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Vatikan, 13 Maret 2013 (VIS) - 

Kardinal Jorge Mario Bergoglio, 

SJ, telah terpilih sebagai Paus 

Agung, penerus ke- 266 

St.Petrus, dan memilih nama 

Francis. Beliau adalah Paus 

Amerika Latin pertama, Paus 

pertama dari Jesuit, dan 

seorang “Fransiskus” pertama di 

kepausan. 

Pada pukul 8:12, yaitu 55 menit setelah munculnya “fumata” putih pada jam 

 19:06 malam waktu Vatikan, proto-diakon Kardinal Jean-Louis Tauran membuat 

pengumuman kudus dari Loggia Hall Basilika Vatikan . 

Berikut kata-kata yang diucapkan oleh Kardinal Tauran: 

Dengan sukacita saya mengumumkan kepada anda sekalian, 

bahwa kita telah memiliki seorang Paus baru; 

Yang paling memenuhi syarat dan paling patut diteladani 

Bapa Kardinal Mario Bergoglio dari Gereja Romawi Suci  

Yang telah mengambil nama Fransiskus. 

 

Vatican Information Service  
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Catatan Konklaf: 

Konklaf yang menghasilkan terpilihnya Paus Fransiskus dimulai pada Selasa 12 

Maret, 2013 di Kapel Sistine dari Istana Apostolik Vatikan, dengan “Ekstra Omnes” 

(–semua yang bukan Kardinal Pemilih harus meninggalkan Kapel Sistina–) 

diumumkan pada pukul 05:33 oleh Mgr. Guido Marini, Induk Perayaan Liturgi 

dari Sri Paus, setelah pengambilan sumpah oleh 115 kardinal pemilih.

 “Fumata” hitam pertama 

berlangsung 12 Maret 2013 

waktu Vatikan, jam 7:42 sore 

 Pada hari Rabu, 13 Maret, ada 

asap hitam jam 11:40 pagi. 

 Pada hari Rabu, 13 Maret, ada 

asap putih di 19:06 

 

Sebelum Paus baru muncul di 

balkon, penjaga kehormatan Garda 

Swiss menggenakan atribut perang-

kat militer kerajaan dengan lengkap 

dan mengusung panji kepausan 

berbaris ke alun-alun dan meng-

ambil tempat mereka di bawah 

Loggia diikuti oleh perwakilan dari 

berbagai kekuatan militer Italia 

yang, sejak 1929, memberi peng-

hormatan kepada Paus pada setiap 

upacara penting sebagai tanda 

rekonsiliasi antara Tahta Suci dan 

Negara Italia. Marching Band Tahta 

Suci telah siap menunggu. Dan 

segera setelah mendengar nama 

paus baru, penonton mulai ber-

nyanyi bersama-sama: “Francesco, 

Francesco”. 

Pukul 8:24, Bapa Suci Fransiskus, 

didahului oleh Salib, muncul di 

Loggia dari Basilika Vatikan yang 

terang benderang. Sebelum 

menyampaikan berkat apostolic 

“Urbi et Orbi” (“untuk kota dan 

dunia) beliau telah disambut 

kerumunan besar yang telah 

berkumpul di St Peter Square yang 

diguyur hujan, mengatakan: 

“Saudara-saudari terkasih, 

Selamat malam. Anda tahu bahwa 

tugas Konklaf adalah untuk 

memberikan kepada Roma seorang 

uskup. Tampaknya saudara-

saudara saya para kardinal memilih 



 

 
  

 

 
 

 

Edisi Xi – maret 2013 
Halaman 3 dari 41 

 

Uskup Roma dari ujung-ujung bumi. 

Tapi di sinilah kita! Saya berterima 

kasih atas sambutan hangat ini. 

Komunitas keuskupan Roma telah 

memiliki seorang uskup. Terima 

kasih! Pertama dan terutama, saya 

ingin mengucapkan doa bagi Uskup 

emeritus kita Benediktus XVI. Mari 

kita berdoa bersama untuk beliau, 

agar Tuhan memberkati beliau dan 

Perawan Maria menjaga beliau.” 

 Setelah memimpin doa Bapa Kami, 

Salam Maria, dan Gloria, Paus 

Fransiskus kembali mengatakan 

kepada yang hadir: 

 ”Dan sekarang mari kita mulai 

perjalanan ini, uskup dan umat, 

perjalanan Gereja Roma ini, Gereja 

yang memimpin semua gereja-gereja 

dalam kasih. Sebuah perjalanan 

persaudaraan, perjalanan saling 

percaya di antara kita. Marilah kita 

selalu medoakan satu sama lain. 

Mari kita berdoa juga untuk dunia 

kita ini agar terjadi hubungan 

persaudaraan yang mulia. Saya 

berharap agar perjalanan Gereja 

yang kita mulai hari ini, dan di 

mana Kardinal Vikaris saya yang 

hadir di sini akan membantu saya,  

agar berbuah melimpah untuk 

pewartaan Injil kota yang indah ini.” 

 ”Sekarang saya ingin memberikan 

berkat, tapi pertama-tama, pertama-

tama saya mohon bantuan Anda. 

Sebelum uskup memberkati umat, 

saya meminta Anda berdoa kepada 

Tuhan agar Dia memberkati saya: 

doa umat yang meminta berkah bagi 

uskup mereka. Mari kita berdoa 

dalam keheningan, doa Anda untuk  

diri saya.” 

 ”Sekarang saya akan memberikan 

berkat kepada Anda dan seluruh 

dunia, untuk umat manusia yang 

berkehendak baik.” 

  

Setelah menyampaikan berkat 

apostolik Paus Fransiskus menam-

bahkan:  

“Saudara-saudari, saya akan undur 

diri. Terima kasih atas sambutan 

yang hangat dari anda sekalian. 

Besok saya akan berdoa kepada 

Perawan Maria, memohon agar 

bunda melindungi seluruh Roma. 

Selamat malam dan selamat 

beristirahat.” 

 

(Sumber : Vatican Information Services) 



 
  

 

 
 

 

Edisi Xi – maret 2013 
Halaman 4 dari 41 

 

 

BIOGRAFI SRI PAUS FRANSISKUS 

 
 

Berikut adalah biografi resmi, yang 

diterbitkan pada kesempatan 

Konklaf oleh Kantor Berita Tahta 

Suci dengan informasi yang 

diberikan oleh para kardinal sendiri. 

 

Kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ. 

 Kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ, 

Uskup Agung Buenos Aires, 

Argentina, Uskup untuk Jemaat 

ritus Timur di Argentina yang tidak 

memiliki Uskup dari ritus mereka 

sendiri, lahir pada tanggal 17 

Desember 1936 di Buenos Aires. 

Beliau menempuh pendidikan 

sebagai dan meraih gelar sebagai 

teknisi kimia, tapi kemudian 

memilih imamat dan masuk 

seminari Villa Devoto. Pada tanggal 

11 Maret 1958, beliau pindah ke 

novisiat Serikat Yesus di mana 

beliau menyelesaikan studi 

humaniora di Chile. Pada tahun 

1963, saat kembali ke Buenos Aires, 

beliau memperoleh gelar di bidang 

filsafat di Seminari tinggi St Joseph 

di San Miguel. 

 Antara tahun 1964 dan 1965 beliau 

mengajar sastra dan psikologi di 

kolese Immacolata di Santa Fe dan 

kemudian pada tahun 1966 beliau 

mengajar mata kuliah yang sama di 

University of El Salvador, di Buenos 

Aires. 

 Dari tahun 1967 sampai 1970 

beliau belajar teologi di seminari 

tinggi St Joseph di San Miguel di 

mana beliau memperoleh gelar 

sarjana. Pada tanggal 13 Desember 

1969 beliau ditahbiskan menjadi 

imam. Dari tahun 1970 sampai 1971 

beliau menyelesaikan masa 
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percobaan ketiga di Alcala de 

Henares, Spanyol, dan pada tanggal 

22 April 1973, beliau mengucapkan 

kaul kekal. 

 Beliau adalah kepala novisiat Villa 

Varilari di San Miguel pada tahun 

1972-1973, di mana beliau juga 

mengajar teologi. Pada tanggal 31 

Juli 1973 beliau terpilih sebagai 

kepala Provinsial Argentina, peran 

yang beliau jabat selama enam 

tahun. 

 Dari tahun 1980 sampai 1986 

beliau adalah rektor Fakultas 

Filsafat dan Teologi San Miguel serta 

pastor paroki Patriarca San Jose di 

Keuskupan San Miguel. Pada bulan 

Maret 1986 beliau pergi ke Jerman 

untuk menyelesaikan tesis doktor. 

Para superior kemudian mengirim 

beliau ke University of El Salvador 

dan kemudian ke Cordoba di mana 

beliau menjabat sebagai direktur 

pengakuan dan spiritual. 

 Pada tanggal 20 Mei 1992, Yohanes 

Paulus II mengangkat beliau menjadi 

Uskup tituler Auca dan Uskup 

auksilier Buenos Aires. Beliau 

menerima pengukuhan uskup di 

Katedral Buenos Aires dari Kardinal 

Antonio Quarracino, Nunzio 

Apostolik Ubaldo Calabresi, dan 

Uskup Emilio Ognenovich dari 

Mercedes-Lujan pada tanggal 27 

Juni tahun tersebut. 

 Pada tanggal 3 Juni 1997 beliau 

diangkat menjadi Uskup Agung 

koajutor Buenos Aires dan 

meneruskan karya Kardinal Antonio 

Quarracino pada tanggal 28 Februari 

1998. 

 Beliau adalah Ajun Relator Jenderal 

untuk Sidang Umum Sinode Para 

Uskup ke-10 pada bulan Oktober 

2001. 

 Beliau menjabat sebagai ketua 

Konferensi Waligereja Argentina dari 

tanggal 8 November 2005 sampai 8 

November 2011. 

Tanggal 13 Maret 2013, terpilih 

sebagai Paus, dengan nama Paus 

Fransiskus. 
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DIJALAN SALIB YESUS 

Oleh Suster Loenisia Da Costa, FCJM 

 

Yesus sudah sungguh kelelahan, 

lelah jatuh bangun dijalan salib, 

namun Yesus tetap tegar berdiri 

bangkit kemabli memikul salibNya 

tapi secara manusiawi rasanya tidak 

sanggup karena bukan hanya 

memikul salib tapi dipukuli, 

dicambuki dan diludahi berbagai 

ragam yang telah dilakukan oleh 

orang-orang berdosa terhadapNya. 

Namun sedikitpun 

Yesus tidak memba-

lasnya sebab Ia 

konsekuen me-

manggul salibNya.  

 

Memanggul salib 

memang berat na-

mun memanggul 

salib sampai pada tujuan sungguh 

membahagiakan banyak orang, ia 

tidak kenal istilah orang baik atau 

orang jahat yang jelas semua orang 

mendapat suatu keselamatan. 

 

Dalam perjalanan salib ini ku-

rasakan sangat menyedihkan, 

melelahkan namun menyenangkan 

bila kita harus menjalani dengan 

iklas, sebab dalam segalanya 

mendapat tempat dalam hidup yang 

sungguh bermakna.  

 

Ya kadang aku tak sanggup, tak 

berdaya bahkan putus asa 

namun lewat jalan salib ini Yesus 

adalah andalanku.  

 

Jadi ajakan Dia bahwa Akulah 

jalan kehidupan dan kebenaran 

jangan takut berjalanlah 

bersamaKu lakukanlah apa yang 

dikehendaki Bapa. Maka semuanya 

yang Dia lakukan demi ketaatan 

kepada kehendak Allah. 
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SAKRAMEN-SAKRAMEN (2) 

Oleh Y Sugiyana 

 

Pengantar: 

Pada edisi lalu telah dibahas mengenai 

sakramen Babtis. Untuk Edisi ini adalah 

kelanjutannya,  juga masuk ke dalam 

Sakramen Krisma.  

 

WALI-BAPTIS 

 Calon baptis sedapat mungkin 

diberi wali-baptis, yang berwajib 

mendampingi calon baptis dewasa 

dalam inisiasi kristiani, dan 

mengajukan bersama orangtua 

calon baptis bayi untuk dibaptis, 

dan juga wajib berusaha agar yang 

dibaptis hidup secara kristiani 

yang sesuai dengan baptisnya serta 

memenuhi dengan setia kewajiban-

kewajiban yang melekat pada 

baptis itu. (Kan.872) 

 Sebagai wali-baptis hendaknya 

diambil satu pria atau satu wanita, 

atau juga pria dan wanita. 

(Kan.873) 

 Agar seseorang dapat diterima 

untuk mengemban tugas wali-

baptis, haruslah ia: 

1. Ditunjuk oleh calon baptis 

atau orangtuanya atau orang 

yang mewakili mereka, atau 

bila mereka itu tidak ada, oleh 

pastor-paroki atau pelayan 

baptis, serta memiliki 

kecakapan dan maksud untuk 

melaksanakan tugas itu; 

2. Telah berumur genap 

enambelas tahun, kecuali jika 

umur lain ditentukan oleh 

Uskup diosesan, atau pastor-

paroki atau pun pelayan 

baptis menilai bahwa 

kekecualian atas alas an wajar 

dapat diterima; 

3. Seorang katolik yang telah 

menerima penguatan dan 

sakramen Ekaristi 

mahakudus, lagipula hidup 
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sesuai dengan iman dan tugas 

yang diterimanya; 

4. Tidak dijatuhi atau ternoda 

oleh suatu hukuman kanonik; 

5. Bukan ayah atau ibu calon 

baptis. 

 Seorang yang telah dibaptis 

dalam suatu jemaat gerejawi 

bukan katolik hanya dapat 

diizinkan tampil hanya bersama 

dengan seorang wali-baptis 

katolik, dan itu sebagai saksi 

baptis. 

 

PEMBUKTIAN DAN PENCATATAN 

BAPTIS YANG TELAH DIBERIKAN 

 Yang melayani baptis hendaknya 

mengusahakan agar ada 

sekurang-kurangnya satu saksi 

yang dapat membuktikan baptis 

itu, kecuali bila sudah ada wali-

baptis. (Kan. 875) 

 Untuk membuktikan baptis yang 

sudah diberikan, jika tak 

seorangpun dirugikan karenanya, 

cukuplah pernyataan seorang 

saksi yang dapat dipercaya, atau 

sumpah orang yang dibaptis itu 

sendiri, jika ia dibaptis pada usia 

dewasa. (Kan. 876) 

 Pastor paroki di mana baptis 

dilaksanakan, harus dengan teliti 

dan tanpa menunda-nunda 

mencatat dalam buku baptis 

nama orang-orang yang dibaptis, 

dengan menyebut pelayan baptis, 

orangtua, wali-baptis, jika ada 

juga saksi-saksi, tempat dan 

tanggal baptis, sekaligus dicatat 

pula tanggal dan tempat 

kelahiran. (Kan. 877-1) 

 Jika mengenai anak yang lahir 

dari ibu yang tidak menikah, 

nama ibu harus dicantumkan, 

jika diketahui secara umum 

keibuannya itu, atau jika ia dari 

kehendaknya sendiri memintanya 

secara tertulis atau pun di 

hadapan dua saksi; demikian 

pula nama ayahnya harus 

dicatat, jika kebapakannya 

dibuktikan oleh suatu dokumen 

publik atau oleh pernyataannya 

sendiri di hadapan pastor-paroki 

serta dua orang saksi; dalam hal-

hal lain hendaknya ditulis nama 

orang yang dibaptis tanpa 

menyebut nama ayah atau 

orangtuanya. (Kan.877-2) 
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 Jika mengenai anak angkat, 

hendaknya ditulis nama orang-

orang yang mengangkatnya, 

sekurang-kurangnya jika 

demikian yang terjadi pada 

catatan sipil wilayah itu, serta 

juga nama-nama orangtua 

alamiah seturut ketentuan 

Kan.877-1&2, dengan 

mengindahkan ketetapan-

ketetapan dari konferensi 

Waligereja. (Kan. 877-3) 

 Jika baptis tidak dilakukan oleh 

pastor-paroki atau tidak duhadiri 

olehnya, maka pelayan baptis, 

entah siapa pun juga, harus 

memberitahukan baptis yang 

dilakukan itu kepada pastor-

paroki di mana baptis itu telah 

dilaksanakan, agar dicatatnya 

seturut ketentuan Kan. 877-1. 

(Kan. 878). 

 

SAKRAMEN PENGUATAN 

 

 Sakramen penguatan, yang 

memberikan meterai dan dengan  

orang-orang yang telah dibaptis 

melanjutkan perjalanan inisiasi 

kristiani dan diperkaya dengan 

anugerah Roh Kudus serta 

dipersatukan lebih sempurna 

dengan Gereja, menguatkan dan 

semakin mewajibkan mereka 

untuk dengan kata dan 

perbuatan menjadi saksi-saksi 

Kristus, menyebarkan dan 

membela iman.(Kan. 879) 

 

PERAYAAN PENGUATAN 

 Sakramen penguatan diberikan 

dengan pengurapan krisma pada 

dahi; pengurapan itu hendaknya 

dilakukan dengan penumpangan 

tangan serta dengan kata-kata 

yang diperintahkan dalam buku-

buku liturgy yang telah disetujui. 

(Kan. 880-1) 

 Krisma yang dipergunakan dalam 

sakramen penguatan haruslah 

dikonsekrasikan oleh Uskup, 

meskipun sakramen diberikan 

oleh seorang iman. (Kan. 880-2) 

 Sepatutnya sakramen penguatan 

dirayakan dalam Gereja dan 

dalam Misa; tetapi atas alas an 

wajar dan masuk akal, dapat 

dirayakan di luar Misa di tempat 

pantas. (Kan. 881) 
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PELAYAN PENGUATAN 

 Pelayan biasa dari sakramen 

penguatan ialah Uskup; 

sakramen itu dapat juga 

diberikan secara sah oleh imam 

yang memiliki kewenangan itu 

demi hokum universal atau atas 

pemberian khusus dari otoritas 

yang berwenang. (Kan. 882)    

 
 

 

 
 

SOSIALIASASI APP di wilayah 4 
 

Oleh DPP Harian 
 

Sabtu, 23 Februari 2013, Pertemuan 

Wilayah 4 di mulai tepat jam 11.00 

di Stasi St Yohanes – Kota Batak, 

dihadiri oleh seluruh stasi yang 

berada di wilayah 4. 

  

Pertemuan dibuka dengan pem-

bukaan oleh Bapak Sugiyana dan 

lagu pembukaan oleh Ibu Paulina. 

 

Sesi Pertama dijelaskan mengenai 

Misteri Paskah oleh Pastor Franco, 

yang mana penjelasan ini penting 

karena merupakan alasan mengapa 

kita menjalani masa Prapaskah ini, 

dan meningkatkan iman serta 

penghayatan dalam melakasana-

kannya.  

 

 

http://santopauluspku.wordpress.com/2013/02/19/misteri-paskah/
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Setelah makan siang, Sesi kedua 

dijelaskan mengenai hal-hal yang 

harus dilakukan selama masa 

Prapaskah dengan sangat jelas oleh 

Frater Eko. Dilanjutkan dengan sesi 

ketiga, Sosialisasi APP – pokok dari 

pertemuan ini – oleh bapak 

Sugiyana. Dalam pokok penting ini 

dibahas tata cara dalam pertemuan 

lingkungan, himbauan dan saran 

yang bisa dilakukan agar umat bisa 

berinteraksi aktif dalam setiap 

pertemuan. Diharapkan, dengan 

pertemuan-pertemuan yang diada-

kan di stasi-stasi dalam rangka 

kegiatan masa prapaskah ini, umat 

semakin mendalami makna paskah, 

dan semakin bangga dan mau 

melakukan pewartaan sebagai orang 

Katolik. 

 

Dilakukan tanya jawab untuk sesi 1 

sampai dengan 3, yang mana 

beberapa pertanyaan yang diajukan 

dapat menjawab beberapa 

kebingungan dan kekurangjelasan 

sebagian peserta. 

 

http://santopauluspku.wordpress.com/2013/02/18/masa-prapaskah/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/02/18/masa-prapaskah/
http://santopauluspku.wordpress.com/2013/02/18/masa-prapaskah/
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Sesi keempat, penyampaian Program 

Kerja setahun Seksi-seksi DPP oleh 

anggota dewan harian – Ibu Renata – 

dibantu oleh Pastor Franco. 

Dijelaskan bahwa program-program 

ini merupakan hasil Pleno yang 

mana diusahakan agar kebutuhan-

kebutuhan umat stasi satu-persatu 

dapat terlayani. Juga ditegaskan 

oleh Pastor Franco mengenai Warta 

Paroki yang terbit setiap bulan agar 

diperhatikan, dibaca dan dibagikan 

informasinya kepada umat. Juga 

mengenai situs Paroki, agar 

lebih dikenal dan dirasakan 

manfaatnya oleh seluruh umat. 

 

Bagian terakhir yang merupakan 

bonus bagi wilayah 4, adalah Seksi 

Liturgi yang diketuai Ibu Nursitti 

Paulina – memberikan presentasinya 

mengenai program-program seksi 

liturgy sepanjang tahun 2013. 

 

Acara ditutup dengan doa dan lagu 

penutup, pukul 15.00. 

 

Selamat menjelang  

Masa Paskah 

 

Pembukaan dalam Pembekalan, Pelatihan dan 
Pemilihan Prodiakon 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 
Jumat, 15 Maret 2013 pukul 17.03, 

di gedung fasilitas umat Paroki telah 

berkumpul 30 orang prodiakon dan 

calon prodiakon dari 48 orang yang 

mengajukan diri, untuk mengikuti 

kegiatan dua setengah hari 

pembekalan Prodiakon yang 

diselenggarakan oleh Seksi Liturgi 

DPP. 

 

 

http://santopauluspku.wordpress.com/2012/12/09/laporan-umum-kegiatan-paroki-2012/
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Acara yang dimoderatori oleh Bapak 

Nasipan dimulai dengan menya-

nyikan lagu “Maju bersama”, 

dilanjutkan acara pembukaan 

dengan susunan acara Doa 

pembukaan oleh Suster Anastasia, 

sepatah kata dari koordinator yaitu 

ibu Nursitti Paulina, pengarahan 

awal dari Pastor Paroki, perkenalan 

seluruh peserta, koordinator dari 

Seksi Liturgi dan nara sumber, serta 

penyampaian tata tertib. 

 

 

 

Kegiatan ini adalah kegiatan yang 

tertunda beberapa lama, namun 

dianggap perlu untuk diseleng-

garakan, mengingat kebutuhan akan 

adanya Prodiakon di stasi-stasi, dan  

juga paroki, demikian yang 

disampaikan ketua  koordinator 

Seksi Liturgi, Ibu Paulina.  

 

Bapak Nasipan menyampaikan juga 

dalam kesempatan ini, bahwa 

selama kegiatan ini, ada syarat-

syarat yang harus dipenuhi baik pagi 

Prodiakon lama maupun calon 

prodiakon, yaitu bahwa seluruh 

peserta harus mengikuti seluruh 

kegiatan dari awal sampai akhir dan 

penuh dalam setiap sesi, sebagai 

salah satu syarat dalam hal tata 

tertib untuk dapat diteguhkan 

sebagai Prodiakon. 

 

Dalam kesempatan ini juga, Pastor 

Franco sebagai Pastor Paroki 

mengucapkan banyak terimakasih 

kepada para Prodiakon dan calon 

atas kehadiran, terutama atas 

kesediaan untuk mengajukan diri. 

Beliau juga memberikan peng-

arahan-pengarahan yang akan 

berguna bagi para Prodiakon dan 

calon prodiakon yang disampaikan 

secara sistematis, sebagai berikut : 

 

Tujuan 

 Bagi Prodiakon lama, kegiatan 

ini tentunya merupakan 

kegiatan “refreshing”, yang 

mana setelah sekian lama 
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terbentuk dan menjalankan 

tugas, belum mendapatkan 

kembali penyegaran, belum 

pernah diadakan pertemuan 

Prodiakon, dan ini merupakan 

kesempatan untuk memper-

baharuai pelayanan khusus – di 

seputar Altar. 

 Bagi calon Prodiakon, kegiatan 

ini merupakan suatu 

pembekalan  

 Saat ini adalah saat yang dirasa 

tepat untuk memulai bersama-

sama suatu pelayanan 

Prodiakon – yang sesuai dengan 

yang dikehendaki Keuskupan – 

maka secara resmi para 

Prodiakon yang “berhasil” 

mengikuti kegiatan ini akan 

diberikan surat penugasan 

langsung dari Bapa Uskup. 

Untuk itu akan diberikan 

pengarahan sesuai dengan 

Keuskupan. 

Materi khusus 

 Mendapatkan rekoleksi yang 

akan dibawakan oleh Pastor 

Ignaz 

 Memahami harapan Gereja dari 

seorang Prodiakon – yang akan 

disampaikan oleh Katekis 

Paroki, Bpk Nyoman 

 Penambahan-penambahan ma-

teri dalam hal liturgi Ekaristi, 

Ibadat Sabda, Upacara 

pemakaman, serta pemberian 

Komuni bagi orang sakit. 

 Latihan-latihan pemberian 

komuni, liturgi dan ibadat, 

latihan upacara pamakanan 

serta pemberian komuni kepada 

orang sakit. 

Kesempatan khusus 

 Kesempatan untuk memper-

dalam beberapa bagian pokok 

 Kesempatan mengenal satu 

sama lain 

 Kesempatan untuk saling 

mendukung, sehingga proses 

pemilihan prodiakon berlang-

sung dengan lancar 

 

Hal-hal yang diharapkan untuk 

seorang Prodiakon 

 Memiliki kemampuan untuk 

menyerap materi-materi 

 Kesanggupan untuk melakukan 

tugas 

 Kesanggupan untuk bekerja-

sama dengan Uskup, Pastor 
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Paroki, dan Dewan Pastoral 

Paroki 

 Dengan keyakinan bahwa 

seluruh peserta yang hadir di 

sini adalah orang-orang yang 

telah “diloloskan” oleh stasi 

masing-masing, yang tentunya 

memiliki kemampuan untuk 

memimpin. 

Harapan Pastor diakhir penga-

rahannya, beliau berharap semoga 

semua (pembekalan, pelatihan, dan 

proses pemilihan – red) dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

 

Demikian acara pembukaan ditutup 

dengan menyanyian lagu dari Madah 

Bakti 459, maka resmi kegiatan 

pembekalan – pelatihan – pemilihan 

Prodiakon dimulai dan akan 

berakhir pada hari Minggu 17 Maret 

2013. 

 

 

 

Koordinator Kegiatan: 

 Nursitti Paulina Sihotang 

 R Pasaribu 

 Rosa Laura 

 Suster Anastasia 

 Jonson Situmorang 

Nara Sumber dalam kegiatan ini: 

 Pastor Franco Qualizza, SX 

 Pastor Ignasius Zaluchu, SX 

 Frater Eko 

 Suster Leonisia Da Costa, 

FCJM 

 Bapak I Nyoman Putra A 
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Tanda Kasih untuk Pastor Nattye  
di Stasi St Fidelis – Karo Simalem 

 

Oleh : Tim Warta Paroki 

 

Sabtu, 16 Februari 2013 jam 15.00 

wib. Jadwal kunjungan Pastor 

Nattye, SX adalah ke St FIdelis Karo 

Simalem. Misa yang dipersembahkan 

Pastor Nattye untuk umat di Karo 

Simalem, adalah yang terakhir 

sehubungan dengan pemindahan 

tugas beliau ke Paroki Aek Nabara, 

yang mana merupakan wilayah di 

Keuskupan Medan.  

 

Tema homili adalah tentang godaan, 

bahwa kecenderungan manusia 

jaman sekarang adalah merubah 

batu menjadi makanan. Hal tersebut 

adalah salah satu godaan bagi umat 

beriman – berupa tawaran atau 

ajakkan untuk mengambil jalan 

pintas. 

 

Dicontohkan oleh Pastor Nattye soal 

politik, yang mana sering terjadi 

sang calon politikus sesumbar untuk 

membela gereja, padahal ke gereja 

saja tak pernah. 

Mengubah batu menjadi nasi 

sangatlah tidak mungkin. Butuh 

kerendahan hati. “Mampuku 

hanya sebegini saja, maka 

bantu aku untuk melakukan 

(memaksakan diri) lebih dengan 

cara yang baik.”  

Demikian anjuran Pastor Nattye 

untuk menghadapi godaan dalam 

setiap pemasalahan hidup kita. 

 

 

Selesai Misa - sebagai tanda kasih 

dari Pastor Nattye untuk umat di 
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stasi St Fidelis Karo Simalem - 

beliau mengundang seksi 

pembangunan dan harta benda 

gereja – Bapak Yohanes Sutrisno, 

Bpk Gabriel Suwarno dan Bapak 

Yusuf, juga Renata – untuk memberi 

pengarahan mengenai rencana 

pembangunan gereja Karo Simalem 

yang sudah lapuk dan tidak layak 

pakai, setelah sebelumnya para 

pengurus gereja Stasi St Fidelis Karo 

simalem berkunjung ke sebuah 

rapat DPP ke paroki. Umat Karo 

Simalem dengan antusias 

mendengarkan pengarahan dan 

menerima masukkan-masukkan 

yang diberikan dengan seksama dan 

dengan rendah hati. 

 

Giliran umat memberikan tanda 

kasih untuk Pastor Nattye, dalam 

kunjungan terakhir beliau dalam 

perayaan Ekaristi di stasi tersebut. 

Dengan kenang-kenangan sebuah 

Ulos indah, umat berfoto dan 

bersalam-salaman dengan hangat. 

Dilanjukan dengan makan sore di 

rumah salah satu umat, acara 

ditutup dengan doa syukur. 

 

Selamat bertugas di tempat yang 

baru, Pastor Nattye… Terimakasih 

atas semua yang Pastor berikan. 

 



 
  

 

 
 

 

Edisi Xi – maret 2013 
Halaman 18 dari 41 

 

Tanda Kasih Untuk Pastor Nattye  

 St Philipus Arengka Ujung 

Oleh : Tim Warta Paroki 

 

Selasa, 19 Februari 2013 @19.30. 

 

Misa syukur diadakan di rumah 

ketua Stasi St Philipus Arengka 

Ujung, Bapak AC Totok, 

didedikasikan untuk syukur karena 

telah boleh digembalai oleh Pastor 

Nattye. 

 

Pertama kali datang ke Stasi St 

Philipus tahun 2009 – yang mana 

lokasi gereja di dalam Komp. AURI 

pekanbaru – Pastor Nattye disangka 

umat baru yang merupakan salah 

satu anggota TNI AU sekitar. 

Maklumlah.., penampilan tak jauh 

beda. Umat segera menyukai pastor 

baru mereka saat itu, karena tegas 

(terkadang menakutkan), dengan 

homily yang selalu ceria dan 

terkadang tajam, dan juga akan 

kesederhanaan beliau. 

Tak terasa, Pastor sudah tidak akan 

datang lagi ke stasi St Philipus, 

pindah Paroki bahkan pindah 

keukupan. Maka, pengurus stasi 

berinisiatif mengadakan Misa 

Khusus untuk mendatangkan Pastor 

Nattye ke stasi untuk terakhir 

kalinya, syukuran dan memberikan 

tanda mata untuk Pastor tercinta. 

 

 

 

Dalam homili, beliu bercerita tentang 

betapa beruntungnya beliau menjadi 

seorang Pastor, yang mana kala 

ditugaskan untuk pindah tempat, 

tidak ada alasan yang menariknya 

mundur. Tidak ada alasan untuk 

menunggu anak-anak dewasa, tidak 

ada alasan untuk meninggalkan 

rumah. Berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain, bertemu orang baru, 
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adalah kehidupan yang senantiasa 

harus dan akan dijalani beliau. 

 

Misa dilanjukan dengan pesan dan 

kesan dari ketua stasi dan juga 

ucapan dari pastor Nattye. Hadir 

juga OMK St Elisabet Muara Fajar 

dalam kegiatan ini. Acara diakhiri 

dengan makan malam bersama, dan 

doa penutup oleh Pastor Nattye. 

 

Terimakasih Pastor atas kesediaan 

Pastor menggembalakan kami 

dengan segala kekurangan dan 

kelebihan kami. Kami senantiasa 

akan mengingat Pastor, dan semoga 

Pastor kerasan di tempat baru, dan 

juga ingat kepada kami. 
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Tanda Kasih untuk Pastor Nattye  

– St Lusia Rumbai 

Oleh : Tim Warta Paroki 

 

Minggu 3 Maret 2013 @08.00 WIB 

adalah jadwal kunjungan terkhir 

Pastor Nattye di Stasi St Lusia 

Rumbai. Misa dimulai tepat jam 8 

diiringi lagu yang dipimpin oleh Ibu 

Irin.  

 

Dalam homili, Pastor 

mengungkapkan tentang kesabaran, 

bahwa kesabaran Tuhan tidak sama 

dengan kesabaran manusia. 

Kesabaran manusia cenderung 

untuk mengenyahkan segala sesuatu 

yang dianggap tidak sesuai, namun 

kesabaran Tuhan akan memberi 

waktu.  

 

Juga diceritakan pengalaman 

pertama kali datang ke Paroki, 18 

Juni 2009, mati lampu, tidak ada 

siapa-siapa dan disambut anjing-

anjing paroki yang untungnya mau 

jinak. Merupakan sebuah 

kebanggaan bagi seorang pastor - 

dan juga seharusnya bagi kita 

semua umat Katolik – bahwa: 

 

1. Seorang pastor jika diutus untuk 

pindah ke suatu tempat akan 

selalu menerima, tidak menolak. 

Maka tidak ada pastor yang akan 

bertahan di suatu tempat dalam 

waktu lama. Kehendak Tuhan 

tidak boleh ditawar. Seorang 

pimpinan yang bertugas 

menafsirkan kehendak Allah yang 

harus diterima oelh seorang 

pastor. Itu merupakan kelebihan 

dan sekaligus kelemahan gereja 

Katolik yang harus kita sadari 

dan syukuri. 

2. Ekaristi, dimana Yesus sendirilah 

yang hadir, dan 

mngatakan,”Inilah tubuh-Ku‟‟‟ 

Inilah darah-Ku.” Yang mana 

tugas tersebut hanya bisa 
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dilakukan oleh seorang Pastor, 

bahkan para malaikatpun tidak. 

Ekaristi – merupakan persatuan 

umat dengan Allah. Maka, dari 

Altar kecil nun jauh di sana – di 

Aek Nabara – jika ada yang 

memohon doa dari manapun, 

maka doa tersebut akan 

dipersatukan dengan doa-doa 

seluruh umat Katolik yang 

sedang merayakan Ekaristi, 

dimanapun. 

 

Taklupa, Pastor juga berharap agar 

umat rela mendoakan beliau, agar 

lebih rendah hati, agar tetap setia 

sebagai iman, dan agar diberi 

kesehatan untuk mampu melayani 

umat di manapun, sesuai yang 

ditugaskan pimpinan, sesuai 

kehendak Allah. 

 

Setelah Misa, langsung diadakan 

acara perpisahan di gereja, yang 

diawali dengan lagu dinyanyikan 

oleh anak-anak – lagu Terimakasih 

Pastor Nattye – dipimpin oleh ibu 

Irin. Ketua-ketua lingkungan dan 

wakil memberikan kata kesan-kesan 

dan ucapan untuk Pastor Nattye 

secara bergantian, dimulai dengan 

Kring St Anna (Oleh Bpk Charles), 

Kring St Yohanes Minas (Oleh Bpk 

Sembiring), Kring St Fransiskus 

(oleh Bapak Homning), Kring St 

Fidelis (Oleh Bapak Anton), Kring St 

Theresia (oleh Bpk Nainggolan) dan 

terakhir perwakilan dari Kring St 

Christophorus oleh ibu Noery. 

 

Selanjutnya diadakan tor-tor oleh 

Pastor Nattye dan 4 suster KSFL 

yang ikut memeriahkan acara, 

dimulai dengan Kring St Fransiskus, 

St Theresia, St Anna, St Yohanes 

Minas dan gabungan St Fidelis, St 

Chistophorus dan St Petrus, disusul 

OMK. Juga, ibu Sipayung membawa 

tiga buah salib dinding besar untuk 

diberkati oleh Pastor Nattye, dan 

dilelang. 

 

Adapun seluruh hasil dari tor-tor 

dan lelang ini seluruhnya di-

dedikasikan untuk pembuatan buku 
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yang sedang dilakukan oleh Pastor 

Nattye. 

 

Dilanjutkan dengan wakil-wakil 

umat yang mengantarkan beberapa 

kado untuk pastor sebagai kenang-

kenangan. Kado terakhir wajib 

dibuka ditempat, sebuah lukisan 

kartun Pastor Nattye mengendarai 

motor. 

 

Sebelum acara ditutup untuk 

dilanjukan di ruang pertemuan 

untuk makan dsiang bersama 

Pastor, Para pengurus Stasi dan 

undangan, pastor Nattye 

memberikan prakata singkat, bahwa, 

1. Keberadaan beliau yang harus 

memenuhi tugas u ntuk selalu 

berpindah 

2. Terimakasih atas kesabaran 

selama ini. “Bagi saya bersama 

kamu, kamu adalah saudara, ibu, 

dan anak bagiku. Namun bagi 

kamu, saya adalah seorang 

imam.” 

3. Buku yang sedang dibuat adalah 

buku biogarfi, namun me-

nyangkut awal mula gereja di 

Paroki Toraja tahun 1949, yang 

mana saat itu Katolik baru 

masuk di sana. 

 

Umat bersalam-salaman dengan 

pastor di pintu gereja, dan berfoto 

bersama per-Kring sebelum pulang. 

Pastor, pengurus dan undangan 

menyambung kegiatan dengan 

jamuan makan siang santai. 

 

Terimakasih, Pastor.. Selamat 

menjalani tugas di tempat baru. 

Semoga tetap setia menjadi Iman, 

senantiasa diberi kesehatan, dan 

diberikan Roh kerendahan hati. 

Amin. 
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Tanda Kasih untuk Pastor Nattye – St Yohanes 

Pembaptis Perawang 

Oleh : Arnold Nababan 

 

Setelah melayani selama ± 3,5 tahun 

di paroki St. Paulus Labuh Baru 

Pekanbaru, Pastor Nattye mohon 

pamit kepada umat karena beberapa 

minggu lagi beliau akan bertugas di 

tempat yang baru yakni di Paroki 

Aek Nabara. Hal ini di sampaikan 

oleh Pastor Nattye dalam Misa di 

Stasi St. Yohanes Pembaptis  

Perawang pada hari sabtu tanggal 2 

Maret 2013 lalu.  

 

Seusai Misa umat dengan antusias 

„menyerbu” Pastor Nattye untuk 

mengucapkan selamat Jalan dan 

selamat bertugas di tempat yang 

baru. Tidak ketinggalan para OMK 

dan BIR bergantian berfoto dengan 

pastor dengan Handphone nya. 

 

Setelah itu diadakan acara 

perpisahan di gedung Aula yang di 

ikuti sekitar 50 orang yang terdiri 

dari Pada Suster, Pengurus stasi, 

Ketua ketua Lingkungan, WK, OMK 

dan BIR. Acara di awali dengan 

makan bersama secara sederhana, 

kemudian di lanjutkan dengan 

menyampaikan Kesan dan Pesan.  

 

Masing masing yang mewakili BIR, 

OMK, WK, Ketua Lingkungan, 

Pengurus dan Suster menyampaikan 

kesan dan Pesan nya kepada Pastor 

yang intinya terkesan dengan 

kedisiplinan dan ketegasan yang di 

tanamkan Pastor Nattye kepada 

umat dan mengucapkan terima 

kasih atas pelayanan Pastor dan 

berharap semoga Pastor senantiasa 

dalam kesehatan dan sukacita 

bertugas di tempat yang baru.  
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Kemudian Pastor juga menyam-

paikan kesan dan pesannya, dimana 

beliau terkesan dengan kehangatan 

dan kebersamaan yang beliau 

rasakan di Stasi ini. 

 

Acara di tutup dengan Doa dan 

Berkat oleh Pastor dan kemudian 

satu persatu satu bersalaman 

dengan Pastor Nattye. 

 

Selamat jalan Pastor, selamat 

bertugas di tempat yang baru…. 

 

 
SELAMAT BERTUGAS PASTOR NATTYE…. 

 
Oleh DPP Harian 

 

Paroki St Paulus Pekanbaru, 10 Maret 

2013 @19.03 

 

Untuk mengantar Pastor Nattye yang 

akan segera pindah tugas ke Paroki 

Aek Nabara di wilayah keuskupan 

Medan, digelar semacam acara 

perpisahan untuk Pastor Nattye 

dengan umat se-Paroki St Paulus 

Pekanbaru. 

 

Acara yang dimoderatori oleh Bapak 

Binsar B Sihotang ini dimulai 

dengan doa yang dipimpin oleh 

Suster Federika, FCJM. 

 

 

Acara pertama  

Ucapan-ucapan dari wakil-wakil, 

meliputi 

 

Wakil Stasi Wilayah 1 

Disampaikan oleh Bpk Tamba dari 

stasi St Veronika Palas mengenai 

kesan pertama saat Pastor baru tiba 
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di Paroki, adanya permintaan tegas 

mengenai Sibori dan Piala. 

Sepertinya permintaan Pastor saat 

itu belum ditanggapi oleh stasi, 

sehingga pada kunjungan 

berikutnya Pastor menegur dan tidak 

mau melayani Misa. Maka ketua 

stasi berinisiatif untuk “lari” ke 

Paroki mengambil Sibori dan Piala, 

sementara petugas pemimpin lagu 

memimpin umat meyanyikan lagu 

beberapa bait lebih banyak daripada 

biasanya. 

 

Hal ini dipandang sebagai sebuah 

pelajaran bagi stasi “bandel” agar 

lebih mau mendengar, demikian 

penyampaia ketua stasi St Veronika. 

Ucapan ditutup dengan selamat 

bertugas di tempat yang baru, dan 

harapan agar Pastor selalu 

mengingat umat di Paroki ini, 

terutama di Stasi St Veronika. 

Diberikan juga kenang-kenangan 

untuk Pastor, agar bisa 

dipergunakan sesuai kebutuhan. 

 

Wakil Prodiakon 

Disampaikan dengan sangat singkat, 

jelas dan padat oleh Bpk. Agustinus 

Winardi. Berupa harapan agar 

Pastor menjadi gembala yang paling 

baik sebagai Pastor Paroki di paroki 

mendatang. 

 

Wakil Suster 

Suster Federika FCJM, menyambung 

sambutan Bpk Tamba, bahwa selain 

Sibori dan Piala, alas dan kain 

putihpun harus sering dibersihkan, 

karena berdasarkan pengalaman 

yang beliau lihat, alat-alat tersebut 

terlihat tidak terperhatikan. 

 

Kesan beliau terhadap Pastor adalah 

serius dan banyak membaca, dan 
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kotbah yang selalu mengena bagi 

umatnya. Namun dibalik itu 

tersimpan siap tegas yang terkadang 

mungkin menakutkan umatnya. 

Harapan untuk Pastor adalah, 

semoga Pastor senantias amenjadi 

gembala yang baik, semoga setiap 

sabda yang disampaikan tetap dapat 

membuat umat merasa “kenyang”. 

 

Wakil Kategorial 

 

Diwakili oleh WKRI, oleh Ibu Kristina 

Mujiati, yang juga secara singkat 

mengucapkan harapan agar bisa 

bertemu kembali dimasa mendatang, 

dan memberikan sedikit kenang-

kenangan untuk Pastor. 

 

Wakil Misdinar 

Ketika diundang lima orang wakil 

misdinar untuk datang ke 

pertemuan ini, mereka menolak. 

Mereka ingin datang semuanya, 

maka misdinar yang berjumlah 

puluhan itupun mendominasi 

gedung fasilitas umat Paroki dengan 

seragam merah-merah. 

 

MIsdinar mempunyai pengalaman 

berharga bersama Pastor Nattye, 

yang mana pada suatu waktu, Pastor 

mnegajak mereka berjalan-jalan ke 

hutan, tanpa didampingi orang tua. 

Di sana mereka dikuatkan, dan 

diajak mensyukuri alam ciptaan 

Tuhan. Mereka tidak takut, mereka 

senang. Hal itulah yang membuat 

mereka merasa begitu dekat dengan 

pastor dan tidak mau jika undangan 

hanya untuk lima orang. 

Sambutan disampaikan oleh ketua 

Misdinar, yang mengucapkan 

terimakasih dan semoga kiranya 

begitu baiknya Pastor di Paroki ini, 

begitu pulalah harapan mereka 

kebaikkan itu dirasakan uamt di 

Paroki yang baru.  Mereka akan 
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senantiasa mendoakan pastor, dan 

akan mempersembahkan lagu. 

 

 

Pengurus Gereja Pusat 

Prakata dari pengurus stasi gereja 

Pusat disampaikan oleh bpk Mirluat 

Sihombing sebagai ketua. 

Disampaikan, bahwa Pastor Nattye 

memiliki ketegasan untuk mencintai 

dengan tulus, dan juga secara luar 

biasa tidak pernah terlihat sakit, 

selalu segar. Mungkin karena selalu 

tulus dan gembira, walapun 

terkadang marah, namun semuanya 

tentu untuk kebaikan umat. 

 

Pastor dirasa telah banyak 

membimbing dalam doa, meditasi 

dan banyak hal. Hati sebenarnya 

ingin menahan pastor  tetap di 

paroki ini, namun sebagai Pastor, 

tertunya pastor telah memiliki 

komitmen sebagai misionaris 

Xaverian akan tidfak menolak untuk 

dipindahkan dimanapun, kemana-

pun. 

Dan juga agar Pastor berkenan 

menyampaikan salam kepada umat 

di tempat yang baru dan 

menceritakan tentang umat-umat di 

paroki ini kepada mereka, namun 

jangan hal-hal yang cengeng yang 

diceritakan, melainkan semangat 

baiknya. 

Diberikan juga kepada Pastor Nattye 

sebagai tanda kasih, berupa pin 

salib terbuat dari emas. 

 

 

Dewan Pastoral Paroki 

DIsampaikan oleh 

wakil ketua DPP, Bpk 

Viktor Pintor Sihotang. 
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Pastor sangat tegas, sangat 

memotivasi dalam segala keku-

rangan dan kelebih-an DPP. 

Terutama juga masalah pem-

bangunan gereja paroki, Pastor begi-

tu giat menyemangati dan mencari 

serta mengusahakan berbagai cara 

agar pembangunan gereja paroki 

terealisasi. 

Juga disampaikan permohonan maaf 

DPP atas kesalahan sikap dan kata, 

ucapan selamat bertugas di tempat 

yang baru juga mohon doa bagi 

umat di Paroki ini. 

 

Pastor Paroki 

Kesempatan terakhir dari Pastor 

Franco – pastor Paroki – yang 

bermaksud untuk merangkum 

semua ucapan-ucapan terdahulu. 

Ucapan terimakasih atas pelayanan 

pastor Nattye, dan Tuhanlah yang 

benar-benar mengetahui jasa dan 

pelayanan Pastor Nattye se-

sungguhnya.  

 

Dibacakan kartu ucapan dari DPP 

dan seluruh umat untuk Pastor 

Nattye: 

Semoga Tuhan memberkati, 

Semoga selamat dalam perjalanan 

– tidak ada ban kempes -, tetap 

menjadi gembala, dan juga doa 

senantiasa menyertai. 

 

 

 

Diserahkan juga “bekal bensin” bagi 

Pastor Nattye, dan sebuah hadiah 

kecil berupa kumpulan foto-foto 

Pastor Nattye sejak datang sampai 

hendak pergi dalam satu pigura. 
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Tanggapan Pastor Nattye 

Atas semua kesan, pesan dan 

harapan yang disampaikan wakil-

wakil umat separoki, pastor Nattye 

secara sistematis mananggapi: 

1. Ucapan terimakasih atas semua 

perhatian, dengan segala ke-

kurangan dan kelebihan tugas 

seorang Pastor Xaverian. 

2. Walau diminta badan di sana, 

hati di sini, namun tidak bisa 

mendua hati. Pastor Nattye ingin 

melayani umat di paroki baru, 

dengan sepenuh hati. DI paroki 

ini masih ada pastor Franco – 

dan juga pastor-pastor lain yang 

adalah saudara dalam Xaverian – 

walau warna kulir berbeda jauh -. 

3. Mohon maaf jika dirasa terlalu 

cepat dan terlalu banyak 

menuntut. Tidak lain dan tidak 

bukan, adalah untuk kepen-

tingan umat, karena saat 

meninggalkan paroki ini, tak ada 

satupun apa yang dibawa. Hasil 

tetap tinggal di sini. 
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4. Terimakasih atas persahabatan 

selama ini, dengan segala  

kekuatan dan kelemahan. 

5. Sebuah kutipan favorit, “Bersama 

kamu, kamu adalah orang tua 

saya, saudara saya, anak saya, 

kakak atau adik saya…, tetapi 

untuk kamu saya adalah seorang 

imam.” Maka Pastor Nattye 

memohon agar didoakan untuk 

senantiasa bisa melayani. 

6. Seorang anak tidak pernah 

memilih orang tuanya, papak dan 

ibunya. Begitu pula dengan umat 

Katolik, tidak akan bisa pernah 

memilih siapa imamnya yang 

akan tinggal di paroki. Yang 

kurang dari saya, biar Yesus yang 

melengkapi. 

 

Makan Malam 

Acara dilanjtukan dengan makan 

malam bersama dengan doa 

pembukaan oleh DPP – Bapak 

Thomas K Ginting. Acara 

berlangsung dengan santai, diselingi 

nyanyian dan tampilan acara 

singkat. 

Penutup 

Akhir acara dengan doa dan berkat 

oleh Pastor Nattye, dilanjutkan 

dengan bersalam-salaman dimulai 

dengan Pastor Franco diikuti seluruh 

umat yang hadir. 

 

 

 

 

 

Selamat bertugas di tempat yang 

baru, Pastor Nattye, semoga selalu 

diberi kesehatan, kesetiaan dalam 

tugas sebagai imam, dan diberi Roh 

kerendahan hati. 
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Mengantar Pastor Nattye ke Paroki Aek-Nabara 
 

Oleh Ibu Noery PVA – Foto oleh Agustinus Peranginangin 

 

Pastor Nattye akan segera pindah 

tugas. Acara demi acara di stasi-

stasi dan juga di paroki pusat sudah 

dilaksanakan dengan sangat baik 

dengan segala macam aneka ragam 

bentuk dalam rangka mengung-

kapkan cinta umat kepada karya 

pastor Nattye selama di Paroki 

Labuh Baru beserta stasi-stasinya 

yang tersebar. 

  

Senin, 11 Maret 2013 menjadi hari 

yang istimewa. Pastor Nattye diiringi 

dua belas orang kawannya dari 

Pekanbaru, yang berkeinginan 

mengantar pastor Nattye 

meninggalkan Pekanbaru menuju ke 

tempat tugasnya yang baru di Aek-

Nabara. Para pengantar tersebut 

adalah pastor Ignas, suster Leoni, 

suser Anastasia, Pak Thomas Kasmir 

Ginting, Pak Sembiring, Pak Agus 

Peranginangin, Pak Yusuf, Pak 

Santo, Pak Win, Ibu Julia, Ibu Agnes 

Pasaribu dan Ibu Noery.  

 

 Jam lima pagi perjalanan dimulai 

dari Pekanbaru, dan mampir di 

gereja Katolik Duri untuk 

mengagumi gereja Duri yang baru 

saja diresmikan dan menikmati 

sarapan. Perjalanan sepanjang hari 

itu diwarnai dengan pemandangan 

kebun sawit di kiri dankanan jalan, 

sambil menikmati makanan / 

minuman yang tersedia di pinggir 

jalan,seperti ice cream dan kopi. 

 

Setiba di Aek-Nabara, rombongan 

disambut dengan hangat  oleh Pastor 

Enrike, Pastor Larike dan Pak Purba 

serta para suster KYM, dan langsung 

menikmati menu makan siang yang 

angat lezat. Sambil istirahat sejenak 

setelah makan siang, rombongan 

menikmati pastoran yang asri 

dengan tanaman-tanaman yang rapi 

terpelihara. Gereja Aek-Nabara 

persis berada di tepi jalan raya, di 

depan tempat pemakaman Tionghoa, 

dengan pintu gerbang yang saling 

berhadap-hadapan. 
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 Sore hari, sekitar pukul lima, 

rombongan melakukan perjalanan 

ke Rantau Prapat untuk berkunjugn 

ke markas para suster KYM dengan 

asrmanya yang dihuni banyak anak-

anak dari beberapa kota yang 

menempuh pelajaran di Rantau 

Prapat. Dan setelah sejenak berada 

di susteran, rombongan berbalik 

kembali ke Aek-Nabara untuk 

istirahat, bermalam di pastoran dan 

di susteran. Udara di Aeknabara 

relative panas. 

 

 Selasa pagi, 12 Maret 2013 tepat di 

hari raya Nyepi, rombongan 

melakukan kegiatan misa pagi, 

kemudian sarapan pagi Bersama, 

dan berangkat meninggalkan Aek-

Nabara  menuju Pekanbaru, 

 dibawah tatapan Pastor Natty yang 

sendu. Di perjalanan rombongan 

menyempatkan mampir di Paroki 

Bagan Batu  dan  markas Kapusin, 

dan menikmati masakan bruder 

Matias yang sangat sedap. 

Rombongan tiba kembali di 

Pekanbaru sekitar pukul tujuh 

malam dengan Selamat. 

 

 Selamat bertugas pastor Nattye. 

Semoga bisa membuat lebih banyak 

keindahan di Aek-Nabara. 
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Renungan Pembangunan Gereja 
SUPAYA MEREKA SEMUA MENJADI SATU 

Oleh Suster Leonisia, FCJM 

 

Sejenak kita menghayal! Anda 

bayangkan sejenak Gereja St. Paulus 

Labuhbaru yang ada dihadapan kita 

semua umat paroki pekanbaru. 

 

Rencana membangun Gereja yang 

kokoh dan megah pasti meng-

gunakan banyak bahan bangunan 

khususnya batu dan semen, paling 

tidak pondasinya pakai batu bahkan 

ditambah dengan besi. Batu-batu 

yang digunakan beraneka jenis, ada 

batu padas, batu bata, batu kapur, 

kerikil, batu mamak. Batu-batu itu 

juga mempunyai bentuk dan warna –

warni masing-masing ada yang 

bersegi, lonjong, bulat dan ada yang 

mulus, merah, hitam, putih serta 

kekuatan atau daya tahannya 

masing-masing. 
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Selain semua hal di atas juga dalam 

keseluruhan bangunan, tata letak 

batu-batu itu berlainan. Ada yang 

menjadi batu penjuru, batu pondasi, 

batu altar, dibawah dan diatas, 

didepan dan dibelakang sesuai 

dengan kegunaanya dan kebanyakan 

dari batu itu tersembunyi sepanjang 

masa, tetapi semuanya itu ikut 

berperang dalam membentuk gedung 

Gereja  yang kokoh dan megah itu. 

 

Itulah cerita gedung Gereja kita mari 

kita amati, renungkan apa yang 

sering diwartakan di gedung Gereja 

itu. Dimana Yesus Kristus sebelum 

sengsaraNya berdoa untuk semua 

orang pengikutNya………… bahwa 

supaya mereka semua menjadi 

satu…………. Doa ini adalah doa 

Yesus untuk murid-muridNya dan 

GerejaNya yang hidup sekarang ini.  

 

Supaya mereka semua menjadi satu. 

Jadi doa ini adalah doa untuk 

kesatuan sejati bagi GerejaNya. 

Meskipun murid dan Gereja berada 

di dalam dunia, dan Kristus tidak 

lagi di dunia ini, namun doaNya 

yang paling mendesak ialah doa 

untuk kesatuan supaya kita 

dipelihara oleh Bapa untuk 

mewujudkan kesatuan Yesus dengan 

Allah Bapa………. 

 

Supaya mereka semua menjadi satu. 

Kesatuan ini berlaku universal bagi 

yang percaya kepada Kristus tanpa 

membedakan kelas, suku, ras, 

budaya dan jabatan. Dasar 

persatuan ini adalah kesatuan 

Kristus dengan Allah Bapa. Tujuan 

kesatuan ini adalah supaya dunia 

percaya bahwa Allah Bapa yang 

mengutus putraNya Yesus. Dari 

tujuan ini ada pesan untuk kita, 

agar iman kita membawa kesatuan 

yang dapat membawa orang lain 

kepada iman kekristenan. Bukan 

mengajak orang lain masuk dalam 

Kristen namun ada satu mata rantai 

yaitu mata rantai iman. Hendaknya 

dengan melihat perbuatan, hidup 

kita orang lain  dapat melihat 

Kristus. Dengan kata lain, 

hendaknya hidup kita menjadi sautu 

teladan dimana kita tinggal. 

 

Kesatuan kita sebagai pengikut 

Kristus yang hidup bukanlah suatu 
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makna teoritis yang melayang-layang 

di atas kepala, tinggal diawan-awan. 

Tetapi suatu kesatuan yang nyata di 

dunia ini dalam hidup harian kita. 

Kita dalam kebersamaan wajah atau 

bentuk kesatuan itu. Kesatuan kita 

berpangkal pada satu batang pohon 

kehidupan yaitu Kristus sendiri. 

 

Selain hal diatas, gagasan kesatuan 

yang didoakan Kristus mempunyai 

dimensi Kemuliaan. Aku telah 

memberikan kepada mereka 

Kemuliaan, yang Engkau berikan 

kepada-Ku, supaya mereja menjadi 

satu, sama seperti kita adalaha satu. 

Apabila kita percaya kepada 

Kemuliaan Kristus, ini akan 

menghasilakn kesatuan yang asasi. 

Supaya kita sempurna, menjadi satu 

sehingga dunia dapat mengenal 

sumbernya. 

Iho, apa hubungannya khayalan kita 

tadi dengan renungan kita ini? Kalau 

kita perhatikan umat Allah di Gereja 

sama dengan batu tadi terdiri dari 

barbagai ragam dan jenis, suku, 

watak, jabatan dan lain-lain. Tetapi 

semuanya disebut umat Gereja St. 

Paulus. Itulah hubungannya 

keaneka ragaman itu membawa satu 

keindahan yaitu Gereja yang kokoh 

dan megah, umat yang kokoh dan 

solid. 

 

Akhirnya kesatuan kita ialah 

kesatuan yang terdiri dari banyak 

unsur dan warna. Kita ingin 

mempunyai Persatuan seperti itu, 

semua orang yg percaya dan 

mengimani Kristus. Itulah persatuan 

seluruh umat manusia. Kesatuan 

kita membangun satu Gereja, yang 

terdiri banyak orang, masing-masing 

dengan cirinya, budayanya, sama 

seperti batu-batu dalam membangun 

Gereja St. Paulus. Walaupun batu 

itu berjenis-jenis, dan umat beragam 

tetapi tercipta satu Gereja yang 

kokoh dan megah itulah lambang 

kesatuan yang diperteguh dengan 

kasih.   
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Catatan Kas Terakhir 
 

 
 

Donasi Online 
 

 
Sumbangan dapat disalurkan melalui : 

 
Atas Nama : Franco Qualizza atau Casali Otello AL 

No Rekening : OCBC NISP 25281002546-7 

Atas Nama  : Gereja Paroki  Santo Paulus 

No Rekening  : BRI 3279-01-001191-50-3 
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Iuran Wajib 
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Foto 
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Pertemuan renungan Prapaskah di Stasi St Thomas Petapahan 
 

 
 

Foto kiriman Pilipus David – via email paroki. 
 

Terimakasih atas kesetiaan dalam menjalankan renungan APP. 
 
 
 

Permohonan Doa 

 

Mohon untuk didoakan kesehatan bagi Pastor 

Casali, SX yang saat ini dalam kondisi sakit. Juga 

doa bagi seluruh Pastor yang bertugas melayani 

kita di Paroki, dan juga seluruh Misionaris 

Xaverian agar selalu diberi kesetiaan dalam 

menggembalakan umat, dan diberi kesehatan. 



 
  

 

 
 

 

Edisi Xi – maret 2013 
Halaman 40 dari 41 

 

Ucapan Syukur 

 

Peluang Kerjasama 

 

 

 

 

 

Warta Paroki edisi bulan depan – April 2013 – direncanakan akan 

terbit dengan Edisi Khusus Paskah. Untuk itu dibuka kesempatan 

kepada seluruh umat yang berkenan untuk memberi ucapan selamat 

Paskah (kepada Pastor, Suster, Frater, umat di stasi, seluruh umat di 

paroki dan perorangan) dipersilahkan untuk mendaftar paling lambat  

tanggal 31 Maret 2013. 
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Formulir Ucapan Selamat Paskah 
 

Pemberi Ucapan  : _________________________________________ 

Penerima Ucapan : _________________________________________ 

Isi Ucapan  : _________________________________________ 

     _________________________________________ 

 

Menyertakan bantuan sebesar : Rp. _________________________ 

 

 
Keterangan: 
Seluruh Ucapan ada dimuat dalam website Paroki St Paulus Pekanbaru 
Batas penyerahan 31 Maret 2013 

 
Formulir diserahkan langsung kepada: 

1. Bpk. Mirluat Sihombing (Stasi Labuh Baru) d/a Panitia Paskah 2013 
2. Bpk Y Sugiyana – Gg. Pribadi 
3. Frater Eko 
4. Suster Leonisia 
5. Sekretariat Paroki (Bpk I Nyoman) 
6. Ibu Noery (Stasi Rumbai) 
7. Bpk A Nababan (Stasi Perawang) 
8. Renata (Stasi Arengka Ujung) 

 

 
BUKTI PENERIMAAN DONASI UCAPAN WARTA PAROKI 

 
Telah diterima dari  : _______________________________________________________ 
 
Sebesar   : Rp. ___________________________________ 
 
 

 
 

 

 

Pekanbaru, ___-Maret-2013 
 
 
 
Penerima : *Untuk Donatur 



 
  

 

 
 

 

 


