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PENGANTAR PASTOR PAROKI 

 

Kepada seluruh umat se-paroki St Paulus… 

Salam dalam Kasih Kristus! 

Bulan Oktober adalah bulan istimewa karena pada bulan ini secara khusus kita umat 
Katolik sedunia mendaraskan doa Rosario dengan berbagai wujud khusus, sebagai salah 

satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Yesus melalui perantaraan Bunda Gereja.  

Rosario atau “untaian bunga mawar” adalah doa merenungkan kehidupan Yesus, yang 
meliputi kontemplasi atas peristiwa-peristiwa tertentu dalam Injil, yaitu “misteri-misteri”, 

bersama Bunda Maria. “Mendaras rosario tidak lain adalah menatap wajah Kristus 
bersama Maria” (RVM #31, ) sekaligus memandang dunia dan hidup kita sebagai 
manusia dengan pandangan Kristus dan Maria, sehingga peristiwa-peristiwa kehidupan 

Yesus dan Maria (Peristiwa Gembira, Peristiwa Sedih, Peristiwa Cahaya / Terang, dan 
Peristiwa Mulia) menjadi seperti jendela/pandangan iman pada peristiwa-peristiwa yang 

serupa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah 
Peristiwa kelahiran Yesus  - dengan merenungkan, kita terdorong untuk mengaplikasikan 

pengalaman-pengalaman Yesus dan Bunda Maria ke kehidupan yang kita jalanani – dalam 
setiap peristiwa. 

Pada bulan Oktober tahun ini juga, kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke 87 

menjelang penutupan tahun Iman – yaitu pada tanggal 20 Oktober. Misi berhubungan 
dengan Bunda Maria. Bunda Maria merupakan alat penampakan Sabda yang menjelma 

menjadi Manusia. Bunda Marialah misionaris pertama yang membawa Yesus Kristus 
kepada kita. 

Hal lain yang tak kalah penting dalam bulan Oktober ini, terjadi di Paroki kita, yaitu 

langkah kongkrit DPP dalam mendukung penuh OMK untuk makin meresapi dan 
menghayati semangat kerasulan – dengan mengadakan acara Temu OMK bertema “Diutus 

untuk melayani” yang puncaknya akan diakhiri pada tanggal 5 November 2013 – 
bertepatan dengan peringatan St Maria Guido Conforti – Pendiri Serikat Misionaris 

Xaverian.  

Maka akhir kata, kami sungguh berharap dengan bantuan Bunda Maria umat semakin 
bersemangat membangun misi persaudaraan yang baik melaui doa-doa lingkungan / kring 

masing-masing, dan semakin merasa turut bertanggungjawab atas iman baik secara 
pribadi demi pribadi, maupun untuk dibagikan kepada sesama. Dan agar semangat yang 
dihasilkan ini juga mampu ditularkan secara khusus kepada kaum muda. 

 

Salam hangat 

P Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki

                                                           
1
   RVM : Surat apostolik Paus Yohanes Paulus II “Rosarium Virginis Mariae” (“Rosario Santa Perawan Maria”), 

pada  peringatan 24 tahun pelantikannya sebagai paus pada tanggal 16 Oktober 2002 
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 S A J I A N   U T A M A 

BULAN OKTOBER : BULAN 

ROSARIO DAN GEREJA 

MISIONER – MARIA 

MISIONARIS YANG PERTAMA 

Pastor Otello Pancani, SX 

Sejak tradisi lama, bulan Oktober dijadikan 
Bulan Rosario dan Bulan Misioner. 

Maria adalah missioner yang pertama, Ibu 
penolong semua pewarta Injil. 

Maria adalah missioner yang pertama, 

sebab Maria telah di-Injili, artinya 
kepadaNyalah telah diwartakan kabar 
gembira oleh Allah Bapa, Putera dan Roh 

Kudus dengan perantaraan Malaikat 
Gabriel. Dan kabar gembira itu adalah 

bahwa Allah, Bapa Yesus, mencintai 
semua orang, tanpa syarat, senantiasa 

dan satu arah. 

 

Satu arah berarti bahwa Allah mengasihi 
manusia bukan setimpal jasa-jasa dan 

kesalehan manusia, melainkan setimpal 
kebutuhan manusia masing-masing. 

Makin besar kebutuhan manusia, makin 

besarlah kasih Bapa-Nya untuk manusia 
itu. 

Maria menanggapi warta gembira itu 
dengan berkata,”Sesungguhnya aku ini 
hamba Tuhan; jadilah kepadaku menurut 

perkataanmu itu.” (Luk 1:38) 

Maria menyatakan dirinya siap 
bekerjasama dengan Tritunggal Mahakasih 

agar Kerahiman Tritunggal Mahakasih itu 
sampai kepada semua orang, sepanjang 

masa. 

Bukan hanya Maria dirahmati oleh 

Tritunggal Mahakasih. Kita semua 
dirahmati oleh Tritunggal Mahakasih. 

Harapan Tritunggal Mahakasih itu agar 

bersama Maria dan seperti Maria, kita 
meneruskan kerahiman-Nya kepada 
semua orang - sampai ke ujung bumi. 

 

Perjalanan-perjalanan Misioner Maria 

Injil dan tradisi mencatat beberapa 
perjalanan Misioner Maria : 

 Perjalanan ke pegunungan Yehuda. 

Maria membawa Yesus kepada 

Elisabeth, saudarinya (Lik 1:39-45) 

 Perjalanan ke Betlehem. Maria 

bersama St Yosef membawa Yesus 
ke Betlehem dan setelah lahir 
diperkenalkanNya kepada para 
gembala yang mewakili bangsa 

Yahudi, dan kepada orang-orang 
majus dari timur yang mewakili 

bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. 
(Luk 2:8; Mat 2:11) 

 Perjalanan ke Afrika. Maria dan St 

Yosef membawa Yesus ke Afrika 

(Mesir) yang menjadi “tanah air” 
Yesus yang kedua (Paus Paulus VI) ( 

Mat 2:13-15) 

 ke Kana : Maria mempersiapkan 

kedatangan Yesus di Kana dan di 
Galilea (Yoh 2:1-2) dan mendesak 

agar “saat Yesus” dinyatakan di situ. 

 Perjalanan ke Surga. Maria pergi ke 

surga, dimana sebagai Ibu Gereja, 
memohonkan rahmat agar gereja 

setia dalam mewartakan Yesus 
kepada segala bangsa. 

Dan Maria, misionaris yang pertama, akan 
selalu berjalan bersama Gereja Misioner di 
dunia sepanjang jaman. Dialah : Ratu para 
rasul! (yohanes Paulus II – Roma 1979) 
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Mengunjungi ke-5 benua bersama 

Maria 

 

Dunia terdiri atas 5 
benua, Benua Asia, 

Ocveania, Amerika, 
Afrika dan Eropa. 

Sambil berdoa 

Rosario, bersama 
Bunda Maria, kita bisa keliling 

mengunjungi masing-masing Benua. Bagi 
masing-masing benua 10 salam Maria. 

Kunjungan Bunda Maria mempersiapkan 

benua-benua untuk mengenal Putera-Nya 
Yesus Kristus sebagai satu-satunya 
Penyelamat Dunia. 

T O P I K 

MINGGU MISI 

Misi Gereja di Benua Asia 

Benua Asia adalah benua kita, yang 
terbesar di antara semua benua. Secara 

khusus benua Asia memuji syukur kepada 
“Allah keselamatan”, sebab Allah telah 

memilih Asia untuk melaksanakan Karya 
Keselamatan dunia. 

Abraham adalah orang Asia, Musa, Daud, 
Yusuf, Bunda Maria, ke-12 rasul, 

semuanya orang Asia. Yesus Kristus, Putra 
Allah, telah lahir sebagai orang Asia, dan 
Gerejapun lahir di Asia. 

Maka – kata Bapa Suci Yohanes Paulus II 
– Gereja Asia sadar akan anugerah yang 

unik ini dengan tak henti-hentinya 
menyerukan: “Pujilah Tuhan, karena Ia 
baik! Kekal abadi kasih setia-Nya!” 
(Mzm117:2) 

Menjadi saksi Kristus di Asia 

pada Milenium III 

Hampir 4 milyar orang tinggal di Asia dan 
menghuni 51 negara. 

Bapa Suci Yohanes Paulus II telah 
berulang kali mengunjungi benua kita. Di 

New Delhi, India pada tanggal 5 
November 1999 beliau mengarahkan dan 

menguatkan Gereja India; dari India 
sampai ke Indonsia, dari Jepang sampai ke 

Libanon, dari Korea sampai ke Kazakhtan, 
dari Vietnam sampai ke Filipina, dan dari 

Siberia sampai ke Cina. 

Gereja Asia membutuhkan peneguhan dan 
pengarahan untuk mewartakan Kristus 
pada millennium ke III. Setelah 2000 

tahun, jumlah umat Katolik di Asia hanya 
sebesar 103 juta jiwa; diantaranya 57 juta 

di Filipina. Namun demikian, masa depan 
gereja akan dibangun di benua Asia. 

Bapa Suci Yohenas Paulus II menitipkan 
kepada Gereja Asia suatu amanat profetis 
yang berjudul “Gereja di Asia”, suatu 
amanat yang perlu dipahami oleh umat 

Katolik di Asia. Dalam pandangan Bapa 
Suci, Asia adalah benua yang akan 

memainkan peranan terbesar pada 
millennium III, bukan hanya karena 2/3 

dari penduduk dunia tinggal di Asia, tetapi 
karena diantaranya 50% adalah orang 

muda dan berusia dibawah 25 tahun. 

Kriteria-kriteria pewartaan 

Dalam anjuran “Gereja di Asia”, Bapa Suci 
mengatakan: 

 Kendati persepsi umum yang beredar 
di Asia mengatakan bahwa Kristus 

dan gereja berasal dari Barat, namun 
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kenyataan adalah bahwa Kristus dan 

Gereja telah lahir di benua Asia. 

 Benua Asia yang dilanda pergumulan 

di bidang ekomoni, agama, sosial, 

budaya, sedang berkembang menuju 
suatu kerjasama yang lebih baik. 

Kesadaran ini adalah karya Roh 
Allah; demikian pula ‘kerinduan’, 

‘penantian’, dan ‘kehausan’ bangsa-
bangsa Asia akan Allah bersal dari 

Roh Allah. 

 Asia kehausan akan sumber air yang 

hidup dan Kristus adalah sumber air 

yang dapat menyegarkan kehausan 
bangsa-bangsa Asia 

 Kehausan akan Allah dan dorongan 

untuk mencari Allah mendefinisikan 

benua dan budaya Asia. 

 Jati diri orang Asia (being Asian) 

yang berakar pada budaya-budaya 

dan agama-agama mengungkapkan 
dirinya dalam : keheningan, 

kontemplasi, matiraga, 
keharmonisan, nilai-nilai keluarga, 

solidaritas. 

 Agama-agama dan budaya Asia yang 
kuno tidak mengurangi misi Gereja 

yang diutus untuk mewartakan 
Kristus sebagai satu-satunya 

Penyelamat Dunia. Bahkan 
pewartaan ini menjadi lebih urgen, 

sebab ‘nilai-nilai yang sejati dari 
masing-masing budaya dan agama 

menemukan diri dalam Yesus Kristus 
sumber, arti dan kepenuhannya’. 

 Tiada individu, tiada bangsa atau 
budaya yang kebal dan tuli terhadap 
panggilan Yesus Kristus. 

 Pewartaan Gereja menghormati hati 

nurani setiap orang. Pewartaan 
Gereja tidak memperkosa kebebasan 
manusia. 

 Gereja Asia diberkati dengan awam 

yang dijiwai oleh semangat rasuli dan 
dengan panggilan-panggilan untuk 

imamat, kehidupan religious dan 
missioner. 

 Inilah saatnya bagi gereja-gereja 

Asia untuk mengutus putra-putrinya 
sebagai misionaris ’ad gentes’ yang 

melampau batas regional, nasional 
dan continental, supaya Gereja Asia 

sungguh-sungguh menjadi “Katolik” 
yaitu “Universal.” 

 Meng-Asia-kan Injil dan meng-Inji-I 

nilai-nilai Asia adalah misi Gereja, 

agar Kristus diberi kesempatan untuk 
lahir kembali di Asia dengan wajah 
dan sikap. 

Doa kepada Bunda Maria – 

oleh Paus Yohanes Paulus II 

Menghadapi misi kita sebagai Gereja Asia 
yang penuh tantangan, kita berpaling 
pada Bunda yang begitu disayangi umat 

Katolik Asia. 

“Santa Maria, puteri Allah Bapa dan 
Ibu Yesus Kristus dan ibu kami 
semua…. 
Perhatikanlah Gereja yang telah 
didirikan oleh Yesus Putramu di benua 
Asia ini. 
Jadilah teladan dan penuntun untuk 
perjalanannya agar dapat meneruskan 
misi pelayanan dan kasih Puteramu di 
Asia. 
Lindungilah Gereja dari segala 
kekuatan yang mengancamna. Bantu 
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dia agar menjadi gambar dari 
Tritunggal Mahakudus. 
Doakanlah dia agar melalui sikap 
pelayanan dan kasihnya, para bangsa 
Asia dapat mengenal puteramu sebagi 
satu-satunya Penyelamat dunia, 
sehingga dapat menikmati hidup dalam 
segala kelimpahannya. 
Ya Bunda Maria – Bunga Gereja Asia.. 
Doakanlah kami putra-putriMu ini 
sekarang dan sepanjang masa. Amin.” 
 

Sumber: Tim Animasi Misionaris dan Panggilan 

– Serikat Misionaris Xaverian 

 

Hari Misi sedunia 20 Oktober - 

menyapa nurani missioner kita 

Misi menuntut doa dan tindakan kongkrit. 
Banyaklah yang dibutuhkan untuk 
penyebaran Injil. Hari Misi yang diawali 

oleh Paus Pius XI, yang menjawab 
permohonan dari Serikat Kepausan 

Pengembangan Iman untuk menentukan 
suatu “hari khusus bagi doa dan 

penyebaran iman” yang dirayakan pada 
hari yang sama di seluruh dunia, di setiap 
keuskupan, paroki dan lembaga gereja – 

hari kuhusus untuk meningkatkan derma 
dan persembahan untuk kepentingan 

penyebaran iman. Sejak saat itu, Hari Misi 
telah menjadi sebuah kesempatan 

istimewa untuk mengingatkan umat Allah 
tentang peran serta yang permanen dari 

mandate perutusan, sebab “misi adalah 
tanggungjawab semua orang Kristen, 

semua keuskupan dan paroki, lembaga 
dan serikat gerejani”(RM2) 

Pada saat yang sama, Hari Misi adalah 

sebuah kesempatan yang menguntungkan 
guna menyadari lagi bahwa “Karya Misi 

menuntut bukan hanya sebuah 

sumbangan, tetapi juga sebuah partisipasi 
dalam tugas pewartaan dan perbuatan 
amal kasih terhadap orang miskin. Semua 

yang kita terima dari Allah – hidup kita 
sendiri maupun barang milik kita – 

bukanlah milik kepunyaan kita semata” 
(RM 81). 

Hari misi ini sangat penting dalam hidup 

Gereja – dimana hari ini mengajar kita 
bagaimana memberi : sebuah pemberian 

yang dilakukan bagi Tuhan demi Kabar 
Gembira yang diberikan dalam kesatuan 

dengan perayaan Ekaristi dan sungguh 
untuk seluruh kepantingan pewartaan di 
muka bumi. Semoga hari ini menjadi 
kesempatan penuh makna untuk 
merenungkan betapa besar kebutuhan 
yang ada untuk memajukan semangat 
missioner dan mengumpulkan dan dan 

materi yang cukup guna membantu karya 
misi. 

Bertolaklah dari Dia, terutama dalam 

praktek hidup harian kita dalam hal 
kesucian, dengan berdoa dan 

mendengarkan Firman-Nya. Bertolaklah 
dari Dia guna memberikan kesaksian 

tentang cinta-Nya. 

Karena itulah, 

Bertolaklah dari Kristus, kamu yang 
telah mendapatkan belaskasih-Nya… 

Bertolaklah dari Kristus, kamu yang 
telah mengampuni dan diampuni… 

Bertolaklah dari Kristus, kamu yang 
telah mengalami sakit dan darita… 

Bertolaklah dari Kristus, kamu yang 
telah dicobai oleh semangat 
“setengah-setengah”; tahun rahmat ini 
tidaklah berakhir… 

Bernyanyilah, dan pergilah… 
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Semoga Bunda Maria, Bunda Gereja, 

Bintang Evangelisasi, menyertai kita di 
jalan misi kita, sebagaimana ia tetap 
tinggal di antara para rasul di hari 

Pentakosta. Kita berpaling kepadanya 
dengan penuh keyakinan. Melalui 

perantarannya kiranya Tuhan memberikan 
kita rahmat berkepanjangan dalam tugas 
missioner kita, yang adalah 
tanggungjawab kita semua, umat 
Allah. 

Yohanes Paulus II, 2000 

 

Sumber : Cakrawala Evangelisasi Baru : 
Antusiasme Kesaksian Hidup dalam ber-
Evangelisasi; Serikat Kepausan Pengembangan 
Iman 2013 

 

Pesan Paus Fransiskus untuk 

Minggu Misi 20 Oktober 2013 

 

Saudara dan saudari yang kukasihi, 

Tahun ini kita merayakan Hari Minggu 
Evangelisasi menjelang penutupan Tahun 

iman, yang telah merupakan momen 
penting untuk mempererat persahabatan 
kita dengan Tuhan dan untuk menegaskan 

perjalanan kita sebagai Gereja yang 
mewartakan injil dengan berani. 

Dalam perspektif ini saya ingin 
mengembangkan beberapa 

pemikiran. 

 

1. Iman merupakan anugerah Allah 
yang berharga. Allah membuka 

hati kita agar kita dapat mengenal 
dan mengasihi Dia. Ia mau menjalin 
hubungan dengan kita agar kita 
dapat mengambil bagian dalam 
hidupNya agar hidup kita penuh 

makna, lebih baik dan lebih indah. 

Allah mengasihi kita! Akan tetapi 
iman itu meminta tanggapan kita, 
meminta agar kita berani 
menyerahkan diri kepada Allah, 
meminta agar kita mengasihi seperti 

Allah mengasihi, dan meminta agar 
kita tahu berterima kasih kepada 

Allah atas kerahimanNya yang tak 
terbatas.  

 

Iman itu tidak dianugerahkan kepada 

orang tertentu saja melainkan 
kepada semua orang sebab hati 

semua orang ingin dikasihi Allah, 
ingin mengalami keselamatan dari 

Allah! 

 

Iman itu adalah sebuah anugerah 
yang tak boleh dinikmati sendiri, 

minta diberbagikan. Jika kita tidak 
berbagi iman itu, kita menjadi orang 

kristiani yang terisolir, yang mandul 
dan sakit. 

Pewartaan injil adalah bagian integral 

dari identitas murid Kristus dan 
komitmen konstan yang menjiwai 

kehidupan Gereja. “Semangat 
misioner adalah tanda nyata 

kedewasaan komunitas gerejani” 
(Benediktus XVI, Anj.ap. 
Verbum Domini, 95). Setiap 

komunitas adalah “dewasa” 
apabila mengakui imannya 

dengan bangga, merayakannya 
dengan penuh sukacita dalam 

liturgi, mewujudkannyatakan 
kasih dan mewartakan Sabda 

Allah tak henti-hentinya sambil keluar 
dari lingkup hidupnya sendiri untuk 
dibawa ke “masyarakat pinggiran”, 
terutama kepada mereka yang belum 
sempat mengenal Kristus. 
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Konsistensi iman di tingkat pribadi 

dan komuniter diukur juga dari 
kemampuan berbagi iman itu dengan 
sesama, disebarluaskan, dijelmakan 

menjadi kasih, menyaksikan Kristus 
kepada orang yang dijumpai dan 

yang berbagi perjalanan hidup 
dengan kita.  

 

2. Tahun iman yang mengenangkan 50 
tahun dimulainya Konsili Vatikan II, 
merupakan dorongan agar seluruh 

Gereja memiliki kesadaran baru akan 
kehadirannya dalam dunia zaman ini 

dan akan  misinya di antara bangsa-
bangsa.  

 

Misionaritas tidak 
menyangkut hanya daerah 
geografis tetapi juga bangsa-

bangsa, kebudayaan-
kebudayaan dan orang 

pribadi sebab “garis 
perbatasan iman” tidak hanya 

melintasi daerah dan tradisi-tradisi, 
tetapi juga hati setiap orang laki-laki 

dan perempuan. 

 

Konsili Vatikan II telah menegaskan 
bahwa tugas perutusan misioner, 

tugas memperluas perbatasan iman, 
adalah tugas setiap pribadi dan 

setiap komunitas kristiani,”Karena 
umat Allah hidup dalam jemaat-
jemaat, terutama dalam keuskupan-

keuskupan dan paroki-paroki, serta 
dengan cara tertentu kelihatan di 

situ, maka adalah juga tugas jemaat-
jemaat itu memberi kesaksian akan 
Kristus di hadapan para bangsa”. 
(Dekr. Ad gentes, 37). 

 

Setiap komunitas hendaknya merasa 

disapa oleh Yesus sendiri ketika Ia 
berpesan kepada para rasul agar 
mereka “menjadi saksiNya di 

Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 

(Kis 1,8). Sapaan Yesus ini 
merupakan dimensi mutlak 

kehidupan kristiani, sebab kita semua 
diutus mewartakan injil dengan 

perkataan dan perbuatan kepada 
semua orang. 

 

Saya ajak para uskup, para imam, 

para dewan imam dan dewan 
pastoral, setiap orang dan setiap 

kelompok yang diberi tanggung 
jawab dalam Gereja agar 

memberikan perhatian khusus 
kepada dimensi misioner dalam 
program-program pastoral dan 

pendidikan, sadar bahwa tugas 
perutusan itu belum memadai 

selagi tidak mencakup 
tanggung jawab dan tekad “memberi 

kesaksian akan Kristus di hadapan 
para bangsa.” 

 

Misionaritas itu bukan sekedar 

sejumlah program dan kegiatan 
dalam kehidupan kristiani, melainkan 

semangat dan spiritualitas yang 
menjiwai semua segi kehidupan 

kristiani. 

  

3. Sering karya evangelisasi 
menemukan hambatan -hambatan 

bukan hanya dari luar, tetapi juga 
dari dalam komunitas kristiani itu 
sendiri seperti kurangnya semangat, 
tidak adanya sukacita, kurang minat 

dan lebih-lebih kurang pengharapan 
dalam mewartakan pesan Kristus 
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kepada semua orang dan dalam 

membantu orang berjumpa dengan 
Kristus. 

 

Masih ada orang yang berpikir bahwa 

mewartakan kebenaran Injil 
memperkosa kebebasan manusia. 
Dalam hal ini Paus Paulus VI 
mempunyai kata yang penuh ilham,” 
Tentu kelirulah memaksakan sesuatu 
pada hati nurani saudara-saudara 
kita. 

Tetapi mengajukan kepada hati 
nurani manusia kebenaran tentang 
Injil dan penebusan dalam Yesus 

Kristus dengan jelas dan dengan 
menghormati sepenuhnya pilihan-

pilihan yang akan diambilnya nanti, 
...  itu merupakan suatu kehormatan 

bagi kebebasan   manusia. (Anj. ap. 
Evangelii nuntiandi, 80). 

 

Dengan berani dan dengan senang 

hati serta dengan penuh hormat 
hendaknya kita senantiasa mengun-

dang orang berjumpa dengan 
Kristus, dan menjadi pembawa 

injilNya.  

 

Yesus telah datang di tengah-tengah 
kita untuk memperkenalkan jalan 

keselamatan dan kita telah diberi 
tugas perutusan untuk mewartakan 

keselamatan itu kepada semua orang 
sampai ke ujung bumi. 

 

Sering kita saksikan bahwa 

kekerasan, kepalsuan, dan 
kesesatanlah yang dikedepankan dan 
yang disodorkan. Maka pada masa 
kini adalah sangat penting 

menampilkan hidup yang baik 

menurut injil melalui pewartaaan dan 
kesaksian, dan ini hendaknya 
dilakukan mulai dari dalam Gereja itu 

sendiri. Sebab, dalam perspektif ini 
setiap penginjil hendaknya ingat 

sebuah prinsip yang mendasar,  
bahwa Kristus tak dapat diwartakan 

tanpa Gereja. 

 

Paus Paulus VI menulis,”Penginjilan 
bukanlah merupakan suatu kegiatan 

individual dan terisolir; tetapi 
penginjilan adalah suatu kegiatan 

yang secara mendalam bersifat 
gerejani. Bila seorang pengkotbah di 

tempat yang terpencil, seorang 
katekis, atau seorang pastor di 

tempat yang paling jauh, berkotbah 
tentang injil, mengumpulkan jemaat, 
mewartakan iman, melayani 

sakramen, meskipun ia sendirian, ia 
melakukan suatu kegiatan gerejani. 

Ia tidak bertindak atas suatu 
perutusan yang berasal  dari dirinya 

sendiri atau berdasarkan suatu 
inspirsi pribadi, tetapi dalam 

kesatuan dengan perutusan Gereja 
dan atas nama Gereja. (Ev N. 60).  

Dan ini memberi kekuatan kepada 

misi pun pula membangkitkan 
kesadaran dalam sang misionaris dan 

penginjil bahwa ia tak pernah 
sendirian, melainkan ia adalah bagian 
dari dari tubuh yang satu yang 

dijiwai oleh Roh Kudus. 

 

4. Pada masa kini, mobilitas yang sudah 

umum dan kemudahan komunikasi 
melalui media, sudah mencampur-
adukan orang, bangsa, pengetahuan, 
pengalaman. Karena alasan kerja, 
keluarga-keluarga berpindah dari 
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satu benua ke yang lain; pertukaran 

profesional dan kebudayaan, turisme 
dan fenomena serupa mengakibatkan 
pergerakan orang yang luas. Kadang-

kadang komunitas-komunitas paroki 
pun merasa sulit mengenal dengan 

tepat dan pasti, siapa-siapa tinggal 
dalam satu daerah secara tetap atau 

hanya sementara. Terjadi juga 
bahwa di daerah yang pernah 

terinspirasi oleh iman, bertambah 
jumlah orang yg merasa diri jauh dari 

iman, menjadi acuh tak acuh 
terhadapagama atau terikat dgn 
kepercayaan-kepercayaan lain. Tak 

jarang, beberapa orang beriman 
mengambil keputusan yang 

menjauhkan diri dari iman, dan 
dengan demikian mereka 

sepantasnya menerima ‘evangelisasi 
baru’. Tambah lagi bahwa masih 

bagian besar umat manusia belum 
dicapai oleh Kabar Baik Yesus 
Kristus.  

 

Sementara itu, kita sedang meng-
alami suatu masa krisis yang 

menyentuh banyak aspek kehidupan, 
bukan hanya dalam bidang ekonomi, 

finansial, keamanan, lingkungan, 
tetapi juga tentang arti kehidupan 
dan nilai-nilai mendasar yang 

menjiwainya. Kehidupan bersama 
ditandai oleh ketegangan dan konflik, 

yang menimbulkan kesulitan dan 
ketidaknyamanan dalam mencari 

jalan bagi suatu perdamaian yang 
lestari.  

 

Dalam situasi yang rumit ini, di mana 
cakrawala masa kini dan masa depan 
dikelabui oleh awan yang 
mengancam, menjadi lebih 

mendesak lagi membawa dengan 

berani Injil Kristus. Injil ini 
menyampaikan pewartaan harapan, 
rekonsiliasi, persekutuan, kedekatan 

Allah dengan belaskasihanNya, 
keselamatanNya serta berita bahwa 

kasih Allah itu mampu mengatasi 
kegelapan kejahatan dan menuntun 

di jalan kebaikan. Manusia masa kini 
membutuhkan cahaya yang pasti 

yang menerangi jalannya dan ini dia 
mendapatnya hanya dalam 

pertemuan dengan Kristus.  

 

Mari kita bawa ke dunia ini, melalui 
kesaksian dan kasih kita, harapan yg 

ditimbulkan oleh iman kita. 
Misionaritas Gereja kita bukan 

proselitisme, sebaliknya adalah 
kesaksian hidup yang menerangi 
jalan, yang membawa harapan dan 

kasih. Gereja kita – saya ulangi sekali 
lagi – bukan organisasi sosial, 

perusahaan atau LSM: dia adalah 
komunitas orang yg dijiwai oleh Roh 

Kudus, yang sudah mengalami dan 
menghayati kekaguman pertemuan 

dengan Yesus Kristus dan ingin 
berbagi pengalaman kegembiraan ini,  

dan berbagi  Pesan keselamatan 
yang dibawa oleh Tuhan. Roh 
Kuduslah sedang menuntun Gereja 

dalam perjalanan ini.  

 

5. Saya ingin mengajak semua agar 
menjadi pembawa Kabar Baik Kristus 
dan saya sangat berterima kasih 

kepada semua misionaris, laki-laki 
dan perempuan, kepada para imam 
fidei donum, kepada para 
biarawan/ati, kepada semua orang 
beriman yang makin hari makin 
banyak mendengar panggilan Tuhan 
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dan meninggalkan tanah airnya guna 

melayani Injil di tempat dan 
kebudayaan yg berbeda. Saya ingin 
pula menggarisbawahi bahwa gereja-

gereja yang masih muda dengan 
berani sedang mengambil komitmen 

untuk mengirim misionaris kepada 
gereja-gereja yang dalam kesulitan – 

tak jarang kepada gereja-gereja yg 
lebih tua juga – dan dengan 

demikian membawa semangat yang 
segar dan entusiasme yang menjadi 

ciri khas penghayatan imannya, yang 
memperbarui hidup dan memberi 
harapan. Sesuai dengan pesan Yesus 

“pergilah dan jadikanlah semua 
bangsa muridku” (Mt 28:19), hidup 

dalam suasana universal ini 
merupakan suatu kekayaan bagi 

setiap gereja lokal, bagi setiap 
komunitas; memberikan misionaris 

tak pernah merupakan suatu 
kerugian, sebaliknya suatu 
keuntungan. Saya mendorong semua 

yg mendengar panggilan ini supaya 
menjawab dengan hati besar kepada 

suara Roh, sesuai dgn status hidup 

Uskup, keluarga-

untuk komunitas-komunitas dan 
kelompok-kelompok kristiani supaya 

misi dan visi yang luas dan 
disernement yang tepat, mendukung 
panggilan misioner ad gentes dan 

membantu gereja-gereja yang 
membutuhkan imam, religius dan 

awam guna memperkuat komunitas 
kristiani. 

 

Perhatian ini seharusnya hidup juga 
antara gereja-gereja anggota suatu 
konferensi Uskup tingkat nasional 

gereja-

-gereja yang menderita 
 

 

Saya ajak juga para misionaris, laki-
laki dan perempuan, khususnya 
imam-imam fidei donum dan awam, 
supaya hidup dengan gembira 
pelayanan mereka dalam gereja-
gereja di mana mereka bertugas dan 
membawa serta kegembiraan mereka 

dan kekayaan iman gereja-gereja 
dari mana mereka berasal, dengan 

mengingat Paulus dan Barnabas yang 
pada akhir perjalanan misioner 

mereka “menceriterakan segala 
sesuatu yang Allah lakukan dengan 

perantaraan mereka dan bahwa Ia 
telah membuka pintu bagi bangsa-
bangsa lain kepada iman” (Kis 
14:27). Mereka itu bisa menjadi 
semacam jalan untuk 

‘mengembalikan’ iman dengan 
membawa kesegaran gereja-gereja 

muda, supaya gereja-gereja lebih tua 
menemukan kembali antusiasme dan 

kegembiraan dalam berbagi iman, 
dalam suatu pertukaran yang 

menjadi kekayaan umum dalam 
kemuridan Tuhan. 

 

Uskup Roma memikul bersama 

dengan para Uskup suatu 
keprihatinan terhadap semua gereja 
dan keprihatinan itu menemukan 
suatu bentuk penghayatan dalam 

komitmen Karya Kepausan Misioner, 
yang mempunyai tujuan menjiwai 
dan memperdalam kesadaran 
misioner setiap orang beriman dan 
setiap komunitas. Dan ini terlaksana 
melalui suatu pendidikan misioner 
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seluruh Umat Allah yang lebih 

mendalam, begitu pula dengan 
memupuk kepekaan komunitas-
komunitas kristiani dalam mem-

berikan bantuan guna memperluas 
Injil di dunia. 

 

Dan sekarang hati kita terarah 
kepada umat Kristiani di pelbagai 
tempat di dunia ini yang mengalami 
hambatan dalam menyakini iman 
mere

hak untuk menghayati imannya 

adalah saudara saudari kita, saksi 
yang berani - yang  

abad-abad pertama - yang 

menanggung dengan ketekunan 
rasuli bentuk-bentuk penganiayaan 
masa kini. Tidaklah sedikit yag berani 

mengambil resiko terhadap hidup 
mkereka untuk tetap setia kepada 

 

 

Saya daLam doa menyatakan solidaritas 

saya kepada pribadi-pribadi, keluarga-
keluarga dan komunitas-komunitas yang 
menjalani kekerasan dan intoleransi dan 

kepada mereka saya sampaikan kata-kata 
Yesus yang menyejukan hati. “Kuatkan 

hatimu, Aku telah mengalahkan dunia". 
(Yoh 16:33) 

Paus Benediktus XVI mengimbau agar 

“Firman Tuhan disebarkan dan dimuliakan” 
(2Tes 3:1).  

 

Semoga Tahun Iman ini semakin 
mengeratkan hubungan dengan Kristus 
Tuhan, sebab hanya dalam Dialah terdapat 
kekuatan untuk membangun masa depan 
dan hanya dalam Dialah terdapat jaminan 

kasih yang otentik dan konsisten” (S.Ap. 
Porta fidei,15). 

 

Saya memberkati dengan sepenuh hati 
para misionaris, lelaki dan perempuan dan 

semua orang yang mengiringi dan 
mendukung misi Gereja yang mendasar ini 
agar pewartaan Injil dapat berkumandang 
di segala penjuru dunia, dan kita, pelayan 
injil dan misionaris akan mengalami 
“betapa menghibur dan meneguhkan 
pewartaan Injil” (Anj. ap. Evangelii 
nuntiandi, 80) 

 

Dari Vatikan, 19 Mei 2013, Hari Raya 
Pentakosta. (Diterjemahkan Oleh P Otello 

Pancani, SX) 

 

 

 

BUNDA MARIA – MISIONARIS 

PERTAMA 

Berjalan bersama Bunda Maria dalam 

misi - Peristiwa Gembira dalam Doa 

Rosario  

 

1. Maria menerima kabar gembira 
dari Malaikat Gabriel 
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Malaikat berkata 

kepada Maria, “salam 
hai engkau yang 
dikaruniai, Tuhan 

menyertai engkau.” 
Engkau akan 

mengandung dan akan 
melahirkan seorang anak laki-laki dan 

hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia 
akan menjadi besar dan Dai akan disebut 

Anak Allah Yang Maha Tinggi dan Ia akan 
merajai selama-lamanya. 

Doa: 

Bunda Maria… ajarilah kami menerima dan 
melaksanakan rencana Allah atas diri kami 
seperti yang engkau lakukan ketika 
berkata,”AKu ini hamba Tuhan, terjadilah 
padaku penurut perkataanmu itu.” 

 

2. Perjalanan Misioner Maria ke 

Yehuda : Mengunjungi Elisabeth. 

 

Maria berangkat dan 
langsung berjalan ke 

rumah Elisabeth. 
Elisabeth berseru 
dengan suara nyaring, 
“Diberkatilah engkau 

diantara semua 
perempuan dan diberkatilah buah 

rahimmu. Berbahagialah ia, yang telah 
percaya.” 

Doa: 

Bunda Maria… kunjungilah rumah kami 
dan bawalah Yesus yang menyelamatkan 
kami. 

 

3. Perjalanan Misioner Maria ke Kota 
Betlehem – Maria melahirkan dan 
memperkenalkan Yesus. 

 

Yusuf pergi dari kota 

nazaret di Galilea ke 
tanah Yudea, ke kota 
Daud yang bernama 

Betlehem bersama-
sama dengan Maria – 

tunangannya – yang 
sedang mengandung. Ketika mereka 

disitu, tibalah saatnya bagi Maria untuk 
bersalin, Ia melahirkan seorang anak laki-

laki, anaknya yang sulung, lalu 
dibungkusnya dengan kain lampin dan 

dibaringkannya dalam palungan. 

Di daerah itu ada gembala-gembala. 
Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat 
mereka dan berkata,”Hari ini telah lahir 
bagimu seorang Juru Selamat, yaitu 
Kristus, Tuhan.” Lalu mereka cepat-cepat 
berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf 
dan Bayi itu. Sesudah Yesus dilahirkan di 

Betleham, datanglah orang-orang Majus 
dari Timur. Maka masuklah mereka dan 

melaihat anak itu bersama Maria – ibuNya, 
lalu mereka bersujud menyembahNya. 

Doa: 

Bunda Maria…. Datanglah dan siapkanlah 
hati kami agar Yesus dapat lahir di dalam 
diri kami, di tengah-tengah kami. 

 

4. Maria mempersembahkan Yesus 
kepada Allah Bapa dan kepada 
MisiNya 

 

Maria dan Yusuf 
membawa Yesus ke 
Yerusalem untuk 

menyerahkan-Nya 

kepada Tuhan. Simeon 
menatang Anak itu 
sambil memuji Allah, 

katanya,’sekarang, 
Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam 
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damai sejahtera, sebab mataku telah 

melihat keselamatan yang datang 
daripada-Mu, yaitu terang yang menjadi 
pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 

menjadi kemuliaan bagi umat-Mu – 
Israel.” 

Doa: 

Bunda Maria…. Persembahkanlah kami 
juga bersama Yesus Putramu. 

 

5. Di Bait Allah – Yesus mewahyukan 

indentitas -Nya sebagai Guru dan 
Putra Allah 

 

Sesudah tiga hari, Maria dan Yusuf 
menemukan Yesus dalam bait Allah; Ia 

sedang duduk bersama-sama dengan alim 
ulama sambil mendengarkan mereka dan 
mengajukan pertanyaan kepada mereka. 

Kata ibu-Nya kepadanya, “Nak, 
mengapakah engkau berbuat demikian 

terhadap kami? Bapa-Mu dan aku cemas 
mencari Engkau.” Jawab-Nya kepada 

mereka: “Mengapakan kamu mencari Aku? 
Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus 
berada di rumah Bapa-Ku?’ 

Doa: 

Bunda Maria…. Pada akhir perjalanan kami 
di dunia ini, bantulah agar kami 
menemukan Yesus di rumah Bapa-Nya di 
Surga.  

 

K O L O M 

KATEKESE 

Peziarahan Bunda Maria 

P. Alfonsus Widhi, SX 

Point refleksi : memahami peziarahan 
Bunda Maria dan membatinkan 

pengalaman itu dalam peziarahan iman 
kita menuju Yesus Kristus.  

Peziarahan iman maria dimulai dari Luk 1, 

38 “aku ini adalah hamba Tuhan, 
terjadilah padaku menurut perkataan-Mu 

itu”. 

Maria dipilih (Luk 1, 26-27) untuk menjadi 
ibu Tuhan. Memang, Allah memilih apa 

dan siapa yang tidak disangka-sangka dan 
dianggap remeh oleh dunia (yang lemah, 

miskin, bodoh . . .) untuk menunjukkan 
kesetiaan pada janji-Nya. 

Karena dipilih menjadi Bunda Penebus, 

maka ia dikurniai rahmat yang layak untuk 
tugas itu. Ingat: Allah tidak akan 

meninggalkan kita seorang diri (Mat 18, 
12; Yeh 14,18; Mt 28,20; LG 56) 

Maria tampil sebagai orang yang percaya 

dan melaksanakan kehendak Allah. Ia 
telah menerima Yang Maha tinggi di 

hatinya sebelum menerima di dalam 
rahimnya. 

Tanggal 25 maret, Gereja merayakan hari 

raya kabar sukacita. Tradisi berdoa 
angelus 3 x sehari dengan membunyikan 

lonceng Gereja jam 06.00, 12.00 dan 
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18.00 saat inilah kita merenungkan dan 

mencoba menyibak terus misteri inkarnasi. 

Malaikat menyapa Maria sebagai yang 
penuh rahmat (Luk 1,28). Dikatakan 

penuh rahmat agar Maria sanggup untuk 
memahami pernyataan panggilan 
(kehendak Allah) atas dirinya. Persetujuan 

iman yang hendak diambil Maria amat 
besar (antar ya –tidak untuk menjadi 

Bunda Penebus). Oleh karena itu, ia 
memerlukan banyak rahmat Allah agar 

sanggup melakukan discernment 
pengambilan keputusan. 

Bagaimana mungkin melahirkan yang 

Mahatinggi tanpa mempunyai suami? (Lk 
1, 28-37). Jawaban iman (Rm 1,5) 

dibutuhkan di sini. Maria melaksanakannya 
(Luk 1,37-38).  

Maria immaculata telah dipilih dari 

kehendak bebas Allah. Ia bisa memilih 
siapa saja yang dikehendaki. Dogma maria 

dikandung tanpa noda baru terbit 1854 
oleh Pius IX (bdk. Kisah penampakan 
Bernadeth) 

Perkandungan Yesus melampaui segala 
pengertian dan kemampuan manusiawi. 

Injil tidak menjelaskan secara rinci. 
Keperawanan Maria, baik dalam arti 
historis maupun telogis hendak 

menyatakan bahwa Yesus bukan manusia 
biasa. Sejak abad III, dan ditegaskan lagi 
oleh Konsili Konstantinopel II (553)  

Maria tetap perawan. 

Bagaimana dengan saudara-saudara 
Yesus? Mat 13:55 menyebut Yosep dan 

Yakobus sebagai saudara-saudara Yesus 
adalah anak-anak seorang Maria yang 

merupakan Murid Yesus dan yang 
dinamakan Maria yang lain (Mt 28,1). 

Saudara dalam kebudayaan aram dan 
Yunani memiliki pengertian yang luas. 

Maria tetap perawan saat ia mengandung, 
saat melahirkan, menyusui dan 

membesarkan si Yesus kecil. Maria dengan 

iman dan ketaatan yang bebas telah 
bekerja sama untuk keselamatan manusia 
(LG 56) 

Ingat: adanya Maria tidak menggantikan 
Yesus sebagai satu-satunya pengantara 
pada Allah. Pengaruh Maria yang begitu 

besar dan menyelamatkan itu justru 
berasal dari kelimpahan kasih Yesus. 

Keberadaan Maria tidak meniadakan 
pribadi lain. Sering dikatakan bahwa maut 

datang lewat hawa, hidup datang lewat 
Maria (LG 56) 

Asal doa salam Maria dari Luk 1: 28. 42 

ditambah dengan doa permohonan. Pada 
abad VI sudah didoakan secara bebas 

seperti saat ini. Rosario (150 x Salam 
Maria = 150 x mazmur). Pada abad XIII 

para dominikan memakai tasbih rosario. 
Angelus mulai tahun 1318 dengan 3 kali 
lonceng untuk perdamaian. Maria Ratu 

Rosario diperingati 7 Oktober sejak tahun 
1573 oleh Paus Gregorius XIII dan 

diteguhkan lagi oleh Paus Leo XIII tahun 
1884. Abad X mulai dijalankan ofisi untuk 

Maria pada hari sabtu dan abad XVI 
ditetapkan bulan Mei sebagai bulan Maria. 

 

Gelar Bunda Allah 

Gelar Maria sebagai Bunda Allah datang 

dari Analogi yang lebih kurang sebagai 
berikut: 

Yesus Kristus adalah Allah. sedangkan 
Yesus adalah anak Maria maka St. Maria 
disebut layak untuk disebut BUNDA 

ALLAH. Gelar Bunda Allah tidak 
dimaksudkan bahwa Maria melahirkan 
Allah tetapi dimaksudkan bahwa Maria 
melahirkan Yesus yang adalah Allah. 

Dalam kitab suci Elisabet mengatakan 
"Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan-ku 
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datang mengunjungi aku" (lukas 1:43). 

ingat Elisabet mengucapkan kata-kata itu 
ketika ia penuh dengan Roh Kudus (Lukas 
1:41) 

LITURGI 

Merenungkan Sabda Allah 

dalam doa  

Malaikat Tuhan 

Doa ini didaraskan pada saat fajar, tengah 
hari dan matahari terbenam untuk 
mengenang peistiwa keselamatan seturut 

dengan Rencana Bapa, dimana Sang 
Sabda, oleh Roh Kudus, berinkarnasi 

dalam rahim Bunda Perawan Maria. 

Doa ini memiliki struktur sederhana, 
berkarakter biblis, beritme liturgis, yang 
menguduskan beberapa cuplikan waktu 
dalam hari, terbuka pada misteri paska, 

dan sepanjang sejarah ini telah dipelihara 
dan dijaga kesegarannya. Doa ini bisa juga 

dimeriahkan dengan nyanyian Ave Maria 
dan bunyi lonceng. 

 

Ratu surga 

Pada masa paska, seturut petunjuk Paus 

Benediktus XIV (20 April 1972), didaraskan 
Regina Coeli. Doa ini muncul sekitar abad 

X-XI. 

Dalam undangan untu bergembira (bdk. 
Lk 1,28), hendak dikaitkan misteri 

inkarnasi Kristus dan misteri Paska.  

 

Rosario 

Ini adalah salah satu doa yang paling 

eccelente pada Bunda Tuhan. Itulah 
sebabnya, banyak sekali Paus 

menganjurkan doa ini karena berkarakter 
biblis, berpusat pada peristiwa-peristiwa 

keselamatan dalam kehidupan kristus dan 

terikat amat erat dengan Maria. Dalam 
ritme meditatif, doa ini mengantar orang 
masuk ke dalam misteri keselamatan. 

Dalam Ritus Romanum, Gereja secara 
khusus bahkan membuat sebuah ritus 
pemberkatan korona rosario. Ritus ini 

berkarakter komuniter dan dengan 
demikian, diberkati juga mereka yang 

akan mendaraskan korona ini, agar dapat 
mengharmonisasikan kehidupan dan doa 

mereka dengan Kristus. 

Ritus ini bisa dibuat dengan partisipasi 
umat pada pesta-pesta Bunda Maria, pada 

bulan rosario atau pada kesempatan 
peziarahan. 

Kalau NATAL jatuh pada hari JUMAT, 

misteri/peristiwa apa yang hendak kita 
meditasikan dan daraskan dalam rosario? 

Rosario adalah sebuah doa amat istimewa 

dimana umat beriman harus merasa 
bebas, tenang dan terpesona oleh 

keindahan interiornya (MC 55) 

 

Litani-litani Santa Perawan Maria 

Litani ini bukan formula kelanjutan dari 

doa rosario, tapi berdiri sendiri! 

Formulanya amat sederhana: bagian 
pertama adalah pujian (Virgo clemens) 

dan yang kedua adalah suplica (ora 
pronobis). 

Pada abad XVI, formula litani ini meledak 

banyak sekali, bahkan dengan kesalehan 
yang tidak masuk akal! Maka, Paus 
Clemens VIII mempubilkasikan dekrit 

Quoniam multi, dimana HANYA litani kuno 
yang terdapat di dalam ibada harian, 

dalam buku misa, dalam anjuran para 
Paus, dalam ritus dan yang telah diakui 
oleh Gereja sajalah yang boleh didaraskan 
secara publik. 
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BINA IMAN ANAK 

Rosario waktu Misa 
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K E G I A T A N 

DEWAN PASTORAL PAROKI 

DPP Harian dan Tim Pastoral 

Paroki – Sosialiasi 

Administrasi Keuangan Stasi 

DPP dan Tim Pastoral Paroki mengadakan 

kunjungan ke 4 Wilayah untuk sosialisasi 

Administrasi keuangan Stasi dan hal-hal 

lain yang dianggap penting. Berikut hasil 

sebagian kunjungan. 

Sosialisasi di Wilayah II 

Minggu, 21 Sept 2013 - @08.15 – Pastor, 
Tim Pastoral Paroki (Bapak I Nyoman, Sr 

Leonisia FCJM, Frater Imanuel Yudi SX), 
bersama DPP (Bpk Choky Napitupulu dan 

Ibu, Bpk Y Sugiyana dan Renata) 
berangkat dari Paroki St Paulus menuju 

Stasi St Lusia Rumbai. Hal ini dalam 
rangka kunjungan ke wilayah-wilayah 

untuk mensosialisasikan beberapa hal 
penting untuk kemajuan paroki dan stasi-

stasi.  

 

Hadir dalam pertemuan wilayah II, 
Pengurus Stasi St Lusia Rumbai, St Monika 
kota menjuahjuah, dan St Elisabeth Muara 
Fajar. Dalam kesempatan ini, pengurus 
stasi dari St Agnes Muara Beringin 

berhalangan hadir. Stasi-stasi tersebut 

adalah stasi-stasi yang masih tergabung 
dalam wilayah II yang mengalami 
pengurangan karena pelepasan beberapa 

stasi (St Fidelis Karo Simalem, St Aloysius 
Minas 49 dan St Yohanes Pembaptis 

Perawang) ke Paroki baru, St Yohanes 
Pambaptis perawang.  

 

Hal pokok yang dibahas antara lain 
pedoman adminstrasi keuangan di stasi 
oleh Pastor Franco Qualizza SX, Rencana 

kegiatan OMK oleh Frater Yudi SX, 
Sosialisasi BKSN oleh Bpk Y Sugiyana, 

sekilas tata pelaksanaan Sakramen oleh 
Bapak Y Sugiayana, serta sekilas 

pengumuman kegiatan The Fully Alive 
Experience II oleh Suster Leonisia FCJM.  

 

Berlangsung juga tanya jawab untuk 

masing-masing sesi, dan sharing 
pengalaman sehubungan dengan bulan 

Kitab Suci Nasional menanggapi 
pertanyaan Pastor Paroki mengenai 

sampai sejauh mana penerapan Kitab SUci 
dalam pengalaman di kelaurga-keluarga – 

setelah mengikuti pertemuan-pertemuan 
di kring/stasi. 

 

Dibahas juga rencana Wilayah yang 

tinggal memiliki 4 stasi untuk pemekaran, 
dan disahkan juga coordinator wilayah yag 

baru yang disepakati oleh stasi-stasi 
wilayah II yang hadir. Kesepakatan jatuh 
kepada ketua Stasi St Lusia – Bpk 

Bonavasius. 

 

Acara selesai pukul 14.14 ditutup dengan 

doa yang dipimpin oleh Bapak Bonavacius 
dan berkat dari Pastor Paroki. 
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Maka, terimakasih atas partisipasi dari 

para pengurus Stasi Wilayah II, atas 
kesediaan tempat dan waktu. Sebagai 
penekanan mengenai pedoman paroki 

adalah bahwa sarana / harta yang 
digunakan untuk Gereja harus dikuduskan 

pemakaiannya yaitu harus lepas dari 
segala kecurangan, dari segala penggunaa 

untuk keperluan probadi / kelompok 
tertentu dan dari segala spekulasi 

financial. Juga tanggungjawab sebagai 
umat beriman seperti yang tercantum 

dalam KGK 204, yaitu bahwa “Umat 
beriman berkewajiban menyumbangkan 
untuk kebutuhan material Gereja sesuai 

dengan kemampuan.” Dengan demikian 
agar dipandang bahwa segala isi yang 

tercantum dalam pedoman bukanlah untuk 
membebabni, melainkan lebih kepada 

ungkapan syukur atas segala berkat dan 
tanggungjawab kita atas penyelenggaraan 

Gereja – bahkan sampai ke tingkat 
kepausan. 

 

Sosialisasi di Wilayah IV 

Kunjungan terakhir Tim Pastoral Paroki 

bersama DPP yang terdiri dari Pastor 
Paroki Pastor Franco Qualizza SX, Suster 

Leonisia FCJM, Bapak I Nyoman (Katekis 
Paroki), Bapak Y Sugiyana (Seksi 

Katekese), Bapak Yohanes Sutrisno (Seksi 
Pembangunan dan Harta Benda Gereja), 
Martinus Nopie (Seksi Kepemudaan),  

Renata (DPP Harian) juga Ibu Caecilia 
Painah (WKRI ST Paulus) diantar oleh 

Bapak Santo untuk Sosialisasi Administrasi 
Stasi dan hal-hal lain dilakukan Sabtu, 28 

Sept 2013 @10.00 di Wilayah IV – 
bertempat di St Yohanes Kota Batak. 

Hadir lengkap ketua-ketua stasi di Wilayah 

IV, yaitu dari Stasi St Yohanes Kota Batak, 
ST Fransiskus Xaverius Pasar Flamboyan, 

St Fransiskus Assisi Inda Kiat, ST Thomas 

Petapahan, St Laurentius Sukaramai, St 
Felicitas Kota Bangun, St Tarcisius Kota 
Baru dan ST Dionisius Kampung Damai. 

Acara dibuka pukul 10.50 – dipandu oleh 
Bpk I Nyoman PA - dengan lagu dan doa 
pembukaan, dlanjutkan acara pokok yaitu 

sosialisasi Administrasi Keuangan Stasi yag 
disampaikan oleh Pastor Paroki. Hal ini 

dilakukan juga di stasi-stasi wilayah I, II 
dan III – mengingat Gereja adalah bukan 

hanya satu organisasi manusiawi saja, 
melainkan didirikan oleh Yesus Kristus dan 

dijiwai oleh Roh Kudus denagn tujuan 
untuk membangun Kerajaan Allah – maka 
harta yang dimiliki Gereja baik bergerak 
maupun tidak bergerak merupakan sarana 
untuk menjalankan dan mengembangkan 
tugas-tugas pokok gereja, yaitu tugas 
peribadatan, tugas pewartaan, tugas 

pemeliharaan kerukunan dan 
persaudaraan dengan memperhatikan 

orang-orang yang paling membutuhkan.  

Adapun tugas-tugas ini seyogyanya 
dijalankan di bawah otoritas dan juga 

norma-norma yang digunakan untuk 
menggembalakan umat beriman di dalam 

gereja, yaitu Bapa Uskup dan pembantu-
pembantunya (para imam dan diakon). 

Demikian juga sarana (harta benda) diatur 
penggunaannya oleh Bapa Uskup dibantu 
para pastor dan para diakon. DI dalam 

sebuah paroki, secara praktis norma-
norma itu dijalankan di bawah 

kepemimpinan Pastor Paroki dan Dewan 
Pastoral Paroki (DPP). 

Maka, mengingat tujuan suci ini, sarana 

dan harta bendan gerejapun harus 
dikuduskan pemakaiannya, yaitu harus 

lepas dari segala kecurangan dan segala 
penggunaan demi keuntungan pribadi / 
kelompok tertentu dan dari segala 
spekulasi finansial. 
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Salah satu pedoman yang dipakai adalah 

KGK 204 yaitu : Umat beriman 
berkewajiban menyumbangkan 
untuk kebutuhan material gereja 

sesuai dengan kemampuan. Namun, 
jika ada keluarga yang tidak mampu 

membayara besarnya sumbangan wajib 
yang telah ditentukan oleh DPP – yaitu 

Rp.5.000,- per  bulan per KK- keluarga itu 
atas namanya sendiri diminta untuk 

mengajukan surat permohonan untuk 
mendapat keringanan dari besarnya iuran 

tersebut, dan akan dipertimbangkan oleh 
pengurus Stasi dan DPP. 

 

Hal-hal lain yang dibahas dalam sosialisasi 

administrasi adalah mengenai pencatatan 
berkala yang sebaiknya diserahkan kepada 

bendahara DPP secara berkala. Dalam sesi 
ini, Bapak Y Sutrisno membantu 
melengkapi dan menanggapi beberapa 

pertanyaan. 

Dalam menanggapi sosialisasi ini, Bpk 
Marbun - Koordinator Wilayah IV langsung 

maju dan menyampaikan kepada anggota 
wlayahnya untuk memedomani 

penyampaian ini demi kemajuan stasi-stasi 
di wilayah IV. 

 

Sesi selanjutnya – mengenai tata 
mpenerimaan Sakramen dilanjutkan 
setelah makan siang – disampaikan oleh 

Seksi Katekese Bapak Y Sugiyana. 
Dipaparkan katekese singkat mengenai 

kondisi-kondisi yang berlaku dalam 
persiapan penerimaan sakramen. Usai 

memaparkan Katekese – Bapak Y 
Sugiayan melanjutkan sesi dengan 

pemaparan latar belakang pemilihan tema 
BKSN 2013 ini – yang mana KWI 
menekankan penggalakan Kitab Suci 
dalam Keluarga selama empat tahun 
berturut-turut. 

Selanjutnya, Sdr. Martinus Noviandri dari 

Tim Seksi Kepemudaan DPP 
menyampaikan beberapa program OMK 
yang akan diadakan selama bulan 

Oktoner, dan puncaknya adalah pada 
tanggal pada tangal 5 November yang 

merupakan Peringatan Gereja Katolik atas 
Santo Maria Guido Conforti – pendiri 

Serikat Misionaris Xaverian. Dalam 
kegiatan-kegiatan ini, diharapkan pada 

kaum muda mengenal Misi dan perjalan 
Santo Maria Guido Conforti secara lebih 

dekat, dan menjadikan St Fransiskus 
Xaverius yang merupakan Santo pelindung 
missioner ini  sebagai salah satu model 

panutan. 

 

Sesi dilanjutkan Oleh Ibu Caecila Painah – 

dari WKRI Cabang ST Paulus Pekanbaru 
yang akan melakukan peresmian ranting di 
Wilayah IV pada tanggal 22 Oktober 

mendatang. 

 

Terakhir, disampaikan oleh Suster Leonisia 

FCJM – mewakili Seksi Kerasulan Awam – 
mengenai kegiatan The Fully Alive 

Experience yang akan digelar di Paroki 
tanggal 1-3 November mendatang. 
Diharapkan seluruh stasi dapat 

mengirimkan umatnya untuk mengikuti 
kegiatan ini guna memperoleh pelatihan 

mengenali visi yang sesuai dengan iman 
Kristiani. 

 

Acara berakhir pukul 15.15 – ditutup 

dengan lagu, doa penutup dan berkat dari 
Pastor Paroki. Diharapkan seluruh stasi 

dapat menerima sosialisasi ini dan 
manjalankannya dengan sukacita dan 
penuh tanggungjawab, demi tercapainya 
kebersamaan keutuhan Paroki yang 

mandiri dan berbuah. 
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SEKSI KITAB SUCI - Perayaan 

Bulan Kitab Suci Nasional 

2013 

Perayaan BKSN di Wilayah II dan IV 

Minggu, 22 Sept 2013 – Tim Seksi Kitab 

Suci DPP kembali menggelar acara 

Perayaan BKSN. Acara kali ini diadakan 

bagi stasi-stasi di Wilayah II dan IV. Stasi-

stasi yang hadir meliputi St Yohanes Kota 

Batak sebagai tuan rumah, St Yosef Salo, 

St Caecilia Siabu, St Rafael PT Johan, St 

Fransiskus Xaverius Bukit Payung, St 

Fransiskus Asissi Indah Kiat, St Laurentius 

Suka Ramai, St Thomas Petapahan, St 

Fransiskus Xaverius Pasar Flamboyan, St 

Felicitas Kota Bangun, St Tarcisius Kota 

Baru, dan St Dionisius Kampung Damai, 

juga siswa-siswi dari Perguruan Asissi Sei 

Garo – Kota Batak. 

Perayaan dimuai dengan Misa pukul 09.30 

pagi dipersembahkan oleh Pastor Franco 

Qualizza, SX – diiringi dengan music 

pianika dari siswa-siswi Perguruan Assisi. 

 

Dalam homili, Pastor Franco nenekankan 

bahwa “Berikanlah kepada Tuhan tempat 

pertama, sedangkan harta adalah sarana 

persaudaraan dan sarana unutk memuji 

Tuhan. Orang yang lebih mementingkan 

harta duniawi – diibaratkan sama saja 

dengan pemuja berhala.” Ajakan beliau 

adalah agar kita menemukan sumber 

kekayaan, bukan kekayaan itu sendiri. 

Sehubungan dengan ktab Suci, Pastor 

berpesan bahwa sabda Tuhan  

memberikan arah yang tepat. Untuk 

berjalan di arah yang tepat membutuhkan 

kekuatan – maka mintalah. 

Selesai Misa, acara diserahakan kepada 

Seksi Kitab SUci DPP yang diketuai oleh 
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Bpk P Naibaho. Acara dimulai dengan Kuiz 

Kitab Suci tingkat SD, makan siang, Kuiz 

kitab Suci tingkat SMP-SMP dan Pentas 

Dramatisasi. 

Pemenang Kuis kitab suci tingkat SD 

adalah adik-adik dari St Yosef Salo sebagai 

juara pertama, disusul St Thomas 

Petapahan sebagai juara kedua dan Stasi 

St Tarcisius Kota Baru sebagai juara 

ketiga. Pemenang kuiz tingkat SMP-SMP 

diraih oleh Stasi St Tarcisius Kota Baru, St 

Yohanes Kota Batak sebagai juara kedua 

dan siswa-siswi dari perguruan Assisi 

sebagai juara ketiga. Sedangkan 

dramatisasi kitab SUci terpilih sebagai 

pemenang St Tarcisius Kota Baru sebagai 

juara pertama, Perguruan Assisi sebagai 

juara kedua dan St Laurentius Sukaramai 

sebagai juara ketiga. Juru Dramatisasi ini 

adalah Sr. Zita FCJM, Ibu Sihotang Justina 

dan Bapak Multi Sitorus dari Assisi. 

Seluruh kelompok peserta mendapatkan 

tanda penghargaan, baik yang meriah 

juara maupun tidak. Perayaan ini 

diharapkan selain mempererat persatuan 

dan persaudaraan, juga agar umat 

semakin memahami Sabda TYuhan melalui 

Kitab Suci. Menang kalah bukanlah suatu 

masalah. Semua peserta dan penonton 

sungguh menikmati acara tersebut – dari 

awal hingga berakhir pukul 18.00. 

Terimakasih kepada seluruh partisipan dari 

wilayah III dan IV, Para Suster, Guru-guru 

Assisi dan pengurus Wilayah serta 

pengurus Stasi. 
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Perayaan BKSN di Wilayah I dan II 

Setelah MInggu lalu Seksi Kitab Suci DPP 
St Paulus Pekanbaru menggelar acara 
perayaan BKSN di Wilayah II dan IV, maka 

kali ini Minggu, 29 September 2013 - Tim 
Kitab Suci melangkahkan kaki ke Wilayah I 

dan II dengan acara yang sama di Pusat 
Paroki. 

Stasi-stasi yang ambil bagian dalam 

Perayaan BKSN dari Wilayah I adalah Stasi 
Pusat St Paulus Labuh Baru, St Philpus 
Arengka Ujung, St Theresia Kanak-kanak 
Yesus Takwana, St Yohanes Don Bosco 

Rajawali, sedangkan dari Wilayah II 
adalah St Monika Menjuahjuah dan St 
Elisabeth Muara Fajar. 

Acara dibuka dengan doa pembuka dan 
nyanyian, dilanjutkan dengan lomba 

pertama – Kuiz Kitab Suci tingkat SD. Kuiz 
terdiri dari pertanyaan tertulis – dimana 
para pembimbing membantu anak-anak 

bimbingan untuk mengerjakan soal-soal 
dengan membuka bahan dan Kitab Suci -. 

Juga babak pertanyaan khusus per-stasi 

dengan sistim lempar ke stasi berikutnya 
jika stasi yang ditunjuk tidak menjawab 
dalam waktu yang ditentukan, dan juga 

babak rebutan. 

Setelah makan siang, acara diulanjutkan 
dengan Kuiz Kitab Suci tingkat SMP-SMA 

dengan system yang sama. Seluruh 
peserta dan umat yang hadir mengikuti 

kegiatan ini dengan tertib. 

Lomba terakhir adalah pementasan Drama 
Kitab Suci – yang diikuti oleh Stasi Pusat 

ST Paulus Labuh Baru, St Elisabeth Muara 
Fajar dan St Theresia Kanak-kanak Yessu 

Takuana. Maka bisa dipastikan bahwa 
seluruh peserta Drama adalah pemenang. 

Dalam pementasan ini, bertindak sebagai 
juri adalah St Louise Mary S, FCJM dan 

Frater Imanuel Yudi P, SX – yang pada 
saat akhir pementasan terlihat serius 
beradu argumen menentukan urutan 

juara. 
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Sementara menunggu para juri hitung-

menghitung, Kelompok Kitab Suci St 
Paulus menyanyikan lagu – untuk 
sumbangan bagi yang membutuhkan. 

Umatpun menyambut baik kesempatan ini 
dan urun sumbangan dengan suka cita. 

Tiba waktu pengumuman yang ditunggu-

tunggu. 

Pemenang lomba Kuis Kitab Suci tingkat 
SD secara berurutan diraih oleh Stasi St 
Philipus Arengka Ujung, St Paulus Labuh 
baru dan  St Elisabeth Muara Fajar. Hadiah 

diserahkan oleh Ibu Nursitti Paulina S 
mewakili DPP. 

Pemenang lomba kuis kitab Suci tingkat 

SMP-SMA diraih oleh St Paulus Labuh 
Baru, St Elisabet Muara Fajar dan St 

Philipus Arengka Ujung. Seluruh peserta 
yang mengikuti lomba mendapatkan 

sertifikat yang ditandatangani Pastor 
Adventus Ignatius Z, SX mewakili Pastor 

Paroki yang sedang bertugas kunjungan 
ke stasi. Hadiah dan piagam diserahkan 
oleh Frater Imanuel Yudi SX. 

Pengumuman Lomba Dramatisasi 
dilakukan oleh Frater Yudi SX, dengan 

sebelumnya menyampaikan dasar 
penilaian yang meliputi vocal – 
penggunaan microphone yang terkadang 

tidak merata sehingga lafal tidak terdengar 
-, dan penguasaan panggung. Maka 

pemenang telah ditentukan urutan 
pemenang yaitu St Elisabeth Muara Fajar, 

St Paulus Labuh Baru dan St Theresia 
Kanak-kanak Yesus Takuana. Hadiah 
diserahkan oleh Bpk Marlan Sihombing, 
anggota harian DPP St Paulus Pekanbaru. 

Sebelum acara berakhir, sepatah kata dari 

Bpk P Naibaho selaku ketua Seksi Kitab 
Suci DPP, dengan ungkapan terimakasih 
pertama-tama kepada Stasi ST Theresia 

Kanak-kanak Yesus – yang merupakan 

stasi yang paling jarang mendapat 
kunjungan Pastor karena merupakan 
daerah yang paling sulit dijangkau di 

wilayah I, namun menunjukkan inisiatif 
untuk terlibat dalam kegiatan DPP. Juga 

kepada seluruh peserta, pengurus stasi, 
dan seluruh pihak atas peran dan bantuan 

sehingga acara ini dapat berlangsung. 

Pastor Ignaz SX dalam penutupan 
mengucapkan terimakasih kepada Seksi 

Kitab Suci atas terselenggaranya kegiatan 
ini. Juga ucapan terimakasih kepada stasi-

stasi yang hadir. Harapan beliau adalah 
bahwa momen membaca Kitba Suci ini 
hendaknya terus berlanjut setiap hari – 
diluar bulan Kitab Suci – dan agar giat 
dilakukan dalam keluarga. 

Acara ditutup langsung dengan doa dan 
berkat dari Pastor. 

 

Sekali lagi kami ingin mengucapkan 

terimakasih atas kesediaan para Pembina 
di stasi-stasi untuk meluangkan waktu 

guna pembinaan Kitab Suci kepada anak-
anak / umat, dan juga atas partisipasi dari 

awal sampai dengan akhir. Semoga 
program yang dicanangkan KWI untuk 
membudayakan mengenal Sabda Allah 

melalui Kitab Suci selama 4 tahun dapat 
terwujud dalam keluarga masing-masing 

bagi seluruh umat di Paroki Santo Paulus. 

 

 

Tim Seksi Kitab Suci@2013 

P Naibaho – A Sitompul – B Sihotang – M 
Sugiyono – K Situmorang – J Sitompul – A 
Manik – L Sinaga – J Sihotang – J Purba – 
Narno 
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STASI 

Stasi St Yohanes Pembaptis 

Perawang - berangkat menjadi 

sebuah Paroki 

Pada tanggal 8 September 2013 – di 
Padang-  Bapa Uskup, Wali Gereja Katolik 

Keuskupan Padang – Mgr. Martinus D 
Situmorang OFM Cap – menetapkan untuk 

mendirikan secara kanonis Paroki di 
Perawang dengan pelindung Santo 

Yohanes Pembaptis. 

St Yohanes Pembabtis merupakan salah 
satu Stasi dari Paroki St Paulus Pekanbaru. 
Paroki St Paulus sendiri resmi menjadi 
Paroki pada 12 september 1999, dan 

dengan penuh syukur pada tanggal 14 
Sept 2013 telah menetaskan Paroki baru, 

St Yohanes Pembaptis Perawang, sesuai 
dengan dekrit pendirian no 
090/SKep/KP/C.1.1/IX/2013 yang ditan-

datangani Bapa Uskup. 

 

Wilayah Stasi Paroki St Yohanes Pembaptis 
Perawang berasal dari Paroki Santo 
Paulus, yaitu Stasi St Yohanes Pembaptis 
Perawang sendiri, ST Fidelis Karo Simalem, 

Minas Barat yang masih merupakan calon 

Stasi, St St Aloysius Minas 49. Juga Stasi-
stasi dari Paroki Hati kudus Yesus 

Pangkalan Kerinci, yaitu Jambrut, 
Pangkalan Makmus, Teluk Merbau, Inti 
empat Lubuk dalam, Inti empat sei 
buatan, Empang pandan, Teluk Siak 
Estate, dan Sialang sakti. Serta, stasi-stasi 

dari Paroki St Fransiskus Xaverius Dumai, 
yaitu stasi Siak Raya dan Stasi Sei Barbari. 

 

 

 

Acara peresmian dilakukan Minggu, 

tanggal 15 September 2013, dimulai pukul 
10.00 waktu setempat dengan membuka 

selubung papan nama Paroki yang baru, 
penandatanganan prasasti, pemotongan 

pita dan Misa Syukur yang langsung 
dipimpin oleh Bapa Uskup, didampingi 
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para pastor – Rm Antonius Kelik Pribadi 

SCJ, Rm Harnasa Purba SCJ, Rm Blasius 
Sumaryono SCJ, Rm Paulus Drian Suwandi 
SCJ, Pastor Franco Qualizza SX, Rm Dwi 

Sapto SCJ, Rm Florianus Sarno Pr. Selain 
itu hadir juga Rm Frans de Sales yang 

pada misa berperan sebagai juru foto. 

Bacaan Injil dibacakan oleh Rm Paulus 
Drian S SCJ – yang merupakan Pastor 

Paroki St Yohanes Pembatis Perawang. 
Dibacakan juga Deksit keputusan 

pendirian Paroki oleh pastor Franco 
Qualizza SX – sebagai pastor paroki St 

Paulus Pekanbaru yang menetaskan 
stasinya untuk sebuah paroki baru.  

 

Dalam homili, bapa Uskup 
mengungkapkan bahwa St Yohanes 

Pembabtis  adalah santo yang mengajari 
bahwa pembaptisan itulah yang 

menguduskan, mengantar orang ke 
pertobatan dan pertemuan dengan Allah. 

Maka terimalah rahmat itu, dan semoga 
semakin bertambah umat yang yang 

semakin mandiri dan berbuah berlimpah-
limpah. 

Setelah Misa diadakan acara ramah tamah, 
salah satunya penyerahan secara simbolis 
stasi-stasi dari ketiga Paroki kepada 

Keuskupan – yang kemuadian diserahkan 
kepada paroki baru - St Yohanes 
Pembaptis. Acara dilanjutkan dengan 
tampilan beberapa kesenian daerah. 

Dari Dewan Paroki St Paulus sendiri hadir 

sekitar 20 orang – ditambah dari stasi-
stasinya. Juga dari Pangkalan Kerinci, 
Dumai, Duri, bhas St Maria, Bimas Katolik 

juga menghadiri acara tersebut. Gereja-
gereja Kristen di perawang juga turut 

menyampaikan syukurnya dengan 
kehadiran dan doa. 

 

Selamat kepada Paroki Baru – St Yohanes 

Pembaptis Perawang, dan selamat 
bertugas juga kepada Romo Drian. 

 

P E R I S T I W A 

PERAYAAN HARI St 

FRANSISKUS ASSISI 

Kamis-Jumat, 3 -4 Oktober 2013 di 
Susteran FCJM Kota Batak dirayakan 
Transistus St Fransiskus bersama para 
fransiskan dan frasiskanes ada di regio 
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Riau. Perayaan dimertiahkan juga oleh 

siswa-siswi perguruan Assisi Kota Batak. 

 

PASTOR ADV. IGNASIUS Z, SX 

MENUJU TEMPAT BERTUGAS 

BARU 

Sepertinya baru satu tahun lebih saja 
Pastor Ignaz bersama kita di Paroki St 

Paulus Pekanbaru. Pada hari Sabtu, 5 Okt 
2013 – Pastor Ignaz akan berangkat ke 

Padang, untuk kemudian ditugaskan di 
tempat yang baru. 

Jumat, 4 Oktober – satu hari sebelum 

Pastor berangkat – setelah Misa Jumat 
Pertama, umat menunggu kedatangan 

Pastor Ignaz yang sedang dalam 
perjalanan menuju paroki setelah memberi 
pelayanan Misa Jumat pertama di Sta 

Lusia Rumbai. 

Setibanya Pastor di Paroki bersama 
rombongan dari Santa Lusia, Bapak 

Chandriono selaku Sekretaris Dewan 
Paroki mengumumkan bahwa acara akan 

dimulai – dibuka dengan Pastor Paroki – 
Pastor Franco SX - dengan pengumuman 

bahwa Pastor Ignaz akan meninggalkan 
paroki ini besok dini hari, dan bahwa 

Pastor telah ada bersama kita selama 
hampir dua tahun, tak lupa ucapan 
terimakasih atas segala pelayanan dan 

juga harapan. Prakata singkat ini 

dilanjutkan dengan doa untuk makan 
malam bersama. 

Setelah makan malam, tibalah acara 

hiburan – yang juga merupakan saat-saat 
mengungkapkan kata-kata bagi pastor 
Ignaz dari umat yang sebentar lagi akan 

kehilangan. Acara dipandu oleh ibu Paulina 
– dimulai dengan nyanyian, disambung 

oleh Pastor Pancani SX yang dengan indah 
menyanyikan Auld Lang Syne.  

 

 

Prakata pertama disampaikan oleh Bapak 
Thomas K Ginting selalu wakil dari Dewan 

Pastoral Paroki, mengucapkan selamat 
bertugas di tempat baru, teriring doa agar 

selalu kuat karena medan yang akan 
dilalui akan sangat berbeda dengan di 

paroki. Diserahkan juga kenang-kenangan 
untuk keperluan pelayanan Pastor di 
tempat baru dari DPP, dan lagu tenang-

tenang mendayung. Disambung dengan 
tarian Suster dengan lagu campuran 

sebagai hiburan. Prakata selanjutnya dari 
ketua pengurus stasi pusat – Bapak 

Mirluat Sihombing – yang menyampaikan 
betapa sedih melepas kepindahan pastor, 

dengan begitu banyak hal yang telah 
dialami bersama di stasi pusat, dan juga 

harapan semoga pastor tetap sehat dan 
tetap sederhana. Penyerahan kenang-
kenangan dilakukan oleh bendahara stasi 

pusat Ibu R Sianturi. Tak ketinggalan ibu-
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ibu Wanita Katolik yang mengurus semua 

konsumsi juga urun lagu dan kenang-
kenangan. Bapak A Winadi mewakili 
Prodiakon juga menyampaikan prakata. 

Juga, prakata disampaikan oleh para wakil 
ketua kring stasi pusat yang hadir.  

 

Dalam kesempatan untuk menyampaikan 
sesuatu kepada uamt yang hadir, Pastor 
Ignaz mengungkapkan terimakasih atas 
kebersamaan, juga menyampaikan 
harapan agar selalu sehat dalam 

melaksanakan tugas. 

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin 
oleh Pastor Ignaz , didampingi Pastor 

Franco Qualizza SX dan Pastor Otello 
Pancani, SX. Diakhiri dengan foto bersama 

dan umat yang hadir menyalami Pastor. 

 

Selamat Jalan dan bertugas, ya Pastor… 
Semoga Roh Kudus senantiasa 
menerangi jalan pastor – agar dikuatkan 
dalam kesusahan dan dijaga pada saat 
senang. Semoga selalu sehat dan 
bersemangat menjalankan misi yang luar 
biasa ini. Semoga ada saat kita bisa 
bertemu kembali. Terimakasih atas 
segala hal yang telah pastor berikan 
kepada kami. Dan dengan penuh syukur 
bahwa kami boleh percaya, bahwa 
Pastor akan selalu diberkati. 

Amin. 

 

AGENDA NOVEMBER 2013 

SEKSI KERASULAN AWAM – The Fully 

Alive Experience 

Seksi Kerasulan Awam kembali menggelar 

acara The Fully Alive Experience yaitu 

tanggal 1 – 3 Nov 2013 di Paroki St Paulus 

Pekanbaru. Diharapkan seluruh stasi dapat 

mengirimkan utusannya / pengurus untuk 

dapat mengikuti kegiatan ini. Ada subsidi  

bagi yang membutuhkan. Pendaftaran 

dapat menghubungi sekretariat Paroki, 

Suster / Frater, atau ketua stasi masing-

masing. 

SEKSI KEPEMUDAAN – Temu OMK  “ 

Diutus untuk melayani” 

OMK St Paulus Pekanbaru didukung penuh 

oleh Seksi Kepemudaan DPP menggelar 

acara temu OMK dalam rangka MInggu 

Misi Dengan Tema diutus untuk melayani. 

Rangkaian acara yang dimual tanggal 6 

Oktober dan berlangsung setiap hari 

Minggu selama bulan Oktober ini akan 

diakhiri pada tanggal 4 – 5 November 

2013 mengambil tempat di Wilayah II – 

tepatnya di Stasi St Lusia Rumbai. 

SEKSI KELURGA – Kursus Persiapan 

Perkawinan” 

Bagi yang hendak melangsungkan 

pernikahan – Seksi Keluarga mengadakan 

Kursus Persiapan Perkawinan Hari Sabtu – 

Minggu 8 – 10 November 2013.  

Pendaftaran bisa di Sekretariat Paroki (Ibu 

Dewi)
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PEMBANGUNAN GEREJA PAROKI 

 
IURAN WAJIB 

 
 

PENYALURAN BANTUAN 

Penyaluran bantuan pembangunan Gereja Paroki dapat ditujukan ke: 

Atas Nama  : Qualizza Franco atau Casali Otello AL 

No Rekening  : 25281002546-7 

BANK   : OCBC NISP CABANG PEKANBARU 

Masih tersedia Proposal Pembangunan Gereja – dan juga foto lukisan gambar jendela 
Gereja Paroki yang akan dibuatkan bentuk mozaiknya. 

Bagi umat yang ingin memilikinya, dapat menghubungi Seksi Dana Pembangunan Gereja / 
Seksi Harta Benda Gereja DPP  – Bpk Yohanes Sutrisno
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KAS DANA PEMBANGUNAN 

 

 
 

D A R I    R E D A K T U R 

 
Dengan penuh rasa syukur, Warta Paroki Edisi Oktober 2013 kembali dapat hadir di tangan 
kita. Hal ini tentu tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak. Warta Paroki ini adalah milik 

kita semua, untuk itu setiap umat dapat berkontribusi dengan mengirimkan berita kegiatan 
di stasi masing-masing ataupun artikel.  

Tak lupa juga himbauan kami agar Warta Paroki dapat diterima oleh semua umat, untuk 
itu perlu kerjasama pengurus stasi dalam pendistribusiannya, bisa digandakan sendiri 

sesuai permintaan umat, atau menitipkan jumlah cetakan kepada kami. 

Pada tanggal 1 November, kita memasuki Masa Adven, yang berarti bahwa sebentar lagi 
kita akan menyambut suka cita kelahiran Kristus. Warta Paroki membuka kesempatan bagi 
siapapun untuk mengirimkan ucapan selamat Natal yang dimuat di Warta Paroki Edisi 
Desember 2013 – dan hasil dari kontribusi akan digunakan sebagian untuk biaya cetak 
Warta Paroki, dan sebagian untuk membantu pembangunan Gereja Paroki yang amat 

mendesak untuk segera diselesaikan. 

Terakhir, marilah kita secara berkelompok ataupun pribadi memanfaatkan bulan Rosario ini 

dengan tekun mendaraskan doa Rosario, agar semakin mengenal Kristus melalui 
perjalanan bersama Bunda Maria. 

Y Sugiayana 
Redaktur 



 

 

 

 


