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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

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

Salam damai Kristus! 

Selama bulan Mei dan Juni ada serangkaian peristiwa dan perayaan di tingkat paroki dan di 
stasi-stasi kita yang bertujuan mendorong kita untuk memperbaharui iman kita akan Kristus 
yang bangkit dan hidup di tengah kita.  Beberapa peristiwa yang akan mewarnai masa 
Paskah ini ialah antara lain: 

1. Kunjungan pastoral Bpk Uskup ke paroki kita. 

Kunjungan Bpk Uskup patutlah kita sambut dengan penuh semangat sebagai gembala kita yang 
menyalurkan kepada kita rahmat Tuhan melalui pelbagai perayaan sakramental (perayaan Ekaristi, 
sakramen Krisma, pemberkatan gereja dll) serta melalui pembinaan dan pengarahan yang akan 
diberikannya baik kepada umat di wilayah/stasi maupun kepada Dewan Paroki dan kelompok-kelompok 
kategorial.  Waktu kunjungan itu ialah sesudah Hari Raya Pentekosta. Maka, baiklah menjelang Hari Raya 
Pentekosta (dalam Novena pentekosta) kita menyatukan doa kita kepada Roh Kudus agar Dia 
melimpahkan anugerah-anugerah-Nya ke paroki kita dengan perantaraan Bpk Uskup. Perhatian khusus 
patutlah kita berikan pada persiapan penerimaan Sakramen Krisma agar peristiwa tersebut sungguh 
menjadi hari Pentekosta baru bagi calon-calon Sakramen Krisma dan bagi seluruh umat paroki. 

NB:  Bagi stasi yang pada awal bulan April masih belum memulai pelajaran Krisma, maka 
jelaslah mereka belum bisa menerima Sakramen Krisma dalam kunjungan Bpk Uskup pada 
tahun ini. 

2. Komuni Pertama: 

Berkaitan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, tgl. 2 Juni, sudah menjadi kebiasaan di dalam 
Gereja untuk merayakan Komuni Pertama. Di stasi-stasi yang merencanakan Komuni Pertama, baiklah 
peristiwa ini diistimewakan sebagai suatu saat rahmat khusus untuk anak-anak, untuk keluarga mereka 
dan untuk seluruh umat.  Pembinaan untuk menerima Komuni Pertama janganlah dibatasi hanya pada 
masa sebelum menerima Komuni Pertama, melainkan seharusnya diteruskan sebagai suatu pembinaan 
berkelanjutan untuk membiasakan anak-anak menerimanya dan menghayatinya sepanjang hidupnya 
dengan penuh rasa hormat dan syukur. 

3. Kursus untuk Dirigen dan Pemazmur. 

Untuk meningkatkan keindahan dan penghayatan ibadat mingguan di stasi-stasi, maka Seksi liturgi paroki 
telah merencanakan kursus untuk Dirigen dan Pemazmur. Untuk memberikan kesempatan pemanfaatan 
kursus ini oleh semakin banyak umat, maka kursus ini akan diadakan di Wilayah masing-masing.   
Semoga mendapat sambutan yang baik di masing-masing Wilayah. 

4. Pertemuan Bina Iman Remaja (BIR) se-RAWIL Riau. 

Dalam rangka perayaan Tahun Iman, maka akan diselenggarakan suatu Pertemuan BIR tingkat RAWIL 
Riau di stasi Perawang pada tgl. 27-29 Juni.  Ini merupakan suatu kesempatan emas bagi BIR di semua 
stasi paroki kita untuk bergerak: meningkatkan kegiatan-kegiatan di mana BIR sudah aktif, atau „bangun 
kembali‟ di mana kegiatan BIR masih tidur-tiduran! Para Pembina BIR diharapkan ikut pro-aktif dan kerja 
sama dengan Sie Pembinaan BIR paroki dalam persiapan Pertemuan Akbar BIR di Perawang. 

Saudara/i, demikianlah beberapa kegiatan yang patut kita perhatikan bersama dalam bulan-bulan yang 
akan datang ini.  Di samping kegiatan-kegiatan ini tidak boleh kita lupakan pula kegiatan-kegiatan lain 
yang penting, seperti misalnya: – Kursus Persiapan Perkawinan, tgl. 4-6 Mei; Kegiatan pengobatan murah 
yang akan diadakan di wilayah III (stasi Siabu); – Pembangunan gereja di pusat paroki dan di beberapa 
stasi serta tanggung jawab kita untuk mendukungnya dengan sumbangan dana; – Kesetiakawanan kita 
dalam segala kegiatan di tingkat stasi dan di tingkat paroki. 

Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita untuk mengembangkan Kerajaan-Nya. 

P. Franco Qualizza, SX 
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SAJIAN UTAMA 

Dilahirkan oleh Perawan 

Maria 

O le h  A l f o ns us  W id h i ,  s x  
 

Setiap hari minggu, umat katolik 
meneguhkan iman kepercayaan 
mereka yang terangkum dalam 
Credo para rasul. Di dalamnya 
diigingatkan terus akan satu 
misteri yang dimiliki oleh Gereja: 
Yesus Kristus dilahirkan oleh 
Perawan Maria. Berbagai macam 
situasi dan motivasi telah 
mendesak orang untuk 
mengesampingkan tema kepera-
wanan dalam percakapan, bahkan 
diangkap sudah bukan nilai-nilai 
yang mutlak untuk dipertahankan 
lagi.  

Apakah menjadi sebuah 
tabu membicarakan tema 
keperawanan di millennium ketiga 
ini?  

Bagaimana Kitab Suci 
melihat hal ini? Interpretasi Gereja 
sepanjang sejarah pada Kitab Suci, 
terutama Mt 1,18-25 dan Lk 1,26-38, tiba pada 
sebuah kesimpulan bahwa keperawanan Maria 
sepanjang segala masa merupakan harta pusaka 
yang tidak bisa ditolak. Namun, dalam 
mengadakan penelitian karakter sastra dari 
teks-teks biblis, hendaknya dibedakan sejarah 
dan pewartaan kristologis, fakta biologis dan 
makna keselamatan yang terkandung di dalam 
teks tersebut.  

Injil menyatakan bahwa perkandungan 
yang perawan itu sejalan dengan iman bahwa 
Sabda Allah, Sang Putera yang Maha tinggi, 
adalah Penyelamat seluruh umat manusia. 
Kehadiran-Nya ini melampaui kebesaran semua 
tokoh-tokoh sejarah. Dalam cakrawala ini, 
Maria, dalam keperawanan perkandungan, 
kelahiran dan setelah kelahiran, 
mengungkapkan keunikan cara kehadiran Yesus 
ke dunia, seperti unik pulalah keberadaan-Nya 
sebagai Putera Allah. 

Injil Matius menyatakan secara jelas 
bahwa keperawanan Maria bukanlah bermakna 
pada dirinya sendiri, melainkan memiliki fungsi 
kristologis: anak yang dikandungnya bukanlah 

buah dari persetubuhan alamiah melainkan 
berkat karya Roh kudus. Maka, penginjil 
menempatkan Yosep sebagai saksi dari misteri 
yang terjadi pada diri Maria, karena 
perkandungannya oleh Roh Kudus. Dia, yang 
diperanakan namun tidak memperanakkan (bdk. 

Mt 1,16), mengambil peran 
sebagai ayah Yesus yang sah 
secara hukum dalam garis 
keturunan Daud, karena 
menyadari bahwa ada karya Roh 
Kudus di dalam diri Maria (bdk. 
Mt 1,20.21). Penginjil Matius, 
berangkat dari kisah ini, 
menemukan kepenuhan nubuat 
Yesaya bahwa Seorang perawan 
akan mengandung dan 
melahirkan seorang anak, yang 
akan dipanggil Emmanuel, yang 
berarti Tuhan beserta kita (bdk. 
Mt 1,22-23). Kalau kita 
mengamati gerakan hermeneutik 
dalam injil ini, dia berangkat dari 
sebuah peristiwa, kemudian 
melihat peristiwa itu dalam 
tradisi pra-matius pada teks 
Yesaya. Kebaruan peristiwa ini 
datang dari sejarah, sedangkan 
interpretasi datang dari sudut 

pandang iman. Narasi Matius itu sendiri bisa jadi 
sebuah teks apologetik berkaitan dengan 
berbagai isu seputar kelahiran Yesus yang bere 
dar di sekitar lingkungan yahudi. 

Seperti Matius, penginjil Lukas juga 
menggarisbawahi makna kristologis dari 
perkandungan oleh Roh Kudus. Namun, 
penekanan ini juga terbuka pada pernyataan 
mariologis, semenjak Maria adalah yang penuh 
rahmat (Lk 1,28). Dalam perspektif Lukas, Maria 
adalah murid pertama Yesus yang 
mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah 
(Lk 1,38).  

Berhadapan dengan pesan malaikat 
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan 
akan melahirkan seorang anak laki-laki dan 

hendaklah engkau menamai Dia Yesus (Lk 
1,31), Maria pun bertanya Bagaimana hal itu 
terjadi sementara aku tidak mengenal laki-laki? 
(Luk 1,34). Teks ini bisa berarti bahwa 
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keberatan Maria berkaitan dengan status 
aktualnya yang perawan dan belum memiliki 
persetubuhan (belum mengenal) dengan Yosep, 
calon mempelainya. Namun, rupanya kata 

belum tidak ada dalam teks. Terjemahan aku 
tidak mengenal bisa dimaknai sebagai sebuah 
penegasan keperawanan Maria bahwa aku tidak 
mengenal (karena aku perawan dan aku akan 
tetap perawan). Demikianlah para bapa gereja 
abad IV seperti Gergorius dari Nissa, Ambrosius 
dan Agustinus memberi indikasi adanya sebuah 
kaul keperawanan kekal yang sedang dihidupi 
oleh Maria. Maka, ketika Maria menerima pesan 
ini, dia ada dalam sebuah situasi dimana sedang 
menjalankan kaul keperawanan. 

Interpretasi demikian bisa mengantar 
kita pada inti teks Lk 1,35 Roh kudus akan turun 
ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha tinggi 
akan menaungimu, maka yang lahir-kudus akan 
disebut Putra Allah. Jika dalam teks kelahiran 
Yohanes Pembabtis ditekankan kemenangan 
Allah atas ketidaksuburan Zakaria-Elisabet, 
maka di sini ditekankan sebuah realitas baru: 
perkandungan sang perawan dalam naungan 
Roh Kudus tanpa intervensi manusia. Itulah 
sebabnya kata kudus yang melekat pada frase 
yang lahir kudus, hendak menekankan 
ketiadaan kontaminasi berkaitan dengan 
kelahiran alamiah, yang menuntuk pembersihan 
dari pihak ibu. Di sinilah letak misteri yang 
menjadi perdebatan juga. 

Maka, baik Matius dan Lukas, keduanya 
menekankan perkandungan perawan dan 
kelahiran Yesus tanpa intervensi dari seorang 
bapak secara manusiawi. Inilah yang merupakan 
kebaruan dalam yudaisme dan dalam dunia 
pagan menurut versi penginjil. 

Teks injil lain, yaitu dalam Yohanes 1,13, 
dengan jelas menegaskan bahwa bukan dari 
darah atau dari kehendak daging, bukan pula 
secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, 
melainkan dari Allah. Pada bentuk singular, yang 
lahir dari Allah pada teks ini maupun 1Yoh 5,13 
bisa mengarah kepada peristiwa perkandungan 
dan kelahiran Yesus dari sang Perawan. 
 

Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa 
virginitas cordis-keperawanan hati memiliki 
prioritas lebih utama di hadapan virginitas 
carnis-keperawanan jasmani. Dengan demikian, 
kata keperawanan tidak mereduksi nilai dan 

makna perkawinan sebagai jalan menuju 
kesempurnaan dan kekudusan. Keperawanan 
Bunda Maria dilihat oleh Atanasius dan 
Ambrosius sebagai sebuah tanda pengudusan 

diri secara total dan definitif kepada Allah. 
Pertama-tama, Maria telah mengandung Yesus 
dalam akal budi dan hatinya dengan iman, 
kemudian secara fisik. Maka, keperawanan yang 
dihidupi oleh Bunda Maria bukanlah sebuah 
kekosongan Cinta. Tidak mungkin 
mempertentangkan keperawanan Maria yang 
mengandung dan melahirkan Yesus sebagai 
perlawanan dari status perkawinan. Maria hidup 
bersama dengan Yusuf dalam kegembiraan, 
kesedihan dan berbagi pengharapan dalam 
sebuah comunio pernikahan yang intim yang 
melampaui cinta eros. 
 

Catatan akhir 

Ada empat dogma berkaitan dengan ibu 
Sang Penebus: Santa Maria Bunda Allah 
(Theotokos) dalam Konsili Efesus (431), Santa 
Maria Perawan dalam Sinode Lateran (649), 
Santa Maria Immaculata (Pius IX, 8 desember 
1854) dan Santa Maria diangkat ke surga (Pius 
XII, 1 november 1950).1 Keempat dogma ini 
berkaitan satu sama lain dengan fakta inkarnasi 
Yesus sejak perkandungannya hingga 
kenaikannya ke surga. Dialah yang menjadi 
aktor utama inkarnasi. Mendalami misteri 
inkarnasi hanya dengan berpusat kepada 
Bunda Maria, akan mengaburkan kita dari 
rencana karya keselamatan Allah di dalam 
Yesus Kristus. Perkandungan dan 
kelahiran-Nya tanpa cela merupakan 
misteri awal, sebagaimana juga kematian, 
kebangkitan dan kenaikan-Nya ke surga. 
 

Pentingnya Keperawanan Maria bagi Gereja 
 
ROH KUDUS yang bekerja menaungi Bunda 
Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus 
itu juga bekerja menaungi kita saat kita 
menerima Sakramen Pembaptisan. Dengan 
demikian, Kristus juga menjadikan Gereja-Nya 
sebagai Perawan, sebagaimana Bunda Maria 
adalah Perawan. 

                                                           
1 Bdk. I Vila, T.F., «Os dogmas Marianos», Encrucillada 175 
(2011) 511-526 
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T O P I K 

Bangga menjadi Katolik 

Bangga menjadi Katolik, memuat tugas pokok 
sebagai orang katolik, tidak peduli usia anda 
saat ini. 

Ada tiga hal yang harus dilakukan : 

 
Ketahuilah iman katolikmu 

Anda tidak dapat menghidupi iman anda 
jika anda tidak tahu iman yang bagaimana yang 
sedang anda ikuti saat ini. Bagaimana mungkin 
anda dapat membagikan iman anda dan 
bercerita kepada orang lain jika anda tidk 
terlebih dahulu menjalankannya? Pelajarilah 
iman katolik anda dan ini tentu membutuhkan 
sedikit bahkan lebih banyak usaha. Tapi usaha 
ini tidak akan sia-sia karena usaha ini akan 
membantu anda untuk berkembang.  

 

Hidupilah iman katolikmu 

Iman katolikmu adalah hal umum. Hal itu 
tidak berarti bahwa imanmu itu tertinggal di 
rumah saat anda mulai meninggalkan rumah 
dan mulai bekerja di luar. Anda sudah tahu ini: 
menjadi orang katolik itu banyak resiko dan 
kerugiannya: anda akan menemukan bahwa 
beberapa pintu rumah tertutup untuk kehadiran 
anda. Anda juga akan kehilangan banyak teman, 
anda akan diperhitungkan sebagai orang luar. 
Tetapi sebagai penghiburan: ingatlah pesan 
Tuhan kita pada saat Dia dianiaya: Bergembira 
dan bersukacitalah karena upahmu besar di 

surga (Mat 5: 12). 

Sebarkanlah iman katolikmu 

Yesus Kristus menghendaki kita untuk 
membawa seluruh dunia tunduk pada 
kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus 
sendiri, yang adalah jalan dan kebenaran dan 

kehidupan (Yoh 14:6). Menyebarkan iman 
katolik adalah sebuah tugas tidak hanya milik 
para imam, uskup, dan religius saja melainkan 
tugas semua orang katolik (KGK 905). Sesaat 
sebelum kenaikan ke surga, Allah memberi 
mandat ini kepada para rasul-Nya, Pergilah, 
jadikanlah semua bangsa murid-Ku, babtislah 
mereka dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh 
Kudus, ajarlah mereka untuk memelihara semua 
yang telah Aku perintahkan kepadamu (Mat 28: 
19-20). Jika kita ingin menjaga semua yang 
telah diajarkan Yesus kepada kita, jika kita ingin 
sungguh-sungguh yakin terhadap apa yang Dia 
katakan seluruhnya, kita harus mengikuti-Nya di 
dalam Gereja-Nya. Inilah tantangan terbesar 
kita dan hak istimewa terbesar yang pernah kita 
miliki. 
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KOLOM 

Kolom Katekese  

SAKRAMEN EKARISTI 
Y Sugiyana 

 

Ekaristi kudus menyempurnakan inisiasi 
Kristen. Oleh Pembaptisan orang diangkat ke 
martabat imamat rajawi dan oleh Penguatan 
makin dijadikan serupa dengan Kristus, oleh 
Ekarisati ia mengambil bagian dalam kurban 
Tuhan bersama seluruh jemaat. 

 
 “Pada perjamuan terakhir, pada malam 
Ia diserahkan, Penyelamat kita mengadakan 
kurban Ekaristi tubuh dan darah-Nya. Dengan 
demikian Ia mengabadikan kurban salib untuk 
selamanya, dan mempercayakan kepada Gereja, 
mempelai-Nya yang terkasih, kenangan wafat 
dan kebangkitan-Nya. Sakramen cinta kasih, 
lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, 
perjamuan Paska. Dalam perjamuan itu Kristus 
disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita 
dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan 
datang”. 
 
Ekaristi – Sumber dan Puncak Kehidupan 
Gereja 
 
 Ekaristi adalah “sumber dan puncak 
seluruh hidup kristiani”. “Sakramen-sakramen 
lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani 
serta karya kerasulan, berhubungan erat dengan 
Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab 
dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh 
kekayaan rohani Gereja, yakni Kristus sendiri, 
Paska kita”. 
 
 “Keikutsertaan dalam kehidupan ilahi 
dan kesatuan umat Allah membuat Gereja 
menjadi Gereja; keduanya ditandai dengan 
penuh arti dan dihasilkan secara mengagumkan 
oleh Ekaristi. Di dalamnya memuncak tindakan, 
yang olehnya Allah telah menguduskan dunia di 
dalam Kristus, demikian pula penghormatan, 
yang manusia sampaikan kepada Kristus dan 
bersama Dia kepada Bapa dalam Roh Kudus”. 
 
 Oleh perayaan Ekaristi kita sudah 
menyatukan diri sekarang ini dengan liturgi 
surgawi dan mengenyam lebih dahulu kehidupan 

abadi, di mana Allah akan menjadi semua untuk 
semua. 
Jadi Ekaristi adalah hakikat dan rangkuman 
iman kita:”Cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, 

dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir 
kita”. 
 
Bagaimana Sakramen Ini Dinamakan? 
 
 Kekayaan isi Sakramen ini menyata 
dalam aneka ragam nama. Tiap-tiapnya 
menunjuk kepada aspek tertentu. Orang 
memaknakannya: 
 
Ekaristi, karena ia adalah ucapan terima kasih 
kepada Allah. Kata-kata “eucharistein” dan 
“eulogein” mengingatkan pujian bangsa Yahudi, 
yang terutama waktu makan – memuliakan 
karya Allah: pencipta, penebusan, dan 
pengudusan. 
 

 
 
Perjamuan Tuhan, karena ia menyangkut 
perjamuan malam, yang Tuhan adakan bersama 
murid-murid-Nya pada malam sebelum 
sengsara-Nya. Tetapi ia juga menyangkut 
antisipasi perjamuan pernikahan Anak Domba 
dalam Yerusalem surgawi.  
 
Pemecahan roti, karena ritus yang khas pada 
perjamuan Yahudi ini, dipergunakan oleh Yesus: 
pada waktu makan – sebagai kepala 
persekutuan – Ia memberkati roti dan membagi-
bagikan-Nya; Ia melakukan ini terutama dalam 
perjamuan malan terakhir. Dari tindakan ini 
para murid mengenal-Nya kembali sesudah 
kebangkitan. Dengan istilah “memecahkan roti” 
orang Kristen pertama menggambarkan 
perkumpulan Ekaristi mereka. Dengan itu, 
mereka hendak mengatakan bahwa semua 
orang yang makan satu roti yang dipecahkan – 
dari Kristus itu – masuk ke dalam persekutuan-
Nya dan membentuk di dalam-Nya satu tubuh. 
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Perhimpunan Ekaristi (synaxis), karena 
Ekaristi dirayakan dalam perhimpunan umat 
beriman, di mana Gereja dinyatakan secara 
kelihatan. 

 
Kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan 
Tuhan. 
 
Kurban kudus, karena ia menghadirkan kurban 
tunggal Kristus, Penebus dan mencakup pula 
penyerahan diri Gereja. Atau juga kurban misa 
kudus, “Kurban syukur”, persembahan rohani, 
kurban murni dan kudus, karena ia 
menyempurnakan dan melebihi segala kurban 
Perjanjian Lama. 
 
Liturgi kudus dan ilahi, karena seluruh liturgi 
Gereja berpusat dalam perayaan Sakramen ini 
dan paling jelas terungkap di dalamnya. Dalam 
arti yang sama orang juga menamakannya 
perayaan misteri kudus. Juga orang mengatakan 
Sakramen mahakudus, karena Ekaristi adalah 
Sakramen segala Sakramen. Disimpan dalam 
rupa Ekaristi di dalam tabernakel, orang 
menamakan tubuh Kristus itu Yang Mahakudus. 
 

 
 
Komuni, karena di dalam Sakramen ini kita 
menyatukan diri dengan Kristus, yang 
mengundang kita mengambil bagian dalam 
tubuh dan darah-Nya, supaya kita membentuk 
satu tubuh. Orang juga menamakan Ekaristi hal-
hal kudus – ini sejajar dengan arti pertama 
ungkapan “persekutuan para kudus” dalam 
syahadat apostolik. Nama-nama yang lain 
adalah: roti malaikat, roti surgawi, “obat 
kebakaan” dan bekal perjalanan. 
 
Misa kudus, karena liturgi, di mana misteri 
keselamatan dirayakan, berakhir dengan 

pengutusan umat beriman (missio), supaya 
mereka melaksanakan kehendak Allah dalam 
kehidupannya sehari-hari. 

 

Kolom Liturgi  

SIKAP TUBUH  
dalam Perayaan Ekaristi. 

Nursitti Paulina Sihotang 

 

Apa makna Tata Gerak dalam Liturgi? 

Tata Gerak dalam liturgi mengungkapkan 
Penghayatan Batin kita dan partisipasi kita 
dalam Perayaan Ekaristi itu. 

Sikap Tubuh yang seragam 
menandakan kesatuan Jemaat yang 
berhimpun untuk merayakan Liturgi Suci. Sebab 
Sikap Tubuh yang sama mencerminkan 
danmembangun sikap Batin yang sama pula. 

Tata Gerak atau Sikap Tubuh seluruh Jemaat 
dan para pelayannya juga menjadi bagian 
terpenting dalam simbolisasi kebersamaan dan 
kesatuan Gereja yang sedang Berdoa. 

Apabila dilakukan dengan baik, maka:  

1. Seluruh Perayaan memancarkan 
keindahan dan sekaligus 
kesederhanaan yang anggun; 

2. Makna aneka bagian 
Perayaan dipahami secara tepat dan 
penuh; dan 

3. Partisipasi seluruh jemaat ditingkatkan 
(PUMR 42) 

 

Tata Gerak  

1.Perarakan 

Perarakan menandakan suatu kemeriahan. 

Maka, hendaknya tata gerak ini dilaksanakan 
dengan anggun dan diiringi dengan nyanyian 
yang serasi (PUMR 44). Bahkan apabila dirasa 
perlu, bisa juga dengan tarian atau ekspresi 
budaya lainnya. 

Perarakan dilakukan ketika: 

Perarakan Imam bersama diakon dan para 
pelayan menuju Altar dan menuju Sakristi 
Perarakan Diakon yang membawa Kitab Injil 
sebelum pemakluman Injil. Perarakan umat 
beriman yang mengantar Bahan Persembahan 
dan maju untuk Komuni. 
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2.Tanda Salib 

Merupakan tanda kemenangan Kristus. 

Cara melakukannya: Dalam nama Bapa (dahi) 
dan putra (dada) dan roh kudus (pangkal lengan 
kiri), Amin (pangkal lengan kanan). 

Tanda salib dilakukan ketika:  

 Memasuki Gereja sambil menandai diri 
dengan air suci yang  ada di samping 
pintu masuk Gereja sebagai tanda 
peringatan pembaptisan yang telah kita 
terima. 

 Mengawali dan mengakhiri Perayaan 
Ekaristi. 

 Menerima percikan air suci kalau dibuat 
sebagai Pernyataan Tobat. Tanda 
tersebut mengungkapkan kesadaran 
kita sebagai anak-anak Allah dan 
kesetiaan pada janji baptis. 

 Memulai bacaan Injil dengan membuat 

tanda salib pada dahi, mulut dan dada 
untuk mengungkapkan hasrat agar budi 
diterangi, mulut disanggupkan untuk 
mewartakan dan hati diresapi oleh 
sabda Tuhan. 

 Menerima berkat pengutusan pada 
bagian penutup 

 

3.Berdiri 

 Berdiri merupakan ungkapan kesiap-
sedian, Penghormatan dan perhatian 
pada kehadiran Tuhan. 

 Sikap tubuh ini mengungkapkan 

kegembiraan Jemaat. Gembira atas 
kebersamaan dan persaudaraan di 
dalam Kristus. Berdiri menyatakan 
keyakinan perasaan yang utuh, jiwa 
yang siaga di hadapan Allah, siap 
bertemu dan berdialog dengan yang 
Ilahi. 

 

Berdiri dilakukan ketika: 

 Menyambut iman dan para pelayan  

yang bergerak menuju ruang Altar. 
Sikap ini menunjukkan penghormatan 
kepada Allah yang datang dan hadir di 
tengah-tengah umat. 

 Dari awal hingga Doa pembuka, kita 
mengambil sikap berdiri. 

 Pemakluman Injil sebagai tanda hormat 

pada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit 
mulia dan yang hendak memaklumkan 
sabda-Nya. 

 Mengucapkan Syahadat untuk 

memperbaharui pengakuan iman 
sebagai tanda kesediaan menjadi saksi 
iman. 

 Menyampaikan doa umat, sebagai 

tanda hormat kepada Allah yang setia 
mendengarkan dan mengabulkan doa-
doa umat. 

 Memulai Doa Syukur Agung (Prefasi) 

hingga kudus sebagai tanda hormat 
dan syukur kepada Allah. 

 Mengucapkan/menyanyikan lagu Bapa 

Kami sebagai tanda pujian dan 
permohonan. 
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 Iman menggucapkan Doa sesudah 
Komuni sebagai tanda syukur. 

  

4. Berlutut 

Berlutut merupakan sikap doa yang 
mengungkapkan kerendahan hati seseorang 
yang ingin memohon kepada Tuhan atau 
bersembah sujud kepada-Nya. 

Berlutut dilakukan ketika: 

Oleh umat ketika berdoa pribadi pada saat 
mengawali dan mengakhiri Ekaristi saat 
konsekrasi, serta sebelum dan sesudah komuni 
sebagai sikap sembah sujud untuk hormat 
kepada Allah. 

Imam mendoakan kisah institusi (Kisah 

Perjamuan Tuhan) dalam Doa Syukur Agung, 
termasuk di dalamnya kata-kata konsekrasi, 
sebagai tanda hormat dan pujian oleh umat 
dihadapan Sakramen Mahakudus. 

 

Oleh Imam dan umat untuk merenungkan wafat 
Tuhan Yesus pada saat pembacaan Kisah 
sengsara pada hari raya Jum‟at Agung. 

Ketika kita melewati tabernakel (Tempat 
Sakramen Mahakudus yang menjadi simbol 
kehadiran Kristus). 

. 

5. Duduk 

 Duduk itu mengungkapkan kesiapan 

umat untuk mendengarkan sabda Tuhan, 
entah melalui bacaan kita suci ataupun 
Homili sang Pastor. 

 Duduk juga mengungkapkan sikap 

tenang untuk menanti, mendengarkan 
dan menghormati Tuhan. 

 Duduk yang liturgis berarti duduk dengan 
kaki sejajar. 

 

Kita duduk, ketika: 

 Selama bacaan-bacaan sebelum Injil. 

 Saat Mazmur tanggapan. 

 Selama Homili 

 Selama persiapan persembahan. 

 Selama saat hening, sesudah menerima 
Komuni. 

  

6. Membungkukkan Badan 

 Membungkukkan badan, hendak 

menyampaikan penghormatan kepada 
Tuhan, sekaligus mengungkapkan rasa 
ketidak layakan kita. 

 Letak perbedaan berlutut, 
membungkukkan badan, menunduk, hanya 
pada bobotnya saja. 

 

Kita membungkukkan badan ketika; 

 Menghormati Altar. 

 Dalam Doa Syahadat, ketika 

mengucapkan kata-kata…”Ia dikandung 
dari Roh Kudus…dan Ia menjadi 
manusia”. 
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7. Sikap Tubuh lain adalah Gerakan Tangan 

Gerakan Tangan sebenarnya mengungkapkan 
keseluruhan diri seseorang. Tangan terkatup 
mengungkapkan sikap penghormatan dan 
sembah sujud kepada Tuhan. 

 

Panca Indera 

Dalam merayakan Ekaristi, seluruh indera kita 
melambangkan keterbukaan kita pada sang 
pencipta dan penyelamat kita yakni Tuhan Allah 
yang mengasihani dan memberikan hidup-Nya 
kepada kita. 

 Mata kita memampukan kita melihat 
kemuliaan Allah; dekorasi, kasula 

 Telinga mendengarkan kita pada Tuhan 
yang sedang bersabda, nyanyian 

 Tuhan menyentuh diri kita lewat Komuni suci 
yang kita terima. 

 Indera merasakan, memberikan kita 
pengalman merasakan Tubuh Kristus pada 
saat Komuni. 

 Indera penciuman, mencium bau wangi-
wangian asap dalam ukupan pada Perayaan 
Ekaristi melambangkan keharuman nama 
Allah sendiri yang menyelamatkan. 

 

Kolom Kitab Suci  

KERAJAAN SURGA 

Kerajaan Surga dalam Injil Mateus: 
“Merenungkan Makna Kerajaan Surga dan 

Hubungannya Dengan  Gereja” 

 

Dengan apakah manusia dapat memahami apa 
itu Kerajaan Surga dalam banyak kesempatan 
Yesus selalu menjelaskan mengenai Kerajaan 
Surga dalam beberapa kotbah dan pengajaran 
baik kepada para Rasul maupu kepada umat 

yang selalu menyertai Yesus. Sering Yesus 
menggunakan beberapa perumpamaan, tentu 
penggunaan perumpamaan ini dimaksudkan 
agar kerajaan Allah dapat dipahami oleh setiap 
orang dengan lebih baik. Dalam tulisan ini kita 
akan mencoba melihat sekilas perumpamaan 
apa saja yang dipakai oleh Injil Mateus dalam 

mencoba menggambarkan mengenai Kerajaan 
Surga. Setidaknya ada sebelas perumpamaan 
yang dipakai Yesus yang dapat ditemukan dalam 
Injil Mateus. Dalam tulisan ini kita akan melihat 

dua perumpamaan mengenai Kerajaan Sorga 
yaitu seumpuama ilalang dan pukat, pada akhir 
tulisan ini penulis akan menawarkan satu 
kesimpulan mengenai gambaran Kerajaan Allah 
dalam Injil Mateus.  

 

Perumpamaan mengenai Ilalang (Mat 
13:24-30) 

Pertama, “Orang yang menaburkan 
benih”(Mat 13:24); dalam perumpamaan ini 
diceritakan bahwa hanya benih yang baik yang 
ditaburkan oleh seorang petani. Namun dalam 
perjalanan waktu musuh menaburkan juga 
benih ilalang. Ilalang yang ditaburkan ini bukan 
sembarangan ilalang, merupakan jenis namun 

adalah jenis zizanium, yaitu sejenis gandum 

liar, atau juga dikenal sebagai cockle, tare 
atau darnel. Jenis lalang ini sangat sulit 

dibedakan dengan gandum biasa, karena 
bentuknya yang serupa. Kalau seseorang 
mencoba memisahkan lalang dengan gandum 
sebelum waktunya, maka mereka dapat salah 
mencabut.  

Ilalang dalam hal ini merupakan tanaman 
yang mengganggu yang mencoba untuk 
mengambil setiap unsur hara yang dibutuhkan 
oleh tanaman. Sehingga ilalang merupakan 
tumbuhan yang tidak diharapkan untuk tumbuh 
di dalam suatu lahan pertanian sebab 
kehadirannya akan mengganggu pertumbuhan 
tanaman yang ditanam petani dalam suatu 
lahan pertanian.  

Dalam bagian mengenai ilalang ini 
(ay.23-42), Kristus memberikan perumpamaan 
bahwa untuk dapat mencapai Kerajaan Sorga, 
diperlukan kewaspadaan dan senantiasa berjaga 
karena si jahat menaburkan benih lalang, dan 
dengan demikian secara aktif merusak benih 
yang baik yang ditaburkan oleh Kristus. Kisah ini 
ingin menggambarkan bahwa di dalam 
komunitas gerejawi tidak saja kumpulan orang-
orang yang suci melainkan komunitas Gerejawi 
adalah komunitas yang terdiri dari berbagai 
manusia dengan bermacam kelebihan dan 
kekurangan. Namun kesemuanya berjuang dan 
hidup untuk menuju pada kesucian. Seluruh 
anggota komunitas Gerejawi yang artinya 
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seluruh umat manusia berjuang untuk 
menjadikan hidupnya lebih suci. Perjuangan 
untuk meraih kesucian ini tentu menghadapi 
banyak tantangan dan kesulitan yang mana 
dalam hal ini diumpamakan sebagai ilalang.  

Kita cenderung menginginkan suatu 
komunitas kristiani yang sempurna, lalu kita 
gelisah dan menyibukkan diri untuk mencabut 
lalang di dalam dan di sekeliling kita.  Celaka 
terbesar terjadi justru karena usaha kita 
menghapus kejahatan. Lebih lagi jika kita 
mempergunakan kekerasan dengan dalih-dalih 
keagamaan dan dengan demikian kita 
melanggar kebebasan manusia. 

 

Kebaikan itu akan menang hanya pada 
akhirnya, dan itu pula berkat karya Allah sendiri. 
Saat kini adalah waktu kasabaran kita, dan 
kesabaran Tuhan.: Ia menganggap kejahatan 
kita wadah belas kasihan-Nya. Belas kasihan itu 
kita terima dan mesti kita langsungkan kepada 
orang lain.  Gereja itu bukan suatu sekte orang-
orang orang suci: di dalam Gereja ada tempat 
untuk semua orang. Kejahatan itu menjadi 
kesempatan untuk memegahkan kebaikan, 
karena dengan menerapkan belas kasihan, kita 
menjadi anak-anak Bapa yang menerbitkan 
matahari bagi orang yang jahat dan orang yang 
baik dan menurunkan hujan bagi orang yang 
benar dan orang yang tidak benar 

 

Perumpamaan Mengenai Pukat (Mat 13:47-
50) 

Kedua, “Pukat yang menangkap ikan 
yang baik dan yang tidak baik”. Dalam bagian 
lain Injil Mateus Yesus meberikan perumpamaan 
yang lain mengenai Kerajaan Allah yang kali ini 
digambarkan sebagai pukat yang menangkap 
ikan. Pukat dalam hal ini adalah sebuah jala 
yang besar sehingga karena sedemikian besar 
jala ini maka diperlukan dua buah perahu untuk 
dapat menarik pukat di kedua ujungnya. Dengan 
jala ini maka ikan yang ditangkap oleh nelayan 
dapat menjadi sedemikian banyak sebab dengan 
jala ini dapat ditangkap segala jenis ikan baik itu 
ikan besar maupun ikan kecil. Jala ini akan 
dihanyutkan di tengah lautan lalu secara 
berlahan akan ditarik dengan dua perahu atau 
kapal menuju ke daratan. Sehingga nelayan 

akan mendapatkan hasil berbagai jenis ikan baik 
ikan yang berukuran besar maupun kecil, ikan 

yang baik juga ikan yang memiliki kualitas yang 
jelek.  

 

 

Ini merupakan pararel dari perumpamaan 
tentang lalang dan gandum. Kalau Yesus 
menjelaskan bahwa ladang adalah dunia 
(ay.38), maka dalam perumpamaan tentang 
pukat, lautan adalah dunia, serta pukat adalah 
Gereja. Sama seperti pukat harus ditebarkan ke 
tempat yang dalam, maka Gereja harus juga 
mewartakan Kristus ke tempat yang dalam atau 
Duc in Altum. Dan setelah penuh, maka pukat 
tersebut diseret ke pantai dan orang-orang 
kemudian memilih ikan yang baik dan 
membuang ikan yang tidak baik. Ini 
menggambarkan tentang akhir zaman, di mana 
para malaikat akan memisahkan manusia yang 
baik dari ikan yang tidak baik.  Dan bagi orang 
yang jahat akan mendapatkan ganjarannya di 
dalam neraka (ay.50). 

Perumpamaan ini juga menceritakan 
bahwa di dalam pukat tertangkap ikan yang baik 
dan yang tidak baik, sama seperti di dalam 
Gereja terdiri dari orang kudus dan pendosa. 
Meski demikian Katekismus Gereja Katolik (KGK, 
867) menuliskannya sebagai berikut: Gereja 
adalah kudus: Roh Kudus adalah asalnya; 
Kristus, Mempelainya, telah menyerahkan Diri 
untuknya, untuk menguduskannya; Roh 
kekudusan menghidupkannya. Memang orang 
berdosa juga termasuk di dalamnya, tetapi ia 
[Gereja] adalah “yang tak berdosa, yang terdiri 
dari orang-orang berdosa”. Dalam orang-orang 
kudusnya terpancar kekudusannya; di dalam 
Maria ia sudah kudus secara sempurna. 
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Makna bagi kehidupan iman dan 
menggereja kita  

 

Melalui dua perumpamaan ini apabila 
dilihat secara lebih mendalam maka kita dapat 
semakin memahami hakekat Kerajaan Sorga. 
Yaitu bukan soal tempat dimana kita akan 
menuju. Namun Keajaan Sorga justru 
digambarkan sebagai Gereja. Dari kedua 
perumpamaan itu baik perumpamaan mengenai 
ilalang maupun perumpamaan mengenai pukat 
keduanya dapat kita tarik relevansinya dalam 
kehidupan menggereja kita. Digambarkan di 
dalam perumpamaan-perumpamaan itu bahwa 
Gereja tidak saja menjadi tempat bagi segala 
kebaikan, bahwa Gereja bukanlah komunitas 
untuk orang suci saja atau orang yang hidupnya 
di dalam rahmat. Namun di dalam komunitas 
Gereja itu nampak pula bergabung pribari-
pribadi yang memiliki kelemahan. Pribadi-pribadi 
yang berdosa bahkan banyak dosanya, namun 
semuany baik manusia yang suci maupun yang 
berdosa bergabung untuk membentuk 
komunitas Gerejawi.  

 

Sehingga dengan demikian kita diajarkan 
mengenai salah satu gambaran dari Kerajaan 
Sorga. Bagaimanapun juga Kerajaan Sorga 
seperti yang diwartakan Yesus merupakan suatu 
misteri yang besar, dimana sampai kapanpun 
manusia akan sulit untuk memahami kepenuhan 
dari misteri itu, selalu akan ada sesuatu misteri 
yang belum terungkap. Maka perumpamaan 
mengenai ilalang dan pukat ini sebenarnya 
menjadi salah satu usaha untuk memahami 
misteri Kerajaan Sorga itu. Kita ingin belajar 
untuk memahami salah satu unsur dari Kerajaan 
Sorga. Yaitu Kerajaan Sorga yang juga hadir di 
dalam kehidupan menggereja yang selama ini 
kita jalani.  

 

Sehingga dalam kehidupan menggereja 
secara umum kita diajak untuk semakin 
menghayati sebagai suatu komunitas yang 
bersama-sama mengarahkan diri kepada 
kebaikan. Kita sadar bahwa sebagai anggota 
Gereja kita memiliki banyak kelemahan. Kita 
masih sering tergoda untuk mengikuti 
hawa nafsu dan egoisme kita sebagai 

manusia maka dengan demikian renungan 
hari ini mengajak kita untuk semakin 

menyadari akan tugas kita sebagai anggota 
Gereja yaitu untuk hidup sesuai dengan 
ajaran Yesus. Dengan semakin setia akan 
kepada ajaran Yesus itu maka Kerajaan 
Sorga semakin akan mejadi kenyataan.  

 

Setiap kesalahan dan dosa yang 
dilakukan oleh manusia tidka menjadi 
penghalang untuk mewujudkan suatu kominitas 
Gerejawi. Namun komunitas Gerejawi itu justru 
menjadi wadah bagi setiap orang untuk semakin 
mengerti dan mengarahkan diri kepada kesucian 
diri. Dengan bergabung di dalam komunitas 
Gerejawi ini manusia diajak untuk semakin 
menyadari akan tugas perutusannya di dunia. 
Dimana manusia diutus untuk mampu 
mengalahkan setiap kecenderungan manusiawi 
di dalam hidupnya yaitu setiap dosa yang 
dilakukannya dan mengarahkan diri menuju 
kepada kesucian. Sehingga dalam hal ini setiap 
tindakan dan usaha yang dilakukan manusia di 
dalam komunitas Gerejawi sebenarnya 
merupakan usaha untuk menghadirkan Kerajaan 
Sorga di tengah dunia. Apabila manusia semakin 
mengarahkan diri kepada kebaikan dan 
mengalahkan kejahatan di dalam pribadinya 
maka dengan demikian manusia akan mampu 
mewujudkan suatu komunitas Gerejawi yang 
semakin kudus dan suci.  
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Kolom Bina Iman Anak  
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Kolom Kerawam 

Perlukah umat Katolik 

berpolitik? 

Oleh Ngena M Purba – 
Ketua Pemuda Katolik KOmda Riau 

 
Dalam beberapa dekade terakhir ini, minat umat 
Katolik maupun pribadi katolik terhadap politik 
di Indonesia , tergolong rendah. Hal ini 
disebabkan stigma bahwa politik itu kejam, 
kotor, menghalalkan segala cara dan 
sebagainya. Kita tidak dapat memungkiri, hal 
tersebut karena banyak contoh dan kenyataan 
yang membenarkan hal itu. Tetapi benarkah 
hakikat politik itu sebenarnya seperti itu, kotor, 

kejam, menghalalkan segala cara dsb ? 

Politik adalah cara / upaya yang dilakukan 
bersama- sama untuk mencapai tujuan dan 
kepentingan bersama. Tujuan dan kepentingan 
bersama tersebut pastilah tujuan yang baik. 
Karena umumnya orang merencanakan tujuan 
yang baik dalam kehidupan bersama. Kalau 
begitu politik itu sebenarnya tujuannya mulia. 

Tapi kenapa kok kenyataannya tidak seperti itu 
? politik itu menjadi kejam, kotor, kasar, 
menghalalkan semua cara, hal itu terjadi Karena 
sudah menyimpang dari cara dan tujuan yang 
sebenarnya. Jika sudah menyimpang cara, 
apalagi tujuan, sudah barang tentu  cita-cita / 
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tujuan awal berpolitik itu tidak kesampaian, 
melenceng dan lain sebagainya. 

Agar dalam berpolitik tidak dilakukan dengan 
sembarang cara, maka dalam berpolitik harus 

adaaturan. Aturan dapat saja dilanggar, oleh 
karena itu diperlukan, etika. Etika berarti 
menjalankan politik dengan landasan tanggung 
jawab moral. Bermoral berarti dapat 
membedakan mana yang melanggar aturan, 
mana yang baik dan mana yang tidak baik. 
Karena tujuan politik adalah mulia maka 
sebenarnya berpolitik itu harus dengan cara 
yang baik, yang tidak melanggar aturan dan 
bertujuan baik. 

Kalau praktek politik ini, dilaksanakan oleh 
orang berpolitik dengan baik sudah pasti 
 politik yang menghalalkan segala cara, yang 
kejam, yang kotor dan sebagainya itu, dengan 
sendirinya tidak ada lagi. 

Sebagai perbandingan kalau seorang melakukan 
kejahatan bukan karena agama pelaku yang 
tidak benar. Tetapi karena pelaku menyimpang 
dari ajaran agamanya. Jadi politik itu 
sebenarnya mulia, tetapi pelakunya lah yang 
melakukan praktek penyimpangan. 

Apa hubungannya berpolitik dengan Umat 
Katolik ? 

Apakah kita harus bersikap , “ 
penyimpangan atau bukan , itu 
bukan urusan saya, ada orang yang 
akan mengurusnya, “ ah,saya gak 
mau tau dengan urusan politik, yang 
penting saya tidak seperti  itu dan 
saya ke gereja rajin-rajin. Apakah 
sikap sperti ini yang benar ? 

Berpolitik pada hakikatnya menuntut 
keberpihakan pada kebaikan, 
kebenaran, keadilan, kedamaian dan 
menjunjung tinggi martabat 
manusia. 

Tujuan mulia berpolitik senada 
dengan ajaran Gereja. Tuhan Yesus 
sendiri hadir ke dunia untuk 
membebaskan manusia dan 
penyelamatannya dari dosa dunia. 
Membebaskan dan menyelamatkan dari dosa 
berarti menentang dan memerangi kejahatan 
dosa yang membuat manusia tidak 
terselamatkan. Sikap tegas ditunjuk kan Yesus, 

tidak ada kompromi pada belenggu kejahatan & 

dosa. Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia 
yang penuh dosa agar dengan cara itu sejarah 
manusia menjadi sejarah keselamatan. 

Dalam keterlibatan Nya dengan dunia dan 

sejarah manusia, Tuhan tidak bersikap Netral. 
Tuhan berpihak pada tindakan nyata yakni 
memihak manusia lemah dan pendosa agar 
manusia diselamatkan. 

Politik yang pada hakikatnya mulia ini, juga 
bertujuan menyelamatkan manusia dari ketidak 
adilan, diskriminasi, kemiskinan, dan 
keterbelakangan. Untuk menyelamatkan 
masyarakat dari permasalahan-permasalahan 
tersebut politik dalam prakteknya juga 
membutuhkan keberpihakan. 

Dari uraian yang sangat sederhana ini dapat 
disimpulkan bahwa berpolitik dengan cara dan 
tujuan yang pada hakikatnya ( berpolitik yang 
bukan hanya merebut kekuasaan apalagi 
kekuasan dipakai untuk kepentingan pribadi / 
golongan dan kekuasaan yang menindas dan 
merugikan masyarakat ). Sebenarnya sejalan 
dengan terang Injil ataupun ajaran-ajaran 
Gereja. Asal sekali lagi, politik yang dijalankan 
adalah politik yang sesuai Hakikatnya. 

Allah mengutus putranya ke dunia mengemban 
misi peyelamatan dan Gereja di panggil ke 

dalam dunia untuk terlibat dalam 
aneka persoalan hidup manusia. Ini 
berarti setiap orang yang sudah di 
Baptis disatukan dengan diri Kristus 
yang dipanggil ke dalam dunia untuk 
menyelamatkan. Karena politik pada 
hakikatnya juga meyelamatkan, maka 
sejak di Baptis sebenarnya seorang 
Kristen juga secara tidak sadar 
menyelamatkan misi “ politis “ untuk 
memberi terang dan menyelamatkan 
dengan kata lain  sejak di Baptis kita 
sudah berpolitik dan Yesus Sendiri 
datang ke dunia untuk tindakan “ 
Politis “ yakni membebaskan dari dosa 
dan berpihak pada kebenaran dan 
kebaikan. Seorang Pestor ( Romo ) 
yakni Rm. Dr. Edy Kristianto, OFM, 
bahkan lebih tegas menyatakan bahwa 

politik ini adalah Sakramen. Pernyataan Romo 
ini tentu saja, membuat orang Katolik banyak 
yang terperangah. Umat Katolik yang ingin 

memahami hubungan Politik dengan Ajaran 
Kristus dapat membaca buku beliau yang sangat 
menarik yakni “ Sakramen Politik “. 
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Jika kita sudah memahami bahwa berpolitik itu 
tidak bertentangan dengan Ajaran Kristus, 
Ajaran Gereja, maka apa yang harus dilakukan 
Umat Katolik dalam kehidupan Politik ? 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita di 
Negara ini ditentukan oleh keputusan-keputusan 
atau kebijakan – kebijakan politik. Suka atau 
tidak suka kebijakan – kebijakan politik akan 
berpengaruh pada ruang gerak kebebasan dan 
cita-cita hidup yang kita dambakan di Negara 
ini. Sebagai warga Negara kita harus menuruti 
kebijakan –kebijakan politik yang sudah kita 
percayakan pada orang-orang yang 
dipercayakan untuk memutuskannya. Ada 3 
unsur secara garis besar yang menyangkut pada 
keputusan atau kebijakan Negara, yakni : 

1. Legislatif ( membuat dan mengesahkan , 
mengontrol ) 

2. Eksekutif ( membuat dan melaksanakan ) 

3. Yudikatif ( menegakan aturan ) 

Bagaimana seandainya keputusan yang dibuat 
tidak mewakili aspirasi kita ? bagaimana 
seandainya keputusan atau kebijakan yang telah 
dibuat pelaksanaannya melenceng ? bagaimana 
jika pelaksanaannya keputusan / kebijakan yang 
diselewengkan tidak mendapat sanksi hukum 
sesuai aturan ? 

Disinilah perlunya keterlibatan kita sebagai umat 
maupun sebagai Warga Negara dibutuhkan. 
Keterlibatan yang efektif adalah apabila kita 
mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan 
tersebut. Caranya adalah dengan kepedulian 
kita terhadap masalah kemasyarakatan / Negara 
seperti ketidak adilan, diskriminasi, kemiskinan, 
keterbelakangan, korupsi, kolusi, nepotisme. 

Berteriak , mengeluh, tidak cukup 
efektif dalam peran kita merubah situasi kita 
harus terlibat dalam kumpulan orang- orang di 
lembaga – lembaga yang menentukan kebijakan 
–kebijakan menyangkut orang banyak tersebut. 
Kalau lembaga itu di isi oleh orang baik yang 
punya niat baik terhadap kehidupan bangsa ini, 
maka keputusan atau kebijakan yang dihasilkan 
juga keputusan yang baik yang pro rakyat. 
Sebaliknya jika di lembaga tersebut kebanyakan 
di isi oleh orang-orang yang kepeduliannya 
terhadap kebijakan atau keputusan yang kurang 
peduli terhadap kehendak masyarakat, maka 
keputusan / kebijakan yang dihasilkan tidak 

sesuai keinginan masyarakat. 

Kita Umat Katolik maupun Umat lainnya harus 
bersama- sama mengutus orang-orang 
baikyang punya niat baik ke dalam lembaga – 
lembaga penentu kebijakan publik tersebut. 

Agar keputusan / kebijakan  yang dihasilkan , 
selalu keputusan yang baik yang sesuai 
kehendak rakyat seperti keadilan, 
kesejahteraan, kedamaian dan lain sebagainya. 

Lebih konkritnya lagi untuk lembaga legislatif ( 
DPRD / D ) kita dapat mengupayakan agar 
orang-orang Katolik dapat duduk di lembaga 
tersebut. Caranya dengan memberi  dukungan 
dan memilih caleg Katolik. Tetapi dengan 
catatan caleg tersebut adalah caleg yang baik 
yang seandainya menang, memang mampu 
memainkan peran untuk mempengaruhi 
kebijakan publik ke arah kebaikan pada 
masyarakat. Dengan demikian maka 
keterlibatan dan upaya kita memperbaiki kondisi 
negeri saat ini lebih konkrit daripada kita 
sekedar mengeluh, berteriak, melawan, dan 
sebagainya tidak akan ada pengaruhnya. Yang 
berpegaruh adalah bagaimana mendudukan 
orang-orang Katolik yang baik pada lembaga-
lembaga pembuat kebijakan tersebut. 

 

PERISTIWA  

Donor Darah di St Lusia 

Rumbai 

Aksi Donor Darah, merupakan satu kegiatan 
tahunan umat Stasi Santa Lusia Rumbai. Bahkan 
pernah dalam satu tahun diadakan lebih dari 
satu kali kegiatan donor darah. Kegiatan donor 
darah ini menjadi salah satu kegiatan 

primadona, karena berbagai banyak manfaat 
yang dirasakan, baik manfaat bagi orang lain 
yang membutuhkan darah melalui instansi PMI, 
maupun kegunaan bagi diri masing-masing 
peserta donor darah. 

Di setiap kegiatan donor darah, hampir bisa 
dipastikan ada peserta pendonor melakukan 
donor perdana. Banyak ibu-ibu, dan remaja-
remaja baik putra maupun putri yang menjadi 
berani untuk menjadi pendonor pertama kali, 
karena melihat teman-temannya yang juga 
berani melakukan kegiatan mulia ini. Ini 
merupakan salah satu pendorong pengurus stasi 
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untuk sebisa mungkin mengadakan kegiatan 
donor darah, untuk memunculkan pahlawan-
pahlawan pendonor darah lebih banyak lagi, dan 
memulai kegiatan mulia lebih muda. 

 

Kegiatan donor darah yang dilakukan hari 
Minggu, tanggal 7 April 2013 ini diikuti oleh 
lebih dari enam puluh orang peminat, yang 
bukan saja berasal dari umat stasi Santa Lusia 
Rumbai, numun juga umat-umat lain yang ikut 
hadir untuk menyumbangkan darahnya. Dari 
sekian banyak peminat, setelah diperiksa, 
akhirnya berhasil mengumpulkan tepat lima 
puluh kantong darah, yang berasal dari lima 
puluh orang pendonor yang memenuhi syarat. 

 

 

Terima kasih kami ucapkan kepada para petugas 
PMI, Medical CPI Rumbai, PGPA Rumbai, para 
pendonor dan seluruh panitia yang telah 
membantu pelaksanaan kegiatan donor darah 
ini. (PVA) 

 

Penerimaan Resmi St 

Agustinus Sriwijaya 

11 April 2013 merupakan saat yang 
membahagiakan di Stasi St Agustinus Sriwijaya. 
Beberapa ibu mmendapat penerimaan resmi 
sebagai warga Gereja Katolik dan seorang bayi 
dibaptis. 

Situasi bangunan gereja yang masih sangat 
sederhana tidak membuat umat putus 
semangat, mereka datang untuk menghadiri 
Misa Kudus bersama dengan undangan yang 

tidak semuanya Katolik dan memenuhi bagian 
luar bangunan Gereja – bernaungkan kain terpal 
yang khusus dibuat untuk acara tersebut. 

Acara berlangsung dengan baik. Sungguh 
membahagiakan bahwa umat yang dengan 
kesederhanaan mereka, tetap memiliki 
semangat Kekatolikan. (Sr.L) 

 

 
Penerimaan Resmi  

– St Yoh Don Bosco Rajawali 
Oleh Tim Warta Paroki 

Minggu kedua dalam masa Paskah , 7 April 2013 
- di Stasi St Yohanes Don Bosko Rajawali 
diadakan Misa hari minggu pukul 11.30 – sedikit 
diluar kebiasaan – dan teristimewa ada 
penerimaan resmi dan pembaptisan.  Misa 
dipimpin oleh Pastor Paroki – pastor Franco 
Qualizza SX ini dipenuhi oleh umat sampai ke 
teras gereja. 

Ajakan Pastor dalam homili kepada umat St 
Yohanes Don Bosko ini agar mewartakan 
kebangkitan Kristus – jangan takut – dan 
dengan penuh percaya. Adakalanya seperti 
Thomas yang pada hari ini tidak percaya 
sebelum melihat – dan juga sebenarnya para 
murid Yesus yang masih ragu akan kebangkitan 
– namun kita harus menghilangkan keraguan 
itu, dan percaya dan mengabarkan kabar baik 
ini. 

Misa diakhiri dengan Pastor menyalami anggota-
anggota baru Gereja Katolik yang Kudus, dan 
berfoto bersama. 
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Ramah tamah dilakukan di salah satu rumah 
umat – yang mana bertepatan juga dengan 
acara perpisahan salah satu OMK. Sebelum 
pulang, bersama Pembina – Ibu Siska Saragih – 

mereka berfoto bersama Pastor. (Sr.L) 

 

 

 

Pertemuan Wilayah I   

Oleh Tim Warta Paroki 

 

 

Minggu, 14 April 2013, di Paroki pertemuan 
wilayah I, yang dihadiri anggota dan seksi-seksi 
DPP serta stasi-stasi di wilayah I. Yang absen 
pada kesempatan ini adalah Kualu tarai, 
Majapahit dan Takuana. Stasi-stasi lain hadir 
memenuhi undangan koordinator wilayah I. 

 

Agenda yang dibahas mengenai persiapan 
rencana kunjungan Pastoral Bapa Uskup bulan 
Juni mendatang. Dan juga dalam kesempatan 
ini, disampaikan diberi kesempatan kepada Stasi 

untuk menyampaikan harapan dan rencana stasi 
per stasi di masa depan, dan ditanggapi dengan 
baik dan gembira oleh para ketua stasi / dan 
atau wakilnya. 

Dalam kesempatan yang sangat bermanfaat ini, 
Pastor Franco menyampaikan antusiasme beliau 
akan hadirnya hamper seluruh ketua stasi, dan 
memberi “waktu lebih” untuk mendengarkan, 
member solusi – bersama DPP – atas 
pemasalahan dan juga harapan para ketua stasi 
untuk masa depan stasi masing-masing. Saat 
yang langka ini merupakan sebuah momen 
kebersamaan yang sangat menyenangkan untuk 
membina hubungan lebih erat antara DPP dan 
stasi-stasi – terutama stasi di wilayah I. 

Seluruh stasi dilibatkann dalam kepanitiaan 
kunjungan bapa Uskuo mendatang,dan yang 
terpenting, kebersamaan  diharapkan lebih 
terbina semakin dalam di kemudian hari, untuk 
masa depan bersama. 

 

Kunjungan OMK ke St Antonius 

Dn Koto Panjang 

Sr Leonisia FCJM 

Minggu 14 April 2013. Sekitar 13 OMK bersama 
Suster dan DPP Kepemudaan – Bpk Saurman 
Sitanggang - mengunjungi Stasi St Antonius 
yang berlokasi di Danau Kt Panjang, merupakan 
stasi yang terjauh dari pusat paroki. Untuk 
mencapai stasi tersebut, dari paroki berkendara 
sekitar 2 ½ jam, dan berperahu 45 menit. 
Lokasinya terletak di ujung bendungan PLTA 
Danau Koto Panjang. Akses satu-satunya adalah 
dengan berperahu, karena ujung yang lain dari 
lokasi tersebut masih berupa hutan belantara 
yang belum ada akses jalan untuk masuk. 

Pada awalnya kebanyakan OMK merasa takut, 
namun percaya kepada Yesus, maka mereka 
berani melangkahkan kaki ke sana, terbagi 
dalam 4 perahu, dan ternyata sangat 
menyenangkan!! 

Sampai di gereja, sebagian umat yang 
bertempat tinggal di pulau yang sama sudah 
menanti, sebagian yang masih harus berperahu 
belum tiba. Waktu menunggu digunakan 
bersama untuk menyanyi dengan anak-anak. 
Ibadat dimuali pulul 11.30, dipimpin oleh Sr. 
Leonisia FCJM dalam bahasa Indonesia, namun 
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semua lagu dinyanyikan dalam bahasa Nisa. 
Inilah keunikan umat di St Antonius Dn Koto 
Panjang – yang mana semua umatnya berasal 
dari Nias. 

 

 

Selesai ibadat, OMK membagikan oleh-oleh 
kepada anak-anak dan juga semua umat, dan 
pembagian pakaian-pakaian yang berhasil 
dikumpulkan OMK. 

Peristiwa ini membuat OMK bersemangat, 
menambah keberanian dalam perutusan Allah 
dan merasa terpanggil menjadi gembala bagi 
saudara-saudari mereka yang nun jauh di Dn 
Koto Panjang. Semoga kegiatan ini berlanjut, 
dan terjadi kunjungan-kunjungan OMK 
selanjutnya untuk berbgai, tidak hanya materi 
melainkan juga hal-hal lain yang dapat 
memperbaharui dan menghidupkan kebutuhan 
rohani dan pengetahuan mereka. 

 

Pembaharuan Janji  

Suster Fransiskan 
Oleh Sr. Leonisia. FCJM 

 

Selasa, 16 April 2013, para suster yang 
bernaung di dawah Paroki St Paulus Pekanbaru, 
yaitu suster OSF, Suster KSFL, SUster JMJ, dan 
Suster FCJM mengadakan rekoleksi bersama, 
bertempat di Gobah Susteran JMJ. Rekoleksi 
diberikan oleh Pastor Anton Konseng, Pr, dengan 
tema yang berhubungasn dengan St Fransiskus 
dari Asisi – yaitu bagaiman manjadi gembala 
yang baik bagi domba-domba. 

 

Bertepatan dengan itu, tanggal 16 April adalah 
hari pembaharuan janji setia Fransiskan yang 
wajib dilakukan oelh para suster OSF, sehingga 
para suster yang lain mengikuti kegiatan ini. 

Pembaharuan janji berlangsung dengan hikmat 
dan baik. 

 

 

Pengakuan Dosa setelah homili 

– St Tarcisius Kota Baru 

 

 

 

Di Stasi St Tarcisius - Kotabaru diadakan komuni 
pertama pada 26 April 2012 dengan jumlah 
anak-anak 16 orang, yang mana sebelumnya 
sudah dipersiapkan dengan pelajaran-pelajaran 
dan juga mengadakan ibadat tobat. Namun 
demikian, diantara mereka ini ada satu yang 
merasa ketakutan karena belum mengakukan 
dosa.  Pada saat perayaan sedang berlangsung,  
dalam homili -  Pastor Ignaz, SX menyinggung 



 

Halaman 20 dari 32 

 

EDISI XIII – Tahun 2013 

tentang pertobatan dan pengakuan dosa sebagai 
orang Katolik - dan ada satu diantara mereka 
dengan jujur mengatakan ingin mengaku dosa 
sebelum menerima komuni.  Maka setelah 

homili, Pastor Ignatius, SX memberi kesempatan 
kepadanya untuk mengaku dosa dan setelah itu 
melanjutkan perayaan Ekaristi.  

Setelah Misa, anak-anak komuni pertama, orang 
tua dan seluruh umat menujuh rumah Bpk 
Marbun untuk rama tama bersama, hal ini mau 
menunjukkan selain membangun kesatuan 
dengan Kristus juga membangun persaudaraan 
di antara umat se-stasi tersebut. 

 

Paskah Karo Katolik 

Oleh A Peranginangin 

 

Perkumpulan Karo Katolik St Elisabeth 
Pekanbaru merayakan paskah bersama pada 
hari minggu tanggal 28 April 2013 kemarin 
dengan tema “Bangga Menjadi Katolik” 
bertempat di Aula TK St Maria, Jl Guru Sulaiman 
Pekanbaru. Misa mulai pukul 10.00 WIB 
dipimpin oleh Pastor Cornel Sipayung dari 
Siantar. Dalam perayaan misa Pastor juga  
melantik Pengurus Baru MUDIKA Karo dan tak 
lupa diedarkan kolekte ke 2 yang hasilnya 
disumbangkan untuk pembangunan gereja St 
Paulus Labuh Baru sebagai bentuk keperdulian.  

 

 

Sehabis misa, acara dilanjutkan dengan makan 
bersama, hiburan gendang keyboard Karo untuk 
orangtua dan muda-mudi, mencari telur paskah 
dan pembagian bingkisan untuk anak-anak. 

Umat Karo Katolik St. Elisabeth Pekanbaru saat 
ini berjumlah lebih kurang 120 KK yang 
merupakan gabungan dari umat Paroki St Paulus 
Pekanbaru dan Paroki St Maria.  

 

Training OMK se-Pekanbaru 

Sabtu-Minggu 27-28 April 2013, di Gedung 
Fasilitas umat Paroki St Paulus Pekanbaru 
diselenggarakan Training OMK se-wilayah Riau, 
yang merupakan salah satu realisasi Program 
Keuskupan Padang dalam meningkatkan peran 
OMK dalam gereja dan hidup bermasyarakat. 

Training ini dipandang perlu, mengingat 

bertumbuhnya OMK di Riau dan kecederungan 
„serba instan‟ yang marak terjadi di masyarakat 
kita. OMK dikhawatirkan terimbas 
kecenderungan tersebut, menjadi kurang 
antusias dan berdayajuang rendah – 
mengharapkan kerja sedikit dengan hasil 
maksimal. 

 

Training dengan tema Totalitas diri dan 
pembentukan karakter ini didampingi oleh Rm 
Yustinus Monang Damanik, Pr – dari Paroki St 
Maria A Fatima Pekanbaru – , diikuti oleh 30 
peserta yang terdiri dari OMK Paroki St Maria A 
Fatima Pekanbaru, OMK Paroki St Yosef Duri, 
OMK Paroki St Ignatius Pasir Pangaraian, OMK 
Paroki St Petrus dan Paulus Bagansiapi-api, OMK 
Paroki Maria Ratu Rosari bagan batu, OMK 
Paroki St Fransiskus Xaverius Dumai, dan OMK 
Paroki St Paulus Pekanbaru. Adapun nara 
sumber adalah Ibu Cindy Angreani, Bapak 
Lukman Nelam, Bapak Ignatius dan Bapak 
Djohan Amran. 

Tim Warta Paroki @2013 
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Penerimaan Komuni pertama   

St Veronika – Sri Palas 

Komuni pertama dilangsungkan di-stasi Palas 
pada tanggal 28 April 2013 berjumlah 13 orang 
dan 1 orang diterima resmi menjadi anggota 
gereja katolik.  

Perayaan Ekaristi berjalan dengan baik  dan 
pokok –pokok yang disampaikan oleh P. Casali 
SX  adalah jangan takut untuk berbuat kasih 
terhadap sesama, jangan pikir untung rugi.  

Yesus berkata “Jika kamu mengikuti perintahku, 
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku”. Melalui 
kasih terhadap Allah dan sesama, kita akan 
tinggal dan bersukacita bersama-Nya. Jelas 
bahwa dengan kasih itu kita akan memperoleh 
keuntungan. Keuntungan yang takkan pernah 
hilang yakni suka cita bersama Allah Bapa, Putra 
dan Roh Kudus dalam kehidupan kekal. Mari 
berjanji untuk hidup dalam cinta di dunia dan 
bagi dunia. Sebagaimana suami istri saling 
mencintai yang didasari oleh kesetiaan demikian 
Allah terhadap kita umat-Nya. Maka kita pun 
harus hidup dalam kasih. 

 

 

 

Kunjungan ke Stasi St Theresia 

Kanak-kanak Yesus - Takwana 
 

SUdah empat bulan Stasi St Theresia  kanak-
kanak Yesus - Takwana tidak mendapat 

kunjungan disebabkan akses jalan  sungguh 
sulit ditempuh karena hujan terus-menerus. 
Maka pada tanggal 2 Mei 2013, Pastor Franco 
menyiapkan diri dengan segala perlengkapan 
berangkat menuju stasi. 

Pada kunjungan kali ini,  umat mempunyai 
kesadaran sudah menunggu di gereja tepat 
waktu, dan  mudah-mudahan hal-hal yang baik 
ini tetap menjadi bagian hidup mengereja. 
Ketika pastor sampai tampak umat merasa 
bahagia bangga karena telah dikunjungi oleh 
gembalanya dan mengadakan perayan ekaristi 
dengan baik. Usulan pastor supaya anak-anak 
disertakan dalam perayaan Ekaristi, namun 
diberi tempat khusus  dan didampingi benar-
benar agar anak-anak juga terlibat. 

 

 

Kursus Persiapan Perkawinan 

II – 2013 

Tanggal 3-5 Mei 2013 telah diadakan Kursus 
Persiapan Perkawinan Gelombang II di tahun 
2013 yang diprakarsai oleh Seksi Keluarga DPP. 
Kegiatan ini diikuti oleh 53 peserta, dengan 
pembicara 7 orang awam, 2 Pastor dan suster. 

 

Adapun materi yang disampaikan adalah: 

1. Moral Perkawinan – Oleh Bpk I Nyoman P A 
– Katekis Paroki 

2. Pandangan dan Hukum Perkawinan dalam 
Gereja Katolik oleh Pastor Ignaz, SX 

3. Komunitas dalam keluarga oleh Ibu Sri 
Pramusanto 
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4. Perkawinan sebagai Sakramen oleh Pastor 
Franco, SX 

5. Seksualitas oleh dr. Frans 

6. Penyesuaian Seksualitas oleh Bapak dan 
Ibu Anton R 

7. Psikologi Keluarga oleh Suster Leonisia, 
FCJM 

8. KBA oleh Ibu Liliek dan Mewe Rosari 
Hutahuruk 

9. Ekonomi keluarga dan Prosedur 
perkawinan oleh di gereja dan catatan sipil 
oleh Bpk Lukas Debataraja 

 

(Roy-Meri) 

 

Pelatihan Dirigen & Pemazmur 

di Wilayah IV 

 

 

Sabtu – Minggu 4-5 Mei 2013 telah diadakan 
Pelatihan Dirigen dan Pamazmur di Wilayah 4, 
bertempat di Stasi ST Yohanes Kota Batak. 
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Seksi Liturgi 

DPP yang diketuai oleh ibu N. Paulina Sihotang 
berserta tim. 

 

Pengobatan Murah  

di St Caecilia – Siabu 
 

Minggu, 5 Mei 2013 merupakan hari Minggu 
yang penuh kegiatan di stasi St Caecilia – Siabu. 

Setelah Misa yang dipimpin oleh P Franco, seksi 
Sosial DPP menbgadakan pengobatan murah – 
dengan biaya Rp.1.000,-.  

 

 

Pasien yang datang tidak hanya dari umat 
Katolik, melainkan penduduk di sekitar gereja 
juga mendapatkan manfaat dari pengobatan 
murah ini.  

 

Rekoleksi OMK di St Monika 

Menjuahjuah 

Sabtu – Minggu, 04 – 05 Mei 2013 Team Omk 
Paroki St. Paulus Pekanbaru beserta Frater Eko 
mengadakan acara Rekoleksi OMK di Stasi St 
Monika Menjuah-juah, dengan tema “Mengenal 
Diri Lebih Dalam” yang dibawakan oleh Frater 
Eko, dan “ Menjadi Kelompok Yang Baik “ yang 
dibawakan oleh Martinus Nopi. 
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Dalam rekoleksi yang diadakan atas 
persetujuan Ketua DPP Seksi Kepemudaan – 
Bpk Saurman Sitanggang - ; OMK diajarkan 
agar lebih mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, 

mengenal kemampuan pribadi OMK, lebih 
mengenal bakat atau talenta setiap masing 
masing OMK, serta diharapkan menjadi  
kelompok yang baik dalam sebuah organisasi 
selaku OMK baik di lingkungan Gereja maupun 
dilingkungan bermasyrakat. 

Maju terus OMK, dan tetap semangat!!! 

 

 

(Berita dan Foto dari Christin – OMK St Paulus) 

 

Terimakasih  

kepada Seksi Keluarga DPP – 

Bpk Roy & Ibu Meri 
 

Dewan Pastoral Paroki dengan berat hati 
menerima pengunduran diri Seksi Keluarga – 
Pasutri Roy-Meri – yang dipindah tugaskan oleh 
tempat dimana beliau bekerja - ke Jakarta. 
Dalam rapat DPP 6 Mei 2013, resmi 

pengunduran diri diajukan dan diterima, diserta 
penyerahan semua berkas, catatan, laporan dan 
dana dari Seksi Keluarga ke Ketua DPP – Pastor 
Franco, SX. 

Pasutri Roy-Meri diangkat dilantik menjadi Seksi 
Keluarga periode 2012-2015 ini, telah  memiliki 
jasa yang luar biasa dalam membantu calon-
calon keluarga mendapatkan pembinaan, 
mengadakan KPP sebanyak 6 kali, membantu 
kegiatan-kegiatan DPP, dan aktif di Stasi St 
Lusia Rumbai. 

Selamat berkarya dalam pelayanan di tempat 
yang baru, terimakasih atas segala tenaga, 

waktu, perjuangan yang telah dilakukan dengan 
kasih yang besar… Dan semoga Tuhan senatiasa 
memberkati dan memakai Bapak dan Ibu dalam 
karya pewartaan-Nya. Amin. 

 

 

 

(oleh: DPP Harian – foto: A. Peranginangin) 

 

 

 

 

Bagi Seksi – Stasi – Kelompok yang ingin agar 

informasi kegiatan dimuat di Warta Paroki (dan 

juga akan dimuat di Website Santo Paulus), harap 

menghubungi redaktur  

Bpk Y Sugiyana 081275713738 

 

Atau jika sudah melaksanakan kegiatan dimohon 

untuk memberi informasi kepada admin Website-

Paroki via email : santopauluspku@gmail.com  

atau sms 085274848029 

 

Terimakasih 

 

Promosi Usaha 
 

Hubungi redaktur 
 
 

mailto:santopauluspku@gmail.com
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PEMBANGUNAN GEREJA 

Foto 

 
25 April 2013 

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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PENGUMUMAN 

Kunjungan Pastoral Bapa Uskup 

Waktu Acara 

  

Jumat, 7 Juni 2013 10.00  Wilayah III – Stasi St Yosef Salo 

 Penerimaan Sakramen Krisma dan Pemberkatan gereja 

Sabtu, 8 Juni 2013 09.00 Wilayah II – Stasi Sta Lusia Rumbai 

 Penerimaan Sakramen Krisma 

 17.00 Paroki 

 Rekoleksi dan Pengarahan Prodiakon 

Minggu, 9 Juni 2013 08.30 Wilayah I – Paroki St Paulus 

 Misa – Penerimaan Krisma – Pelantikan Prodiakon – 
 Penggalangan Dana 

Senin, 10 Juni 2013 10.00 Wilayah IV – Sta Felicitas Kota Bangun 

 Penerimaan Sakramen Krisma 
 Penggalangan Dana 

 19.00 Paroki St Paulus 

 Pertemuan OMK 

Selasa, 11 Juni 2013 10.00 Paroki St Paulus 

 Pertemuan Tim Pastoral Paroki 

 18.00 Paroki St Paulus 

 Pertemuan DPP Pleno (DPP Harian, DPP Inti dan Para 
pengurus Stasi Paroki dan Pengurus Kring Gereja Pusat) 

 Pesta Pentahbisan Bapa Uskup 
 

Pelatihan Dirigen & Mazmur 

Pelatihan Dirigen dan Mazmur akan diadakan; 

 Wilayah III – 25-26 Mei 2013 

 Wilayah II  - 15-16 Juni 2013 

 Wilayah I   - 22-23 Juni 2013 
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Pertemuan Guru Agama 

Pertemuan Guru agama Katolik (PAK) tahun 2013 direncanakan akan diselenggarakan di tahun ajaran 
baru – bulan Juli 2013. Mohon stasi mempersiapkan guru-gurunya. 

 

Jadwal KPP 

Kursus Persiapan Perkawinan Gelombang III akan diadakan di bulan Agustus 2013. 

 

Syarat-syarat Penerimaan Sakramen 

1. Baptis 

1. Kartu Keluarga Katolik 
2. Perkawinan harus sudah secara Katolik 
3. Wajib mengikuti pelajaran persiapan permandian Bayi bagi kedua orangtua. 
4. Menyerahkan surat pengantar dari ketua Kring/Stasi 
5. Menyiapkan Nama Baptis untuk calon permandian/baptis 
6. Menyiapkan wali baptis yang beragama Katolik ( Bapak/Ibu serani ) 
7. Mengikuti pengakuan dosa/ tobat untuk orangtua yang Katolik 
8. Menyiapkan Stipendium. 

 
2. Komuni 

1. Kartu Keluarga Katolik 
2. Surat baptis bagi yang tidak terdaftar dalam Kartu keluarga siapapun 
3. Surat pengantar dari ketua kring/Stasi 
4. Wajib Mengikuti pelajaran Persiapan komuni 
5. Mengikuti pengakuan dosa ( Calon komuni beserta orangtua katolik ) 
6. Menyiapkan Stipendium. 

 

3. Krisma 

1. Kartu Keluarga Katolik 
2. Surat baptis bagi yang tidak terdaftar dalam Kartu keluarga siapapun 
3. Surat pengantar dari ketua kring/Stasi 
4. Wajib mengikuti pelajaran persiapan Krisma 
5. Mengikuti pengakuan dosa 
6. Menyiapkan Stipendium 

 
4. Katekumen/Penerimaan Resmi 

1. Kartu Keluarga Katolik 
2. Surat baptis asli dari gereja asal 
3. Surat pengantar dari ketua kring/Stasi 
4. Mengikuti pengakuan dosa 
5. Menyiapkan Stipendium. 

     5.    Peresmian Perkawinan secara Katolik 

       1.  Kartu Keluarga Katolik 
                  2.  Surat nikah asli dari perkawinan non Katolik 
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       3.  Surat baptis yang terbaru untuk yang Katolik 
       4.  Surat pengantar dari ketua kring/Stasi 
       5. Mengikuti Pengakuan dosa bagi yang Katolik 
               6. Menyiapkan 2 orang saksi untuk acara peresmian Perkawinan 

       7. Menyiapkan Stipendium. 

    6.    Kursus Persiapan Perkawinan ( KPP ) 

1.  Foto kopi surat baptis 
2. Foto kopi Kartu Keluarga Katolik 
3. Foto kopi KTP 
4. Surat pengantar dari ketua stasi / kring  
5. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar 
6. Biaya kursus Rp.100.000,- / orang 

 
7. Perkawinan  atau Untuk Kanonik saja 

1. Surat pendaftaran Perkawinan yang harus diberi tanda tangan ketua lingkungan sebagai 
surat keterangan mengenai calon mempelai. 

2. Surat baptis baru bagi yang Katolik ( tanggal pembuatannya kurang dari 3 bulan sebelum 
hari perkawinan ) dari paroki asal tempat dibaptis. 

3. Sertifikat asli dan fotokopi Kursus Persiapan Perkawinan  
4. Surat keterangan mau menikah dari Kelurahan/ Kepala Desa 
5. Surat kematian dari kelurahan/Kepala desa bagi yang sudah pernah menikah 
6. Nama dan data lengkap dua orang saksi perkawinan di Gereja 
7. Paspoto ukuran 3x4 berdampingan – Putra sebelah kanan sebanyak 3 lembar  
8. Dispensasi bagi calon yang nikah campur, baik beda Gereja maupun beda agama dengan 

persyaratan : 

- Calon yang beragama Kristen perlu menyampaikan : 

1. Surat baptis dari Gereja Kristen yang Asli 
2. Surat keterangan mau menikah dari Kelurahan/Kepala Desa. 
3. Surat keterangan  kematian dari kelurahan/Kepala Desa bagi yang 

pernah menikah 
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari dua orang saksi dengan 

blanko dari Gereja. 
5. Surat pernyataan mendukung calonnya tetap menjalankan agama 

Katolik dan mendidik anaknya secara Katolik. 
 

- Calon yang beragama Islam atau Budha / Hindu perlu menyampaikan : 

1. Surat pernyataan belum pernah menikah dari dua orang saksi dengan 
blanko dari Gereja. 

2. Surat keterangan mau menikah dari Kelurahan/Kepala Desa. 
3. Surat keterangan kematian dari kelurahan/Kepala Desa bagi yang 

pernah menikah. 
4. Surat pernyataan mendukung calonnya tetap menjalankan agama 

Katolik dan mendidik anaknya secara Katolik. 
 

9. Katekese singkat mengenai pelaksanaan upacara perkawinan; yang perlu di persiapkan 
meliputi : 

- Penyediaan buku panduan liturgi perkawinan 
- Menyiapkan lektor yang membaca bacaan I dan doa umat 
- Menyiapkan pitra/i altar ( Jika dipandang perlu ) 
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- Menyiapkan wakil orangtua yang menyerahkan mempelai kepada pemimpin 
Misa 

- Mengingatkan dua orang saksi yang harus sudah siap sebelum upacara 
perkawinan 

- Mempersiapkan paduan suara 
- Mengingatkan perlunya disediakan dua cincin perkawinan 
- Menyediakan Kitab Suci, Salib, dan rosario yang dihadiahkan orangtua kepada 

mempelai 
- Mengingatkan perlunya buket bunga bagi mempelai putri dan buket yang 

dipersembahkan kepada Bunda Maria dan Keluarga Kudus. 
- Menyediakan bunga hiasan altar/gereja supaya upacara perkawinan meriah. 
- Mengingatkan penyediaan persembahan/ Kolekte kepada imam untuk Gereja. 
- Menyiapkan Stipendium. 

 

Proposal 

Telah tersedia proposal pembangunan gereja Paroki, bagi umat yang membutuhkan 
atau tergerak untuk membantu pendistribusiannya dapat menghubungi Seksi Harta 
Benda Pembangunan Gereja / Seksi Dana Pembangunan Gereja Paroki – Bpk 
Yohanes Sutrisno. 

 

Doa  

Dimohon partisipasi umat untuk giat mendaraskan Doa Pembangunan Gereja dan 
Doa tahun iman dalam Ibadat si stasi / Misa / Doa Lingkungan / Doa Kring. Doa 
didaraskan secara bergantian – satu doa saja – dalam setiap pertemuan.  

 

DARI REDAKSI  

 

Sungguh kembali kami bersyukur kepada Allah Bapa, bahwa Warta Paroki edisi ini dapat kembali terbit 
sesuai dengan waktu yang direncanakan. Semua ini tak lepas dari bantuan beberapa pihak yang berkenan 
meluangkan waktu untuk “bergeriliya”, sehinggga makin banyak stasi yang dapat kami jangkau. 

Untuk Edisi selanjutnya, bagi seluruh stasi – umat – kelompok – Seksi DPP dan lainnya yang ingin 
memberikan kontribusi, pengumpulan naskah terakhir diterima paling lambat tanggal 5, dikirim ke email 
paroki santopauluspku@gmail.com beserta foto kegiatan dan keterangannya. 

Warta Paroki membuka kesempatan pemasangan iklan umat / promosi / ucapan syukur dan lain-lain yang 
akan dimuat juga dalam web paroki dalam bulan yang sama. Bagi yang berminat dapat menghubungi 
redaktur. Adapun hasil dari pemasangan hal-hal diatas tersebut akan dipergunakan sepenuhnya untuk 
biaya cetak warta paroki. 

Atas kerjasama seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengiriman naskah pada edisi ini, kami 
ucapkan banyak terimakasih, dan berharap kerjasama yang baik ini tetap berlanjut hari demi hari. 
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