUS 
ARENGKA UJUNG 
 
Sabtu, 2 Juni 2013 jam 19.00 diadakan pembaptisan 
bayi di Stasi St Philipus Arengka Ujung – bertepatan 
dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang 
dipersembahkan oleh Pastor Ignatius, SX. 
 
Sebelum Misa, para orang tua calon Baptis yang 
sebelumnya telah menerima bimbingan dari Ibu 
Marselina Pane atau Ibu Sunu – menerima Sakramen 
Pengakuan Dosa. 
 
Harapan pastor setelah setelah pembaptisan, agar para 
orang tua mampu dan mau untuk memberi makan 
kepada anak-anak yang telah dibaptis ini, bukan 
sekedar susu atau makanan jasmani, melainkan juga 
makanan rohani – pembekalan dan pendidikan bagi 
pertumbuhan iman anak-anak. Seperti halnya dalam 

homili disampaikan bahwa Yesus berkata kepada para 
murid, “Kamu harus memberi mereka makan!” , 
memiliki makna juga bagi kita, yaitu: 
 

 Kita diminta untuk berbagi – tidak hanya dalam 
keadaan berlebihan, melainkan juga dalam 
keadaan kekurangan 

 Kita yang selalu “lapar”,  senantiasa mencari / 
menginginkan makanan. Namun seberapa jauh 
kita lapar akan Sabda Tuhan? Makan yang akan 
membuat kita tidak lapar tak lain adalah Kristus 
sendiri. 

 
Maka, diharapkan juga para orang tua yang bayinya 
baru saja diterima sebagai anggota Gereja Katolik – 
dan juga kepada kita semua – akan kewajiban-
kewajiban yaitu: 
 

 Memberi makan kepada sesama 
 Selalu lapar akan sabda Allah. 

 

 
 
Selamat kepada para baptisan – dan semoga para 
orang tua senantiasa mampu untuk member makan 
bagi anak-anak, jasmani dan terutama rohani.(Redaktur 
bulletin Stasi St Philipus Arengka Ujung) 

 
KOMUNI PERTAMA STA LUSIA 
RUMBAI 
 
Dua puluh satu anak, yang terdiri dari sepuluh anak 
laki-laki dan sebelas anak-anak perempuan yang 
badannya relatif lebih tinggi-tinggi dibanding anak-anak 
laki-lakinya. Mereka semua, dengan wajah ceria dengan 
pakaian istimewa mereka yang berwarna putih bersih. 
Waktu masih belum menunjukkan pukul delapan, 
mereka sudah bersiap-siap tak sabar lagi menanti 
saatnya, berbaris rapi di samping gereja. Dan lebih 
istimewa lagi, mereka semua didampingi oleh kedua 
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orang tuanya yang berdiri rapi di kanan kirinya. Mereka 
adalah dua puluh satu anak yang hari ini, Minggu 2 Juni 
2013, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus  akan 
menerima Komuni Pertama di Gereja Katholik Stasi 
Santa Lusia Rumbai. 
 
Dan tak mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan misa 
yang dipersembahkan oleh Pastor Ignas, kakak-kakak 
mereka, anak-anak Bina Iman Anak duduk rapat di 
bangku-bangku koor dipimpin oleh Suster Silvi KSFL 
akan menjadi pemandu misa dengan nyanyian-
nyanyiannya. Sungguh menggembirakan, mengharukan 
dan membanggakan, misa berlangsung dengan khikmat 
dan meriah. Apalagi dimeriahkan oleh tarian 
persembahan yang dilakukan oleh adik-adik mereka, 
yang dengan tekun telah dilatih oleh para pelatih tari 
dari Rumbai, Novi dkk. Dan laksana acara yang 
melibatkan banyak selebrity, terlihat banyak tukang 
foto yang mengabadikan peristiwa indah hari ini dari 
segala sisi, seperti mbak Hapsari, mas Bima, mas 
Paulus, dan mas Bosko. 
 

 
 
Setelah acara penerimaan komuni pertama dan foto-
foto di gereja, anak-anak penerima komuni pertama 
dan kedua orang tuanya serta para pembimbing dan 
pengurus stasi berkumpul beramah tamah di dalam 
aula, dan pesan-pesan penting dari pembimbing 
danpengurus stasi kepada anak dan orang tua, agar 
mereka semua mengingat hari indah hari ini, saat 
mereka pertama menerima Tubuh dan Darah Kristus, 
dan terus menjadi sikap dan perilaku yang pantas 
sebagai anak-anak Tuhan Jesus yang baik. 

 
Anak-anak ini telah lebih dari tiga 
bulan dipersiapkan oleh para 
pembimbing yang jumlahnya sebelas 
orang yang dikoordinir dengan 
sangat baik oleh Bapak Roy dan 
Bapak Maryono. Meskipun dalam 

perjalanan persiapannya mengalami hal-yang tak 
terduga, seperti kerepotan pak Maryono dan juga 
kepindahan Bapak Roy ke Jakarta, namun segala 
sesuatunya berjalan dengan sangat indah, sampai di 
saat-saat hari terakhir persiapan penerimaan Komuni 
Pertama yang dikeroyok oleh banyak volunteer, dan di 
hari persiapan terakhir dikoordinir dengan sangat bagus 
oleh Bapak Maryono dan Ibu Merry. Sungguh 
mengharukan menyaksikan keindahan kebersamaan 
dalam memuliakan Tuhan. (Pengurus Stasi Sta Lusia 
Rumbai) 

 

 
KOMUNI PERTAMA STA MONIKA 
MENJUAHJUAH 
 

Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 2 Juni 2013 
menjadi hari yang bersejarah bagi delapan anak, tiga 
anak laki-laki dan lima orang perempuan dari Stasi St. 
Monica Mejuah-juah. Setelah melewati persiapan yang 
cukup lama, hari ini mereka akan menerima komuni 
untuk pertama kalinya, mereka akan bersatu bersama 
tubuh dan darah Tuhan Yesus. 
 
Sebelum misa dimulai, ke delapan anak terlebih dahulu 
melakukan ibadat tobat dan melakukan pengakuan 
dosa satu persatu dihadapan pastor Ignas. Sementara 
calon penerima komuni pertama melakukan pengakuan 
dosa, umat yang hadir dipandu oleh Ibu Sipayung dari 
Stasi Rumbai berlatih bernyanyi untuk memeriahkan 
misa penerimaan komuni hari ini. Misa penerimaan 
komuni di Mejuah-juah kali ini dipersembahkan oleh 
pastor Ignas, dihadiri oleh beberapa umat dari Stasi 
Rumbai termasuk suster-suster dari KSFL. 
 
 

 
 
Misa berjalan dengan khidmat di dalam bangunan 
gereja Mejuah-juah yang sederhana, sementara 
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beberapa orang anak kecil bermain di luar gereja. 
Dalam kotbahnya, pastor Ignas mengingatkan kepada 
anak-anak penerima komuni pertama dan umat yang 
hadir tentang kebutuhan makanan yang utama kita, 
bukan makanan jasmani yang setiap hari kita makan, 
namun terlebih adalah makanan rohani, berupa tubuh 
dan darah Kristus yang akan terus menjadi teman, 
teladan dan penguat iman kita. 
 
Seusai misa, rombongan pastor, suster dan beberapa 
umat menikmati sajian makan siang bersama di 
kediaman salah satu umat stasi. Selamat untuk delapan 
anak penerima komuni pertama hari ini. Terus setia 
pada Tuhan untuk kemuliaanNya melalui pengabdian 
yang tulus untuk sesama kita. (PVA) 
 

SAKRAMEN PENGAKUAN DOSA 
ST PAULUS LABUHBARU 
 
Kamis, 6 Juni 2013 di Gereja diadakan pengakuan dosa 
untuk para calon Krisma yang berjumlah 144 dari 
Wilayah I dan sekitar 90 dari wilayah II dilayani oleh 3 
Pastor, Pastor Franco Qualizza, SX – Pastor Adventus 
Ignatius Zaluchu SX – dan Pastor Casali Otello SX. Para 
calon Krisma ini sebelumnya sudah dibekali oleh Katekis 
di stasi dan wilayah masing-masing secara berkala. 
 
Selama menunggu giliran, umat diajak berdoa oleh 
Suster – Frater dan Katekis secara bergantian. 
 
Setelah menerima Sakramen Tobat, calon Krisma diberi 
pengarahan teknis mengenai pelaksanaan Krisma – dan 
juga semacam gladi resik oleh Bpk Handoko selaku 
koordinator Krisma wilayah I, Bapak Nyoman selaku 
Katekis Paroki dan juga Frater. Diharapkan pengarahan 
dan latihan ini dapat memperlancar pelaksanaan 
Sakramen Krisma yang akan diberikan oleh Bapa Uskup 
tanggal 9 Juni. (Tim Warta Paroki) 

 

 
 

Dewan Pastoral Paroki 

SEKSI KITAB SUCI 
Kursus Dasar Kitab Suci  St Felicitas Kota 
Bangun 
 
Pada Minggu, 5 Mei 2013, Seksi Kitab Suci mengadakan 
kunjungan ke Stasi St Felicitas Kota bangun, dengan 
agenda Kursus Dasar Kitab Suci. 
 
Tim yang berangkat ke Kota Bangun : 

1. Bapak P.Naibaho 
2. Bapak S.Situmorang 
3. Bapak B.Sihotang 
4. Bapak A.Sitompul 

 
Acara dimulai pukul 11.00 dengan Ibadat Sabda 
dipimpin oleh Bapak Sinaga dan Kotbah oleh Bapak 
Yohanes, dilanjutkan dengan Kursus Dasar Kitab Suci 
dan Metode Sharing Kitab Suci sampai dengan pukul 
13.45. 
 
Peserta yang hadir kira-kira 30 orang, termasuk 
diantaranya adalah Mudika yang sangat antusias 
mengikuti Kursus Dasar Kitab Suci. Bahkan peserta 
tidak segan-segan mengajukan berbagai pertanyaan 
seputar Kitab Suci, sehingga suasana menjadi menarik 
dan juga disertai dengan canda ria antara peserta 
dengan tim Kitab Suci dari paroki. 
 
Setelah Ibadat Sabda, dilanjutkan dengan Kursus Dasar 
Kitab Suci, diawali dengan Lagu Mars Kitab Suci yang 
dipimpin oleh Bapak B.Sihotang. Dengan Lagu Mars 
Kitab Suci, peserta diajak untuk mengingat kitab-kitab 
yang termasuk dalam Kitab Suci Katolik. 
 
Pengantar Kitab Suci dibawakan oleh Bapak P.Naibaho, 
dimana peserta diajak kembali untuk berkenalan 
dengan Kitab Suci, Pembagian Kitab Suci, isi pokok 
Kitab Suci dan angka-angka dalam Kitab Suci. 
 
Dilanjutkan dengan Bapak S.Situmorang, dengan topik 
: Memahami rahasia Kitab Suci, Sejarah Kitab Suci, 
Kanonisasi Kitab Suci, Jaminan Kebenaran Kitab Suci 
serta perlunya membaca, mempelajari dan 
mengamalkan Kitab Suci. 
 
Metode Membaca Kitab Suci dengan Metode Sharing, 
dibawakan oleh Bapak A.Sitompul, peserta diajak untuk 
mempelajari bagaimana melakukan sharing kitab suci 
secara berkelompok dengan cara dibentuk Kelompok 
Kerasulan Kitab Suci di Stasi Kota Bangun dan 
dilakukan pembacaan dan perenungan Kitab Suci 
secara berkelompok dengan metode sharing. 
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Kelompok Kerasulan Kitab Suci Stasi Kota Bangun : 
Kordinator : Ibu Sitinjak 
Sekretaris : Bapak Yohanes 
Anggota : Bapak B.Sinaga, Ibu Desi Simanjuntak, 
Bapak Alfon Sihotang, Ibu Juwita Malau dan Rolan 
 
Acara selesai sekitar puklul 14.30, dilanjutkan dengan 
tim dari paroki beristirahat di rumah Ompung Boru 
Situmorang. 
 
Seksi Kitab Suci Paroki Santo Paulus mengucapkan 
terima kasih kepada pengurus dan seluruh umat stasi 
Kota Bangun, semoga semakin giat membaca dan 
merenungkan Kitab Suci sehingga menjadi berbuah 
ditengah umat.(Agustinus Sitompul)  

 
 
Kunjungan Kelompok Kerasulan Kitab Suci 
ke St Fransiskus Xaverius Bukit Payung 
 
Minggu, 26 Mei 2013, Kelompok Kerasulan Kitab Suci 
dibawah Seksi Kitab Suci DPP mengadakan kunjungan 
ke St Fransiskus Xaverius Bukit Payung. 
Tim yang berangkat ke Kota Bangun : 

1. Bapak P.Naibaho 
2. Bapak S.Situmorang 
3. Bapak Sinaga 
4. Bapak A.Sitompul 

 
Acara dimulai pukul 09.15 dengan bimbingan anak-
anak sekolah Minggu oleh Bapak P.Naibaho, anak-anak 
sekolah Minggu sangat antusias mendengarkan 
pelajaran agama katolik mengenai Kitab Suci bagi anak-
anak sekolah Minggu, juga disertai dengan lagu Kitab 
Suci. Banyak Tanya-jawab yang dilakukan seputar iman 
Katolik dalam kegiatan sekolah Minggu tersebut. 
 
Jam 10.00 dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua 
Stasi Bukit Payung, perkenalan dengan tim dari paroki 
serta pemaparan tujuan kedatangan seksi Kitab Suci ke 
Stasi Bukit Payung. Tujuan utamanya adalah untuk 
melaksanakan praktek membaca dan merenungkan 

Kitab Suci dengan metode sharing. Maka, dibentuklah 
empat kelompok, satu kelompok kira-kira 12 orang. 
Sekitar 50 orang hadir dalam acara tersebut. 
 Acara dilanjutkan dengan Kegiatan Motivasi Hidup 
Sukses Dalam Komunitas oleh Bapak P.Naibaho, dalam 
kegiatan ini diberikan berbagai kegiatan kebersamaan 
seperti permainan balon, Yel-yel motivasi serta lagu-
lagu penyemangat kebersamaan dalam kelompok. 
Seluruh umat yang hadir sangat kompak dan 
bersemangat mengikuti kegiatan ini. 
Dilakukan kegiatan membaca dan merenungkan Kitab 
Suci dengan metode sharing dalam kelompok. Diawali 
dengan penjelasan singkat oleh Bapak Situmorang. 
Semua peserta dengan hikmad mengikuti kegiatan ini 
dan mencoba menggali lebih dalam sentuhan dan 
pesan iman yang disampaikan dalam perenungan Kitab 
Suci. Pada kesempatan ini diambil dari Luk 10 : 25-37 
tentang orang Samaria yang murah hati. Sebagian 
besar peserta tanpa ragu-ragu men-sharing-kan kepada 
kelompok berbagai pesan, tanggapan dan pengalaman 
pribadi yang berkaitan dengan bacaan tersebut. 
 
Evaluasi atas kegiatan membaca dan merenungkan 
Kitab Suci dengan metode sharing. Pengutus stasi dan 
semua umat berharap kegiatan tersebut akan 
dilanjutkan oleh umat stasi Bukit Payung. 
(12.15 s/d 01.30) Dilanjutkan dengan Ibadat Sabda. 
 
 Seksi Kitab Suci Paroki Santo Paulus mengucapkan 
terima kasih kepada pengurus dan seluruh umat stasi 
Bukit Payung, semoga semakin giat membaca dan 
merenungkan Kitab Suci, baik dalam kelompok maupun 
secara pribadi. 
 
Bila ada umat yang tertarik untuk bergabung dengan 
Kelompok Kerasulan Kitab Suci Santo Paulus Pekanbaru 
dapat menghubungi seksi Kitab Suci Bapak P.Naibaho 
No Hp 081371916526 (A. Sitompul) 
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SEKSI LITURGI 
Pelatihan Dirigen dan Pemazmur di 
Wilayah IV 
 
Pada  tgl 4 dan 5 Mei yang lalu pelatihan pelatihan 
dirigen dan pemazmur telah terlaksana sukses bagi 
stasi-stasi wilayah IV di Kota Batak. Pelatihan diikuti 
oleh 40 orang peserta. Tim Liturgi yang menjabarkan 
materi pelatihan terdiri dari 5 orang,yaitu : ibu 
N.Paulina Sihotang, bpk.J.Marpaung, bpk.J.Situmorang, 
ibu Rosalaura Purba, dan ibu Betty Provan.  
 
Semua peserta mengikuti pelatihan dengan sangat 
antusias. Semoga paguyuban Pemazmur dan Dirigen 
yang telah dibentuk di wilayah IV sudah memulai 
mengadakan rencana-rencana untuk kelanjutan 
pelatihan tersebut. 
 

 
 
Untuk wilayah III yang dijadwalkan tgl 25 dan 26 Mei 
dirubah menjadi tgl 26 saja karena kebetulan hari libur. 
Dilibatkan juga dua OMK ( Fika Angela Silaban dan 
Fandi Vicentius Silaban ) untuk membantu di bidang 
Mazmur dan musik. Bersama dengan tim yang terdiri 
dari ibu N.Paulina Sihotang, ibu Rosalaura Purba, dan 
ibu Betty Provan, rombongan tiba di Siabu pas jam 08 
pagi.  
 
Pelatihan dimulai pukul 09.00 – dengan total peserta 
yang akhirnya hadir berjumlah sekitar 25 orang. 
 
Semua peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-
sungguh, sampai-sampai jam istirahat , jam makan dan 
jam snack dipergunakan juga untuk bertanya jawab. 
Setelah menerima pelajaran ini, peserta baru 
menyadari betapa masih banyaknya kekurangan-
kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang telah 
dilakukan selama ini pada saat menjalankan tugas 
dirigen dan menyanyikan mazmur. Seperti di wil.IV, di 

wil.III ini juga telah dibentuk paguyuban Dirigen dan 
Pemazmur, sebagai kordinatornya terpilih suara kepada 
bpk Sinaga dari Stasi Salo. Semoga dengan 
terbentuknya paguyuban ini, pembelajaran lagu-lagu 
liturgi, petugas-petugas dirigen dan pemazmur semakin 
mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik 
dan benar. 

 
Dalam waktu dekat ini, yaitu stasi-stasi di wil.II telah 
dijadwalkan pada tgl 15 dan 16 Juni yad. Diharapkan 
setiap stasi di wil.II mempersiapkan dan mengutus para 
pesertanya lebih banyak, dan kami mohon agar stasi-
stasi segera berkordinasi dengan ketua wilayah untuk 
mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk 
pelatihan tersebut.  
 
Selanjutnya, untuk wilayah yang terakhir adalah di 
wilayah I, dijadwalkan tgl 22 dan 23 Juni yad. 
Walaupun Sei Liturgi belum menyampaikan secara 
resmi melalui surat, namun diharapkan stasi-stasi yang 
terkait sudah bisa mengancang-ancang peserta yang 
akan diutus untuk pelatihan ini. (Nursitti Paulina 
Sihotang) 

 

SEKSI KERASULAN AWAM 
Temu Rasul Awam Katolik 
 

 
 
Rabu – Kamis 5 –  6 Juni 2013 – Di Paroki Santo Paulus 
pekanbaru diadakan Temu rasul Awam Katolik dan 
Kaum Muda dengan tema : Politik Sebagai sarana bagi 
manusia dan dunia untuk tujuan kesejahteraan umum. 
 
Acara yang diikuti oleh sekitar 38 peserta, dengan 
panitia OMK, dimulai pukul jam 07.30 dan berakhir 
pukul 16.00 ini dengan  nara sumber langusng dari 
Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Padang, Pastor 
Philip R Sakti, Pr. 
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Dalam temu rasul awam ini, antara lain ditekankan, 
bahwa sebagai umat Katolik, disarankan untuk dapat 
berperan sebagai Power center – pengambil keputusan 
yang menjunjung kepentingan bersama – mampu 
untuk memberantas ketidak adilan, kemiskinan dan 
juga menjadi key people, orang yang selalu dibutuhkan 
– menjadi orang-orang kunci. 
Dibahas juga, agar diupayakan semacam usaha untuk 
menyatukan suara umat, dengan proses yang baik dan 
jujur dan bertanggungjawab, dalam menghadapi proses 
pemilihan calon legislatif yang akan datang. 
 
Secara umum, kriteria calon yang dapat dipilih adalah 

1. Memiliki integritas (jujur dan 
bertanggungjawab, membela kepentingan 
umum, dan Katolik) 

2. Dari Partai yang Nasionalis 
3. Memiliki kemampuan financial yang cukup – 

untuk membiayai kampanye dan untuk 
bantuan-bantuan sosial 

4. Dikenal masyarakat dengan baik / public 
figure 

 
Maka diharapkan, umat Katolik dapat menyatukan 
suara, untuk memilih calonnya yang disepakati 
bersama. 
 
Disarankan oleh Pastor Philips,  agar diberikan ke 
Komisi Kerawam data-data calon, dengan menyertakan 
keterangan dari DaPil mana, maka akan disosialisasikan 
kepada pastor paroki, agar difasilitasi dengan 
sewajarnya, karena bagaimanapun Hirarki tidak terjun 
dalam kancah politik. Kancah politik adalah lahan umat 
– untuk membela kepentingan umum. 

 

SEKSI KEPEMUDAAN - OMK 
Ramah Tamah dengan OMK St Petrus dan 
Paulus Bagansiapiapi 
 
Sabtu, 25 Mei 2013 sejak pukul 09.00 wib beberapa 
OMK St.Paulus Labuhbaru berada di Gedung Fasilitas 
Pembinaan Umat untuk mempersiapkan keperluan 
terkait dengan kedatangan saudara-saudara kami rekan 
OMK dari Paroki St.Petrus dan Paulus Bagan Siapi-api 
dalam rangka Temu Ramah Tamah OMK. Kira-kira 
pukul 18.35 wib rombongan dari Bagan Siapi-api 
berjumlah 21 orang sampai, kami sambut dengan 
terbuka diselingi nyanyian sambil memainkan gitar dan 
merekapun bergegas mandi. Memang tidak tepat 
seperti rencana awal bahwa acara temu ramah tamah 
akan dimulai pukul 19.00 wib karena kondisi perjalanan 
yang penuh dengan kemacetan.  Karena beberapa hal 

menjadi kendala maka acara dimulai pukul 19.45 wib 
dengan doa lalu makan malam bersama. 
 
Setelah acara makan bersama dilanjutkan dengan acara 
inti yaitu Temu Ramah Tamah OMK, Dalam acara ini 
masing-masing memberikan gambaran mengenai 
kegiatan serta semangat bahkan halangan atau kendala  
dalam kegiatan di parokinya masing-masing. OMK 
St.Petrus dan Paulus mengusung semangat mudanya 
dengan motto “Bukan Kuantitas melainkan Kualitas”. 
Hal ini disampaikan sebagai jati diri OMK St.Petrus dan 
Paulus Bagan Siapi-api yang meskipun parokinya 
adalah yang tertua di Provinsi Riau ini namun jumlah 
umatnya amatlah sedikit, hanya sekitar 70 Kepala 
Keluarga (KK), itu pun Pastor Parokinya tidak tinggal 
disana dan tidak setiap hari minggu di paroki itu dapat 
melangsungkan perayaan ekaristi. Namun dari 
kekurangan mereka ini lah mereka menunjukkan 
kualitas sebagai aktifis gereja melalui pelayanan dalam 
bentuk paduan suara yang mereka buktikan dengan 
penampilannya dalam Misa ke-dua di Paroki St.Paulus 
Pekanbaru. Segenap umat memuji dan merindukan 
koor seperti yang mereka tampilkan, dari penampilan 
mereka terkumpulah dana sebanyak Rp.5.800.000,-  
dan mereka sumbangkan untuk pembangunan gereja 
St.Paulus Pekanbaru yang baru dalam proses 
pembangunan. 
 

 
 
Kedatangan mereka ke paroki ini memberikan inspirasi 
dan semangat baru bagi OMK St.Paulus Pekanbaru, 
semoga semangat ini terus berlanjut, bukan sekedar 
semangat sesaat. Terimakasih untuk kunjungannya dan 
semoga kami pun dapat membalas kunjungannya. 
(Martinus Nopie dan Christin Malem) 

 

Kunjungan  Pastoral Bapa Uskup  

PENERIMAAN SAKRAMEN KRISMA 
Wilayah III 
 
Penerimaan Sakramen Krisma di Wilayah III 
dilaksanakan di Stasi St Yosef Salo tanggal 7 Juni 2013. 
Bapa Uskup beserta seluruh Pastor , Frater, Katekis 
Paroki – Bpk Nyoman -, Suster Leonisia dan Suster 
Flora, dan Bapak Yohanes Sutrisno, Bpk Agus 
Peranginangin, Bapak Y Sugiyana, serta Bpk P Viktor 
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Sihotang - selaku wakil dari Dewan Pastoral Paroki 
bersama-sama berangkat menuju Stasi St Yosef – Salo. 
 
Kedatangan Bapa Uskup disambut oleh umat yang 
telah menunggu dengan pengalungan Ulos oleh 
pengurus stasi. Ulos dikalungkan juga untuk Pastor, 
Suster dan Wakil Ketua Dewan Paroki. 
 
Sebelum Misa dimulai – diadakan pemberkatan Gereja 
St Yosef yang baru selesai dibangun oleh Bapa Uskup. 
Selama menunggu acara tersebut, umat menyaksikan 
di tenda-tenda yang dipasang di kanan dan di kiri pintu 
masuk gereja yang masih tertutup. 
 
Sebanyak 34 peserta Krisma menerima Krisma, yaitu 10 
krismawan/ti dari St Antonius Danau Koto Panjang, 1 
Krimawan dari St Fransiskus Xaverius Bukit Payung, 15 
Krismawan/ti dari St Caecilia Siabu dan 8 Krismawan 
dari St Yosef Salo. 
 
Setelah Misa, bangunan Gereja disusun sedemikian 
rupa untuk acara ramah-tamah dengan Bapa Uskup 
dan rombongan. (Warta paroki – Foto Yohanes 
Sutrisno) 

 
Wilayah II 
 
Sabtu, 8 Juni 2013 – Jadwal Kunjungan Bapa Uskup 
dalam pelayanan Sakramen Krisma adalah di Wilayah 
II, yang mengambil tempat di Stasi St Lusia Rumbai. 
Menyusul di belakang rombongan Misdinar bersama 
Katekis Paroki Bpk Nyoman dan Frater – rombongan 
Bapa Uskup bersama Pastor Franco Qualizza SX, Pastor 
Casali Otello SX, Pastor Ignatius Zaluchu SX, Suster 
Leonisia FCJM, DPP Bapak Marlan Sihombing dan tim 
warta paroki berangkat menuju Kompleks CPI. 
 
Rombongan Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap ini 
disambut dengan drumband yang tertib dan indah, 
dilanjutkan dengan pengalungan bunga. Bapa uskup 
dan Pastor menyalami umat yang berbaris rapih satu-
persatu. 
 
Misa dimulai dengan perarakan, dimulai dengan 
Misdinar – diikuti oleh para peserta calon Krisma – 
Petugas liturgi – prodiakon – pastor dan Bapa Uskup. 
 
Peserta Krisma terdiri dari 37 orang – lebih sedikit dari 
yang mendaftar sebelumnya – karena sebagian masih 
mengikuti ujian sekolah dan penerimaan Krisma 
mereka dialihkan ke pusat paroki pada hari berikutnya. 
 

Dalam homili Bapa Uskup menekankan berkali-kali 
dengan berbagai cerita yang berbeda, bahwa kita tidak 
perlu mengemis kepada Tuhan, hanya perlu 
membagikan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, 
dengan demikian kita akan makin merasakan 
kelimpahan rahmat Tuhan. Allah memberi kita bukan 
saja manna di padang gurun, bukan saja 2 ikan dan 5 
roti, melainkan memberikan Yesus untuk menjadi 
santapan kita, dan Yesus menunjukkan kemauan-Nya 
untuk memberi diri-Nya sendiri. Hal ini diungkapkan 
juga sehubungan dengan kolekte – bahwa kolekte 
adalah merupakan tanda syukur / terimakasih kita 
bahwa Tuhan baik, dan juga sebagai kemauan / niat 
untuk menanggung bersama beban umat. Kolekte 
bukan “tiket” untuk mendapatkan rahmat Tuhan, 
karena rahmat Tuhan itu adalah gratis. 
 
Setelah Misa Krisma – diadakan ramah tamah dengan 
Bapa Uskup dipandu oleh Ibu Sipayung.  Dalam 
sambutannya, beliau mengucapkan terimakasih kepada 
pengurus-pengurus stasi – yang adalah merupakan 
tokoh-tokoh dalam pelayanan umat – yang bersedia 
memberi hati untuk melakukan apa yang bisa dilakukan 
dan tidak bersifat musiman. 
 
Acara yang sederhana namun meriah ini dipandang 
Bapa Uskup sebagai “acara umat” – betul-betul 
mencerminkan umat yang berkomunitas – bersosialisasi 
– dan kebersamaan. 
 
Bagi penerima Sakramen Krisma – selamat. Selamat 
menjadi saksi Kristus – dengan berpegang pada firman 
Tuhan sebagai tongkat di jalan yang licin – cahaya 
dalam kegelapan. (TimWartaParoki) 
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Wilayah I 
 
Minggu 9 Juni 2013 @08.30– Dengan penuh syukur 
atas selesainya sebagian bangunan gereja Paroki St 
Paulus – telah diselenggarakan Misa yang 
dipersembahkan Bapa Uksup kita, Mgr Martinus D 
Situmorang OFM Cap – misa minggu biasa ke X, 
penerimaan sakramen Krisma, pelantikan dan 
pemberkatan Prodiakon – serta penggalangan dana 
untuk melanjutkan kegiatan pembangunan gereja yang 
setengah selesai. 
 
Acara dimulai dengan pengalungan bapa Uskup oleh 
OMK dengan penyambutan oleh para penari, bapa 
Uskup menyalami umat yang menyambut dengan 
gembira. Dilanjutkan dengan Misa Kudus – dengan 
perarakan tarian mengiringi Bapa Uskup, para pastor, 
petugas liturgi, para prodiakon, dan seluruh peserta 
Krisma. 
 
Krismawan/krimawati sebagian besar berasal dari 
Wilayah I, dan Krisma susulan dari Wilayah 2 yang 
diijinkan kerena pada hari sebelumnya lereka masih 
melaksanakan ujian nasional di sekolah masing-masing. 
Peserta Krisma dari Wilayah I terdiri dari 36 orang dari 
stasi St Paulus Pekanbaru, 24 dari St Yoh Don Bosco 
Rajawali, 14 dari St Agatha Kualu Tarai, 2 dari St 
Philipus Arengka Ujung, 7 dari ST Donimikus Tambusai, 
16 dari Sta Veronika Sri Palas, 6 dari St Agustinus 
Sriwijaya. Dan peserta dari Wilayah 2 berasal dari St 
Monika menjuah-juah sebanyak 6 peserta, 17 dari St 
Yohanes Pembaptis Perawang, 9 dari Sta Lusia Rumbai, 
dan 5 dari St Fidelis Karo Simalem. 
 
Selamat kepada para krismawan-wati, semoga Roh 
Kudus memberikan karuniaNya untuk memampukan 
kalian dalam mewartakan Kristus. 
 
Dilantik dan diberkati sebanyak 37 orang Prodiakon 
termasuk Katekis Paroki sebagai pelayan pembagi 
Komuni Kudus yang terdiri dari 13 prodiakon dari Stasi 
Pusat - Stasi Santo Paulus Pekanbaru, dan dari 
beberapa stasi di wilayah I, II, III dan IV paroki St 
Paulus Pekanbaru. 
 
Para prodiakon ini akan bekerja dengan lingkup stasi 
masing-masing, atau wilayah masing-masing atas 
koordinasi dengan Ketua Stasi – dan akan siap sedia 
jika sewaktu-waktu dipanggil Pastor Paroki untuk 
melayani pemberian komuni Kudus bagi orang sakit – 

penguburan orang meninggal dan berbagai tugas yang 
diembankan kepada mereka. 
 
Selamat atas tugas penting yang telah diterima, 
semoga Roh Kudus senantiasa menganugerahi tujuh 
karunia-Nya, dan tetap bersemangat serta penuh dalam 
sukacita dalam pelayanan. 
 
Misa berjalan dengan lancar – atas usaha dan 
kerjasama seksi liturgy dan seluruh panitia – 
berlangsung dnegan hikmat, megah dan efisien – 
diiringi koor gabungan dari Stasi Labuh baru dan stasi 
Arengka Ujung, dan juga petugas liturgi gabungan dari 
seluruh stasi di wilayah I. 
 
Dalam homili, bapa Uskup menyinggung tentang 
pembangunan gereja – gereja dalam arti bangunan dan 
kita sebagai Gereja – yang terbentuk dari pilar-pilar – 
bersatu menjadi satu kesatuan. 
 
Misa yang dihadiri 2000 umat ini berakhir pukul 11.00, 
dilanjutkan dengan acara penggalangan dana. 
(TimWartaParoki) 

 

 
Wilayah IV 
 

 
 
Penerimaan Sakramen Krisma di Wilayah IV 
diselenggarakan di Stasi St Felicitas Kota Bangun – 
Senin 10 Juni 2013. 
 
Jumlah penerima Sakramen Krisma 54 krismawan/wati 
berasal dari St Fransiskus Xaveris Pasar Flamboyan 3 
orang, St Laurentius Sukaramai 9 orang, St Thomas 
Petapahan 4 orang, St Tarcisius Kota Baru 16 orang, St 
Yohanes Kota Batak 10 orang dan dairi St Felicitas 
sendiri berjumlah 12 orang. 
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Seusai Misa, diadakan penggalangan dana untuk 
pembangunan Gereja, dengan cara pemberian Ulos 
kepada Bapa Uskup dan rombongan, beserta seluruh 
umat. Masing-masing umat diminta untuk “membeli” 
ulos tersebut sesuai dengan kemampuan masing-
masing. Keakraban sangat terasa di wilayah ini, 
membawa kesan tersendiri di hati masing-masing umat 
dan juga rombongan bapa Uskup. (Foto : Putri 
Sinulingga) 

 
 
 

PERTEMUAN BERSAMA BAPA USKUP 
 
Pertemuan Calon Prodiakon 
 
Sabtu, 8 Juni 2013 @17.00 – di Paroki St Paulus digelar 
acara pengarahan bagi calon Prodiakon oleh Bapa 
Uskup Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap – sebagai 
lanjutan dari acara tim pembekalan prodiakon – 
diprakarsai oleh Seksi Liturgi DPP – Ibu Nursitti Paulina 
Sihotang beserta tim dan juga katekis Paroki – Bpk I 
Nyoman P A. 
 
Acara dibagi menjadi 2 sesi – pengarahan singkat dari 
Bapa Uskup dan sekaligus sesi Tanya jawab 
dimoderatori oleh Bpk Jonson Situmorang, dan – 
setelah makan malam- dilanjutkan dengan pengarahan 
dari Pastor Paroki – Pastor Franco Qualizza SX 
mengenai beberapa peraturan / standar – tugas – 
lingkup kerja yang harus dipenuhi oleh para prodiakon. 
 
 

 
 
Salah satu saran / jawaban dari Bapa Uskup atas 
pertanyaan mengenai tugas pelayanan di saat emosi 
tidak stabil atau dalam kemarahan, maka disampaikan 
bahwa dihadapan Tuhan, yang terpenting adalah 

kehendak baik kita dalam melayani – dan juga dengan 
doa penyerahan diri. 
 
“Saya bertugas, sucikan saya, mampukan saya untuk 
melayani, dan mohon disembuhkan dari luka-luka 
kemarahan.” 
 
Sebelum acara diakhiri dengan doa, para prodiakon 
yang dinyatakan lulus menerima pakaian lengkap 
dengan samir-nya, yang diberikan oleh Paroki untuk 
digunakan sebagaimana mestinya, juga sedikit 
pengarahan teknis untuk pelantikan pada Misa Krisma 
di hari berikutnya – 9 Juni 2013 di Paroki. 
 

Pertemuan OMK 
 
Senin, 10 Juni  2013 – di gedung fasilitas umat Paroki 
diadakan temu OMK bersama Bapa Uskup, didampingi 
oleh Seksi Kepemudaan DPP – Bapak Saurman 
Sitanggang – Frater Eko, SX dan juga Sdr. Martinus 
Nopie. Peserta adalah seluruh OMK Paroki, yang terdiri 
dari OMK beberapa stasi, yaitu Stasi Pusat – St Paulus, 
St Yohanes Kota Batak, St Fransiskus Asisi Inda Kiat, 
Sta Caecilia Siabu, St Fransiskus Xaverius Bukit Payung, 
Sta Elisabet Muara Fajar, Sta Veronika Palas, St Yosef 
Salo, St Philipus Arengka Ujung, St Yohanes Pembaptis 
Perawang, dan St Yohanes Don Bosco Rajawali. 
Sebagian dari stasi-stasi ini ada yang datang sebagai 
delegasi THS – THM. Jumlah peserta seluruhnya 118 
orang muda. 
 
Acara dimulai dengan makan malam, doa pembuka dan 
nyanyi bersama, dilanjutkan dengan penyajian 
sepenggal kisah sukses Bapa Uskup untuk memotivasi 
kaum muda, dan langsung sesi tanya jawab. Seluruh 
pertanyaan ditanggapi dengan baik oleh Bapa Uskup. 
Acara selesai pukul 22.00 – diakhiri dengan foto-foto 
secara bebas bersama bapa Uskup. 
 
 

 



 

Halaman 24 dari 29 

 

EDISI XIV – Tahun 2013 

Pertemuan Pengurus Stasi, DPP dan 
Organisasi 
 

 
 
Acara terakhir dalam rangkaian kunjungan pastoral 
Bapa Uskup di St Paulus pekanbaru adalah pertemuan 
dengam seluruh pengurus stasi bersama DPP Inti, DPP 
Harian dan Tim Pastoral Paroki, dilangsungkan di 
gedung fasilitas umat Paroki St Paulus Pekanbaru, 11 
Juni 2013. 
 
Acara dimulai tepat pukul 18.00 dibawakan oleh Ibu 
Nursitti Paulina Sihotang – disi dengan pemaparan 
Pastor paroki mengenai sekilas program-program yang 
telah berjalan dalam masa kepengurusan DPP 2012 
berjalan.  
 
Dilanjutkan dengan tanggapan Bapa Uskup mengenai 
beberapa program – saran – masukan, dan juga tanya 
jawab bersama ketua-ketua stasi, suster, wakil OMK 
dan pengurus. 
 
Secara global, hal penting yang berulangkali ditekakan 
oleh Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap adalah 
pentingnya katekese – pembinaan dan pendalaman 
iman. Dalam rangka tahun iman, sangatlah penting 
bahwa yang memberi ketekese kepada umat semaik 
banyak dan semakin mampu. Dibutuhkan juga katekese 
untuk menyiapkan tempat bertumbuhnya iman untuk 
menuju panggilan – menjawab pertanyaan mengenai 
kurangnya minat dan sedikitnya asntusiame untuk 
menjadi gembala. 
 
Dibahas juga mengenai Pilkada – bahwa tidak 
dianjurkan untuk menjadi partisipan Golput. Golput 
sebagai sikap dasar tidaklah benar, walaupun system 
demokrasi di negri kita harus dipulihkan, namun golput 
bukanlah pilihan.  Hirarki tidak akan mengusulkan atau 
mengajukan calon – dan sebaliknya. Merupakan 

pekerjaan rumah bagi kerasulan awam untum 
membuat semacam check-list –seperti halnya yang 
dimiliki KWI- mengenai kriteria-kriteria calon yang 
dianjurkan agar dapat dipilih secara cerdas, misalnya 
pilih track-record-nya, bukan karena Katolik-nya. Jika 
memilih umat Katolik tetapi ternyata tidak berkualitas – 
dampaknya akan merusak kekatolikan tersebut. Politik 
adalah hak mutlak dari orang-perorang - secara pribadi. 
Gereja Katolik tidak boleh memberi perintah – kecuali 
dengan alasan moral yang jelas. 
 
Dijawab juga pertanyaan dari Ketua Stasi St Yoh Don 
Bosco Rajawali – Bpk Simamora- mengenai KKR. KKR 
boleh – namun tidak dengan alasan untuk bisa lebih 
meresapi makna ibadat. KKR boleh diadakan namun 
hanya sebagai penyedap atau pelengkap – bukan hal 
yang mendasar. Mungkin beberapa umat  merasa lagu-
lagu katolik terlalu membosankan – ibadat terlalu 
panjang – homily terlalu kaku… namun “sekering” 
apapun perayaan Ekaristi,. Tidak ada yang lebih 
daripada Yesus sendiri. Dianjurkan untuk lebih 
menghidupkan perayaan Ekaristi dapat mempersiapkan 
liturgy secara lebih baik – dengan doa, dengan latihan. 
Dan mengenai nyanyian yang terasa itu-itu saja, Bapa 
Uskup menekankan bahwa nyanyian kita – nyanyian 
Katolik adalah doa – tidak sekedar nyanyian. Maka, 
janganlah kita meninggalkan kekayaan yang kita miliki 
(Ekaristi) untuk sekedar mendapat kepuasan.  
 
Hal lain yang disampaikan adalah rencana pemekaran 
Paroki dalam waktu dekat. 
 
Ulangtahun Tahbisan Bapa Uskup 
 
Tepat 30 tahun yang lalu, Bapa Uskup ditahbiskan 
menjadi Uskup. Sungguh beruntung Paroki kita dapat 
mengalami hari besar tersebut bersama Bapa Uskup. 
Maka sebagai ungkapan kegembiraan, syukur dan 
harapan, DPP merayakan tiup lilin untuk Bapa Uskup.  
 
Selamat Ulang Tahun, Bapa Uskup.. 
 
Semoga Roh Kudus selalu menyertai agar senantiasa 
dapat menjadi gembala yag penuh cinta dan 
kebijaksanaan serta dapat mengantar umat kepada 
kepenuhan hidup dan 
keselamatan sejati. 
 
Dan terimakasih atas kunjungan 
yang padat makna dan 
pengarahan untuk kami – umat di 
Paroki Santo Paulus Pekanbaru. 
(TimWartaParoki) 
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PEMBANGUNAN GEREJA 

Penggalangan Dana 

Seusai Misa Kudus MInggu biasa ke-10 di Wilayah I – 9 Juni 2013 - yang mencakup Penerimaan Sakramen Krisma dan 

Pelantikan Prodiakon, acara dilanjutkan dengan penggalangan dana untuk menyelesaikan pembangunan gereja Paroki 

yang diharapkan akan selesai tahun 2014 – tahun depan.  

Penggalangan dana dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Panitia – Bpk Mirluat Sihombing, Kata sambutan dari Bapa 

Uskup, dan kata sambutan yang berapi-api dari Ketua Panitia pembangunan – Bpk P Viktor Sihotang. 

Penggalangan dana pertama dilakukan oleh Bapa Uskup bersama Para Pastor, Ketua Gereja Pusat dan Ketua Panitia serta 

Para Suster, yang disambut hangat oleh umat yang berbaris satu-persatu untuk menyerahkan persembahan dan 

menyapa bapa Uskup dalam tarian tortor. Suster Leonisia FCJM dan timnya sudah mempersiapkan tarian dari Flores, yang 

juga disambut umat dengan sumbangan melebihi target yang diharapkan. 

Penggalangan dana dilanjutkan dengan lelang gambar khusus – gambar yang akan dijadikan mozaik pada jendela utama 

Gereja Paroki Santo Paulus – yang mana berarti setiap pemenang lelang adalah donatur dari biaya pembuatan jendela 

yang dipilihnya.  

Tak lupa, WKRI menyampaikan sumbangan mandiri melalui tarian tor-tor tanpa meminta partisipasi umat. 

Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, baik tenaga, pikiran, waktu, peralatan, materi dan keterbukaan hati serta 

kebersamaan dan niat tulus atas harapan terealisasinya pembangunan gereja kita. (Tim Warta Paroki) 
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Foto 

 
 
Kas Pembangunan Gereja 
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Iuran Pembangunan Gereja Stasi dan Kring 

 

 
Donasi 
Donasi dapat ditujukan langsung ke: 

Atas Nama  : Franco Qualizza atau Casali Otello AL 
No Rekening : 25281002546-7 OCBC NISP 
 

Atas Nama  : Gereja Paroki  Santo Paulus  
No Rekening  : 3279-01-001191-50-3 BRI 
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Jendela Utama  

 
 
Salah satu acara dalam penggalangan dana Gereja Paroki pada kunjungan Bapa Uskup, adalah lelang Gambar yang 
merupakan gambar jendela yang akan dibuat dalam bentuk mozaik pada gereja Santo Paulus Pekanbaru secara langsung 
– nyata. Seluruh gambar pada bakal jendela Gereja memiliki alur cerita berurutan berdasarkan Injil. 
 
Pada kesempatan lelang tersebut, sebanyak 13 jendela telah memiliki donatur untuk diadakan bentuk mozaiknya, yaitu 
jendela utama yang terdapat di bagian depan, yang menceritakan awal mula perjalanan Santo Paulus sampai 
kemartirannya secara berurutan.   
 
Masih tersisa sisi kiri dan kanan yang belum memiliki donator. Sisi-sisi tersebut adalah 12 rasul, perjalanan Maria bersama 
Yesus, Para penginjil, dan pengalaman-pengalaman para rasul bersama Yesus. Biaya Jendela-jendela tersebut seharga 
luas jendela sesungguhnya dikalikan biaya pembuatan mozaik permeter persegi. Bagi yang tergerak untuk “memiliki” 
jendela-jendela sisanya sebagai donator, dapat menghubungi Seksi Pembangunan DPP – Bpk Yohanes Sutrisno. 
 
Terimakasih atas segala partisipasi dan solidaritas dalam mewujudkan pembangunan gereja paroki kita. 
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     Kiri          Kanan 

 
 

DARI REDAKSI  
 
Pada bulan juni ini dalam kalender Gereja Katolik kita memperingati hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus tanggal 29 
Juni. Kedua rasul ini merupakan rasul-rasul khusus yang diserahi tanggungjawab khusus untuk mewartakan kebangkitan 
Kristus – oleh Kristus sendiri, dengan latar belakang dan cara yang berbeda. 
 
Demikian kita – pada waktu-waktu lalu telah menerima berbagai Sakramen – diharapkan untuk giat tanpa kenal lelah, 
tanpa ragu dan selalu bersemangat dalam melakukan pewartaan dengan talenta yang diberikan Tuhan untuk kita – 
siapapun kita – apapun pekerjaan kita. 
 
Tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para kontributor untuk edisi ini. 
 
Kami sungguh berharap dan menghimbau untuk para ketua stasi yang kami kasihi, organisasi, dan juga kelompok-
kelompok untuk terus mengirimkan berita mengenai kegiatan-kegiatan yang telah terselenggara. Pengiriman dapat 
melalui email paroki, menitipkan via kunjungan pastor-suster-frater, dan untuk foto bisa langsung mengirimkan via 
sms/mms ke redaktur. Kami mohon juga pengertian, bahwa untuk setiap terbit, berita stasi yang akan dikeluarkan hanya 
satu berita per-stasi. Untuk selebihnya bisa dinikmati di situs paroki kita. 
 
Juga, kami selalu membuka kesempatan kepada seluruh umat untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan warta paroki 
ini, dengan cara mengumumkan ucapan syukur, berita dukacita, syukur atas terkabulnya doa, dan juga penyampaian 
promosi usaha – dengan donasi serelanya. 
 
Sehubungan dengan tahun iman, seksi katekese telah menerbitkan katekese singkat yang dikirimkan kepada ketua-ketua 
stasi melalui kunjungan pastor, dengan sangat kami himbau untuk membacakannya sebelum perayaan Sabda / Ekaristi. 
Pastor yang membawakan Ekaristi akan bersedia untuk menunggu penyampaian tersebut sebelum memulai perayaan. 
Dan satu hal yang tak kalah penting, Doa Tahun iman agar didaraskan juga pada setiap ibadat- baik ibadat Sabda 
maupun ibadat berkala di stasi/lingkungan/kring masing-masing. Hal itu merupakan salah satu sarana untuk membantu 
menguatkan iman kita. 
 
Maka akhir kata, semoga iman kita selalu bertambah hari ke-hari, agar dimampukan dan dianugerahi 7 karunia Roh 
Kudus untuk mewartakan kasih Kristus. 
 

 
 
 
 



 

 


