
 

Oleh: Sr. Leonisia,FCJM 

Bulan Kitab Suci merupakan kesempatan 
yang baik untuk menyadari kembali 
bahwa Kitab Suci merupakan salah satu 
pedoman iman bagi kita. Kita melihat 
bahwa disetiap paroki atau stasi umat 
mulai berani membuka, membaca, 
menghayati, percaya dan mengamalkan 
sabda Tuhan dalam Kitab Suci. Suatu 
gerakan yang patut kita syukuri. 

 
Thema yang kita ambil tahun 2012 adalah Menyaksikan 
Mukjizat Tuhan. Ada empat kisah mukjizat yang kita dalami 
yaitu: 

1. Orang yang lumpuh disembuhkan 
2. Mengusir Roh jahat dari Orang Gerasa 
3. Membangkitkan Anak Muda di Nain 
4. Perkawinan di Kana. 

 
 
Dari keempat kisah mukjizat di atas kita diajak untuk melihat 
bagaimana keimanan kita sebagai orang beriman mari kita 
simak renungan berikut. 
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IMAN SUNGGUH MENEGUHKAN 
 
Iman adalah tanda kehadiran Allah, bukti 
bahwa kuasa Allah meraja. Yesus dalam 
hidup-Nya selalu menghadirkan cinta kasih 
Allah. Ia menyembuhkan, Ia mengusir 
setan, Ia membangkitkan, Ia meneguhkan 
dan mempertobatkan banyak orang 
dengan pengajaran-Nya. Pada intinya, 
kehadiran Allah membuahkan kebaikan. 
Yang sakit disembuhkan, yang mati 
dibangkitkan, yang kurang perhatian Ia 
akan memberi perhatian secara khusus,  
yang “terluka” dibebaskan dari kuasa 
kegelapan dan ditumbuhkan dalam 
imannya. Maka, Allah 
menghendaki agar kita 
selalu membawa 
kebaikan bagi sesama. 
Membawa damai bagi 
sesama. Membawa 
kegembiraan dan 
kedalaman iman bagi 
sesama. 
 
 
Pada suatu ketika, ada seorang Bruder 
yang bermeditasi. Ia memilih tempat di 
pinggir sungai di bawah pohon yang 
rindang dan tenang. Mulailah ia 
bermeditasi. Tiba-tiba dari atas pohon ada 
benda yang  jatuh di pinggir sungai. 
Karena suasananya sangat hening dan 
sunyi, maka selirih apapun terdengar. 
Ternyata yang jatuh tadi adalah binatang 
kalajengking. Binatang itu mulai bergerak-
gerak untuk menyelamatkan dirinya ke 
darat. Si Bruder ini akhirnya memutuskan 
untuk membuka matanya. Dan tenyata ia 
melihat kalajengking tersebut yang 
kesulitan untuk menyelamatkan dirinya ke 
darat. Akhirnya ia memutuskan untuk 
membantu. Ketika ia memegang 
kalajengking  tersebut, tiba-tiba disengat. 
Namun, ia tetap dengan sabar memegang 
kalajengking tersebut dan meletakannya di 
darat. Kemudian ia mulai bermeditasi lagi. 
Tak lama kemudian, kalajengking tersebut 
jatuh lagi ke sungai. Kemudian, ia 

membantu lagi. Ketika ia memegang 
kalajengking tersebut, ia disengat lagi. 
Namun ia tetap dengan sabar membantu 
dan menyelamatkan ke darat kembali. 
Sampai tiga empat kali ia membantu dan 
juga disengat. Namun, ia tetap membantu. 
Ternyata dibelakang pohon tersebut ada 
seorang gadis yang mengamati apa yang 
dilakukan oleh si Bruder tersebut. Anak 
gadis itu mendekati nya dan berkata, 
“Alangkah bodohnya Bruder! Kenapa 
Bruder tetap membantu kalajengking 
tersebut, padahal ia selalu menyakitimu 
dengan sengatannya?” Lalu si Bruder 
tersebut menjawab dengan melemparkan 

senyum, “memang sifat 
dasar dari kalajengking 
adalah menyegat, 
tetapi jangan lupa sifat 
dasar manusia adalah 
berbuat baik.” Anak 
gadis tersebut terdiam 
dan pergi. 
 
 

 
Dari kisah ini, yang ingin saya sampaikan 
adalah kita diharapkan tetaplah 
menaburkan kebaikan apapun resiko dan 
balasannya. Karena sifat dasar kita 
sebagai manusia adalah berbuat baik. 
Sebab yang baik berasal dari Allah.  
 
Demikian dengan apa yang dilakukan oleh 
Yesus, Ia melakukan mukjizat apa saja 
atas kuasa Allah bukan kuasa kegelapan. 
Maka tetaplah berbuat kebaikan dan 
kebajikan.  
 
Kebaikan kita tidak tergantungkan akan 
balasan yang diberikan dari pihak luar diri 
kita. Berbuat baik dan kebajikan adalah 
sifat dasar dari manusia sebagai anak-
anak Allah. Sekalipun tidak diterima dalam 
persaudaran, dihina, difitnah bahkan ditipu 
dalam karya sosial jangan berhenti 
melakukan cinta kasih bagi semua orang, 
terutama membantu oranr-orang yang 
menderita , miskin papa. 

Seberapa besar hidup dan 
perbuatan kita didasarkan 

pada kekuatan Allah? 
Sungguhkah selama ini kita 

sadar bahwa tugas perutusan 
kita adalah menabur 

kebaikan? 
 



 

Hal 3 dari 32 

 

Pertanyaan reflektif: 
Seberapa besar hidup dan perbuatan kita 
didasarkan pada kekuatan Allah? 
Sungguhkah selama ini kita sadar bahwa 
tugas perutusan kita adalah menabur 
kebaikan? 
 

 
 

 
Oleh : Y Sugiyana 

 

Pembaca atau Lektor adalah seorang 
petugas penting dalam perayaan Liturgi. 
Namun unutm kelakukan tugasnya dengan 
baik, seorang Lektor membutuhkan 
persiapan. Tulisan ini disusun untuk 
membantu persiapan ini. Kami yakin 
bahwa cukup banyak orang mempunyai 
bakat untuk menjadi Lektor yang baik, 
asala mengadakan persiapan dan latihan 
dengan tekun. 
Tulisan ini terdiri dari 2 bagian: 
1. Bagian pertama membahas teknik 

membaca pada umumnya (Edisi 
Oktober 2012) 

2. Bagian kedua membahas tugas lektor 
dalam perayaan liturgi, khususnya 
perayaan Ekaristi. (Edisi November 
2012) 

 
Uraian tertulis seperti ini hanya memberi 
teori saja. Tetapi diharapkan supaya isinya 
dibicarakan fasal demi fasal dalam 
kelompok atau team (calon) pembaca. 
Pembahasan fasal demi fasal dari bagian 
pertama dapat diselingi dengan 
pembahasan fasal-fasal tertentu dari 
bagian kedua. 
 
Kelompok membaca sebaiknya berkumpul 
sekali seminggu selama kurang lebih satu 
setengah jam. Sebagian besar waktu 
pertemuan itu dibutuhkan untuk 
mengadakan latihan. Tugas-tugas 
pembaca dapat dilatih secara berturut-
turut: mula-mula membaca epistola, 
kemudia membaca mazmur antar bacaan, 
kemudian doa umat, dan akhirnya 
pengumuman gereja. Tiap-tiap bagian ada 
seninya sendiri. 
 
Dalam latihan itu para anggota satu 
persatu tampil ke depan untuk 
membawakan satu teks di depan teman-
teman yang lain. Tempat latihan sebaiknya 
di gereja dan semua anggota turut 
mendengarkan pembacaan temannya 
yang sedang berlatih. Mereka duduk 
tersebar di gereja, supaya pembaca 
terpaksa berbicara cukup keras. 
 

 
Podium tempat pembacaan Sabda Allah di salah satu Gereja di Italia 

(oleh P Nattye – Agustus 2012) 
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Sesudah setiap pembacaan, dua atau tiga 
anggota memberi kritik secara terperinci 
dengan mengemukakan apa yang baik 
maupun yang kurang baik yang telah 
mereka perhatikan. Dengan latihan dan 
pemberian kritik tiap kali dapat 
diperhatikan salah satu segi secara 
khusus, seperti: kecepatan, tanda baca, 
tekanan, dan sebagainya. 
 
Pada permulaan latihan diadakan tanpa 
pengeras suara (bagi gereja yang sudah 
memiliki pengeras suara). Kemudian 
pemakaian pengeras suara juga dilatih. 
 
Kalau latihan sudah agak maju, para 
anggota diberi tugas membaca di gereja. 
Pada permulaan mereka dapat ditugaskan 
untuk membaca epistola dan mazmur 
antar bacaan pada misa harian (kalau 
ada). Kalau tugas itu sudah dapat 
dilaksanakan dengan baik mereka dapat 
diberi tugas menjadi Lektor dalam Misa 
hari Minggu / Misa pengganti hari Minggu. 
Bahan latihan sebaiknya disamakan 
dengan bacaan yang harus mereka 
bawakan di gereja nanti.  
 

Dengan demikian 
para pembaca 
akan maju seta-
pak demi setapak 
dan dalam waktu 
beberapa bulan 
mereka sudah da-
pat mencapai ke-
majuan besar.  
Umat akan me-
rasa sangat lega 
dan berterima-

kasih kalau bacaan-bacaan sungguh 
dibawakan dengan baik sehingga dapat 
ditangkap dengan mudah dan dinikmati. 
 
Sebaliknya, para pembaca sendiri akan 
menjadi lebih berani dan pandai untuk 
tampil ke depan dan berbicara di depan 
umum. Tentu itu merupakan suatu bekal 
yang amat berharga untuk muda-mudi kita 

yang nanti harus memainkan peranannya 
dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat 
untuk para pemakainya.  
 

(bersambung bulan depan) 
 

☧☧☧ 
 

 
 

Oleh : N Paulina Sihotang 

 
 

Dalam pertemuan 
wilayah pada 25 
Agustus ’12 dan pada 
8 September ’12 
yang lalu, seksi 
Liturgi Paroki 

berkesempat-an 
memaparkan pro-
gram-program yang 
sudah terlaksana ma-
upun yang akan di-
laksanakan. 

 
Seksi Liturgi juga menyampaikan 

rasa sedih dan kecewanya, dimana dalam  
memenuhi kebutuhan  stasi-stasi khu-
susnya dalam hal penyeragaman Tata 
Perayaan Sabda telah diupayakan dengan 
melakasanakan Pembinaan dan Pelatihan 
TPS bagi para pengurus stasi se-paroki, 
dengan menghadirkan nara sumber dari 
Keuskupan. Diharapkan dengan pelatihan 
ini para pengurus stasi semakin 
memahami lebih jelas tentang Tata 
Perayaan Sabda , dengan demikian 
Perayaan Sabda di stasi dapat terlaksana 
dengan baik. Namun setelah pelatihan 
tersebut, ada stasi yang belum 
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melaksanakan TPS sebagaimana yang 
dibina dalam pelatihan, bahkan menjadi 
kontroversi antar pengurus stasi. Hal inilah 
yang membuat seksi Liturgi Paroki merasa 
sedih dan kecewa. Kalau memang 
demikian adanya sepertinya sia-sia saja 
diadakan pembinaan dan pelatihan. 

 
Pada tanggal 23 Agustus ’12 yang 

lalu seiring kunjungan pastor ke stasi 
Majapahit seksi Liturgi bersama DPP ikut 
serta dalam rangka meninjau kembali 
tentang kepengurusan stasi, karena 
terdengar ada permasalahan antar 
pengurus yang berhubungan dengan 
pelaksanaan TPS 

. 

  
 
Direncanakan pada kesempatan itu 

akan dilaksanakan pemilihan ulang, tetapi 
karena Ketua stasi tidak hadir, 
pelaksanaan pemilihan ulang tidak 
terlaksana. Akhirnya Pastor Franco 
bersama DPP mengambil satu keputusan 
agar tim liturgy paroki merencanakan satu 
waktu untuk memberikan contoh 
pelaksanaan TPS di stasi Majapahit 
secepatnya. Dalam hal ini seksi liturgy 
langsung membuat rencana dan 
mempersiapkan tim untuk pelaksanaan 
Perayaan Sabda tgl 9 September ’12, 
namun setelah menghubungi ketua stasi, 
rupanya di tgl 9 itu beliau tidak bisa juga 
hadir di gereja, maka tim liturgy sepakat 
menunda, karena tim liturgy 
mengharapkan ketua stasi harus berada di 
gereja saat pelaksanaan Perayaan Sabda 

tersebut, agar yang dipermasalahkan bisa 
diselesaikan dengan baik. Rupanya pastor 
kurang setuju dengan penundaan ini, 
beliau menyarankan pelaksanaan 
Perayaan Sabda oleh tim liturgy tetap 
harus dilaksanakan kendatipun ketua stasi 
tidak hadir di gereja. Seksi liturgy telah 
berupaya agar dijalankan secepatnya, 
namun karena kesibukan kegiatan BKSN 
rencana itu terpaksa tertunda lagi. Dalam 
hal ini kami mohon maaf kepada pastor 
dan DPP, dan kami akan berusaha 
melaksanakannya segera. 

 
Seksi Liturgi menghimbau kepada 

para pengurus stasi, jika ada undangan 
untuk pembinaan atau pelatihan,  
hendaknya hadir dan diikutilah secara 
penuh, agar materi pembinaan atau 
pelatihan dapat dipahami dari awal sampai 
akhir, sehingga materi pembinaan itu dapat 
dengan jelas disosialisasikan di stasi 
masing-masing.  

 
Selama ini kami sering menemukan 

peserta dari stasi tidak mengikuti secara 
penuh, kadang ada pula peserta estafet 
(peserta hari pertama digantikan orang lain 
di hari kedua ), bahkan ada juga stasi yang 
sama sekali tidak mengutus peserta. 
Kemungkinan hal ini yang membuat 
terjadinya kontroversi di stasi kita. 
Diharapkan semoga kedepan nanti kita 
semakin menyadari kekurangan kita 
sekaligus bersedia untuk memperbaiki 
kekurangan itu.  

 
Kita juga harus paham bahwa pusat 

kegiatan gereja itu adalah LITURGI, 
sementara kegiatan yang lain adalah 
sebagai pendukung. Maka kegiatan liturgy 
itu janganlah sampai kita sepelekan, tapi 
marilah kita jalankan secara  sungguh-
sungguh. 

 
Sebagaimana telah diinformasikan 

pada Warta Paroki edisi bulan yang lalu, 
bahwa program seksi liturgy dalam waktu 
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dekat ini adalah tentang perekrutan dan 
pembekalan prodiakon. Di awal Oktober 
nanti akan lebih jelas informasinya.  Kita 
tunggu saja. 

 
Demikian yang dapat kami 

informasikan dari seksi Liturgi pada edisi 
ini. Kita bertemu pada edisi bulan depan. 

 

♫♫♫ 
 
 

 
 

HAKEKAT SAKRAMEN 
 

Oleh; I Nyoman P  

 
Sakramen-sakramen 

dimaksudkan untuk 
menguduskan manu-
sia, membangun Tu-
buh Kristus, dan 
akhirnya mempersem-
bahkan ibadat kepada 
Allah. Namun sebagai 
tanda, Sakramen juga 
dimaksudkan untuk 
mendidik.  

 
Sakramen tidak hanya mengandalkan 
iman, melainkan juga memupuk, 
meneguhkan, dan mengungkapkannya 
dengan kata-kata dan benda. Maka juga 
disebut sakramen iman.  
 
Memang Sakramen memperolehkan 
rahmat, tetapi perayaan sakramen itu 
sendiri juga dengan amat baik menyiapkan 
kaum beriman untuk menerima rahmat itu 
yang membuahkan hasil nyata, untuk 
menyembah Allah secara benar, dan untuk 
mengamalkan cinta kasih. 
 
Maka dari itu sangat pentinglah bahwa 
umat beriman dengan mudah memahami 
arti lambing-lambang Sakramen, dan 

dengan sepenuh hati sering menerima 
Sakramen-sakramen yang diadakan untuk 
memupuk hidup Kristiani. 
 
 

 

Siapa mempunyai telinga untuk 

mendengar, 

hendaklah ia mendengar. 
(Pengalaman iman Santa Monika) 

 
 
Sebuah pesan yang amat penting 
disampaikan oleh Pastor Franco Qualizza, 
SX dalam homili beliau pada Misa 
perayaan ulang tahun St Monica 
Menjuahjuah tanggal 22 Sept yang lalu. 
 

 
 
Kiranya    hanya segelintir orang yang 
berpenyakit tuli alias tidak dapat   

Pojok Katekese 
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mendengar, apalagi mendengarkan, dan 
kebanyakan dari kita memiliki   telinga atau 
indera pendengar yang baik dan sehat. 
Namun apakah kita   sungguh dapat dan 
mau mendengarkan dengan  sungguh-
sungguh ane-ka macam suara,   informasi 
atau ajaran dst..?? 
 
Kita diibaratkan sebagai benih. 
 
Benih pertama: 
Jatuh dipinggir jalan, lalu diinjak-injak 
orang dan burung di udara memakannya 
sampai habis. 
 Adalah orang yang hanya mendengar-
kan Sabda Allah dengan telinganya dan 
Sabda tersebut lewat begitu saja tanpa 
sempat mampir di dalam hati. 
  
Benih kedua: 
Jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah 
tumbuh ia menjadi kering karena tidak 
mendapat air. 
 Adalah orang yang mendengarkan 
Sabda Allah, menyimpan dalam 
pikirannya, lalu melupakannya segera 
setelah ada hal lain yang dirasa lebih 
penting. 
 
Benih ketiga 
Jatuh di semak berduri, dan semak itu 
tumbuh bersama-sama dan menghim-
pitnya sampai mati. 
 Adalah orang yang mendengarkan 
Sabda Allah, menyimpan dalam 
hatinya dan berusaha 
menumbuhkannya, namun 
hatinya tidak sanggup melawan 
kemajuan / tawaran duniawi 
yang terasa lebih manis bagi 
hidupnya. 
 
Benih keempat 
Jatuh di tanah yang baik, dan 
setelah berbiuah menjadi 
seratus kali lipat. 
 Adalah orang yang 
mendengarkan Sabda Allah dan 

membuka hati untuk melak-sanakannya, 
serta mewartakannya dalam segala 
langkah hidupnya. 
 
Pertanyaan untuk pribadi: Benih yang 
manakah kita? 
 
Maka, penerimaan Sabda Allah adalah 
tergantung dari kita, si penerima. 
 
Sebagai contoh kasus, Pastor 
menceritakan tetang teladan Santa 
Monica, sesuai dengan nama Santa 
pelindung gereja stasi St Monica 
Menjuahjuah. 
 

==== 
 
Acapkali orang yang disayangi Tuhan juga 
menyandang beban berat. Begitupun 
halnya dengan Monika. Ia dibesarkan 
dalam keluarga yang kehidupan imannya 
kuat. Namun hatinya amat menderita 
karena ulah suami (Patrisius – yang adalah 
pegawai tinggi di Thagaste Afrika Utara). Ia 
(Patrisius) selalu mencemooh dan 
mentertawai usaha keras istrinya dalam 
mendidik putranta, yaitu Agustinus, supaya 
menjadi pemuda Kristen yang setia. 
Patrisius tetap kafir dan putranya mengikuti 
kaum bidaah. Agustinus berkawan dengan 
orang-orang bejat dan hidup berfoya-foya. 
Segala nasihat ibunya tidak digubris.  
 

Syukurlah, Monika tidak 
berputus asa. Ia meng-
gunakan segala kesem-
patan untuk berdoa : 
“Semoga Yang Maha 
Baik melindungi dan 
membim-bing suami dan 
putraku Agustinus ke 
jalan yang benar.”  
Bertahun-tahun lamanya 
tidak ada tanda apapun, 
baru beberapa saat 
sebelum meninggal, 
Patrisius bertobat dan 
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meminta dibaptis. Embun sejuk dari Tuhan 
menyelimuti hati Monika dengan 
kebahagiaan. 
 
Kini masih putranya, Agustinus. Makin 
dewasa, cara hidup pemuda yang cerdas 
ini makin menggelisahkan ibunya. Selama 
tujuh bulan Agustinus hidup bersama 
seorang perempuan dan lahirlan anak 
mereka, Deodotus. Ibunya yang binggung 
itu lalu minta bantuan seorang Uskup. 
“Percayalah, ibu, begitu banyak memeras 
air mata, tak mungkin Tuhan membiarkan 
anak itu celaka,” demikian hiburan dan 
nasehat Uskup itu kepada Monika.  
 
Nasehat pelipur hati itu ternyata tidak 
dapat menetramkan hati Monika, lebih-
lebih ketika anaknya pada umur 29 tahun 
meninggalkan ibunya berlayar ke Italia.  
Monika sedih. Ia tidak tega, akhirnya 
menyusul anaknya ke Italia. Ia terus 
menyertai anaknya baik di Roma maupun 
di Milano. Di Milano inilah Monika 
berkenalan dengan baik dengan Uskup S. 
Ambrosius. Usaha Monika tidak sia-sia, 
akhirnya Agustinus dipermandikan oleh 
Ambrosius.  
 
Saat itulah bagi Monika merupakan puncak 
segala kebahagiaan dalam hidupnya. Hal 
ini terlukis dari kesaksian Agustinus sendiri 
yang menuliskan kisah mereka dalam 
perjalanan pulang ke Afrika. 
 
 “Kami berdua terlibat dalam pembicaraan 
yang sangat menarik, sambil melupakan 
kehidupan liku-liku kehidupan di masa 
lampau dan menyongsong hari depan. 
Kami bertanya-tanya, seperti apakah 
kehidupan para suci di surga… Dan 
Akhirnya, dunia dan segala isinya ini tidak 
lagi menarik bagi kami. Ibu berkata, 
‘Anakku, bagi ibu sudah tiada sesuatu pun 
di dunia ini yang memikat, Ibu tidak tahu 
untuk apa mesti hidup lebih lama. Sebab, 
segala harapan ibu di dunia ini sudah 
terkabul….’”demikian seperti yang 
dituliskan oleh Agustinus. 

 
Lima hari kemudian Monika jatuh sakit, 
dan pada hari kesembilan dengan 
tersenyum ia menghadap Bapa. 
 

==== 
 
Dari cerita ini ditegaskan oleh Pastor, 
bahwa doa yang tak kunjung putus tidak 
mungkin tidak mendapatkan pendengaran 
dari Tuhan, seperti Santa Monika, yang 
tetap sabar dan setia penuh pengharapan 
dan perjuangan untuk mewartakan Sabda 
Allah kepada putranya sendiri. 
 
PR (Pekerjaan Rumah) bagi kita: 
Marilah kita mencoba membersihkan hati 
kita dari hal-hal yang bisa menghalangi 
pertumbuhan iman kita. Penerimaan sabda 
Allah adalah tanggungjawab kita sebagai 
penerima. Dengan membuka telinga dan 
menyediakan diri kita agar hati kita siap 
dan mau menerima sabda Allah.  
Amin. 
 

Bacaan: 

 1Kor. 15:35-37,42-49;  

 Mzm. 56:10,11-12,13-14;  

 Luk. 8:4-15 

 

 

 
 

L I P U T A N    K E G I A T A N 
 

 
Oleh : Stasi Arengka Ujung 

 
Pertemuan pertama BKSN di Stasi St 
Philipus Arengka Ujung telah dilaksana-



 

Hal 9 dari 32 

 

kan tanggal 8 Sept 2012, di rumah bapak 
ketua Stasi, Ac Totok. 
  
Menyaksikan Mukjizat Tuhan, merupakan 
tema Umum BKSN 2012. Pada pertemuan 
pertama, kita diajak untuk melihat dan 
mendalami mukjizat Tuhan. Pada 
prakteknya, pencarian mujizat ini 
menimbulkan beberapa persepsi, antara 
lain mujizat YANG DILAKUKAN YESUS 
SEMASA HIDUP, Mujizat 
KELAHIRAN dan KEBANGKITAN 
di anggap sebagai mujizat oleh 
banyak umat. 
 
Yang dimaksud mujizat Yesus 
adalah karya dan sabda yang 
dilakukan Yesus semasa 
hidupNya, se-dangkan hal 
kelahiran, kematian dan kebang-
kitan adalah suatu peng-genapan 
sabda Allah, yang mana tidak 
dila-kukan oleh Yesus, me-
lainkan diberlakukan KE 
 
PADA Yesus. 
 
Mujizat yang dimaksud tercantum 
dalam Injil (Matius, Markus, 
Lukas dan Yohanes). Mujizat ini 
dikategorikan ke dalam 4 kategori 
mujizat, yaitu: 
1. Penyembuhan 
2. Pengusiran Setan 
3. Membangkitkan orang mati 
4. Mujizat alam 
 
Tidak semua penulis Injil mencantumkan 
mujizat yang sama, berikut tabel Mujizat 
yang dilakukan Yesus 
 
Sebagai umat beriman, kita sering 
mengalami kelumpuhan iman, tak berdaya 
dan tidak bisa berbuat banyak. Dalam teks 
kitab suci, kita melihat begitu besar 
harapan dan iman si lumpuh. Meskipun 
dalam keadaan tak berdaya, si lumpuh 
masih tetap berharap. Dan melalui bantuan 

orang lain, akhirnya harapannya itu 
tercapai. Adakah kita hanya berpasrah 
pada keadaan yang kita alami saat ini. 
Apakah kita menerima kelumpuhan kita 
sebagai "takdir" yang sering disebut-
sebutkan oleh orang lain? Umat Katolik 
tidak mengenal istilah "takdir" dan atau 
"nasib". Peran aktif kita sebagai umat 
beriman untuk mendapatkan keselamatan 
tetap dituntut. 

 
(Redaksi Buletin Stasi Arengka Ujung) 

††† 
Oleh Lingkungan St Elisabeth –  

Stasi St Yohanes Pembabtis Perawang 
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Pertemuan Ke 3 : Yesus 
Membangkitkan Anak Muda Di Nain 

Jumat, 21 September 2012 
 

Pertemuan ke 3 ini diadakan di rumah 
Bapak Imanuel Ibu Boru Simatupang di 
Perumahan Cendrawasih Perawang. 
Pertemuan di mulai pada pukul sekitar 
20.00 dihadiri oleh 7 orang bapak 9 orang 
ibu dan 5 orang remaja dengan di 
dampingi oleh Bpk. Arnold Nababan dan 
Suster Betty, OSF. Mengingat jumlah 
peserta yang tidak terlalu banyak pada 
kesempatan ini, maka di putuskan tidak di 
bagi dalam kelompok. 
 

 
Awal pertemuan di pandu oleh Bpk 
Nababan. Setelah Doa pembukaan 
dilanjutkan dengan membaca Kitab Suci 
dari Injil Lukas Bab 7:11-17 secara 
bergiliran ayat per ayat. Kemudian di 
sampaikan penjelasan mengenai Sabda 
Tuhan yang baru di bacakan agar lebih di 
pahami dan dapat di ambil pesan yang 
Tuhan ingin sampaikan kepada masing 
masing peserta. 
 
Setelah itu masuk kepada Tahapan 
merenungkan Sabda Tuhan yang dipandu 
oleh Suster Betty, Osf. Dengan diiringan 
oleh lagu (Mukjizat itu nyata, yang 
dinyayikan Maria Shandi) Suster mengajak 
peserta untuk mecoba merenungkan dan 
menghayati apa yang Tuhan ingin 
sampaikan kepada masing masing 
peserta. Setelah direnungkan selama ± 5 
menit kemudian suster mengajak peserta 
untuk men-sharingkan pesan apa yang di 

rasakan oleh peserta dan mengapa tertarik 
dengan pesan itu dan adakah pengalaman 
hidup peserta yang relevan dengan pesan 
itu. 
 
Sharing berlangsung  cukup hidup karena 
dipandu secara santai dan jenaka oleh 
Suster.  
 
Pada umumnya para Ibu mensharingkan 
bahwa mereka terkesan dengan Tuhan 
Yesus yang penuh berbelas kasih 
terhadap seorang Janda yang sedih dan 
menderita sehingga tanpa diminta Tuhan 
Tergerak hatinya membantu dengan 
membuat mukjizat. Melalui bacaan tadi 
dan juga pengalaman pengalaman mereka 
ditolong Tuhan dari kesulitan kesulitan 
hidup membuat para Ibu menyadari bahwa 
dalam kehidupan ini kita jangan khawatir 
berlebihan karena Tuhan Yesus pasti 
menolong.  
 
Sedangkan para Bapak lebih bervariasi, 
ada yang juga terkesan dengan begitu 
besar Kasih Tuhan bagi mereka dengan 
menceritakan pengalaman hidup mereka 
ditolong Tuhan dan ada juga yang merasa 
ditegur Tuhan untuk Bangkit dari kematian 
iman. Diceritakan bahwa sebelumnya 
imannya mati dan ada juga yang merasa 
kadang kadang imannya melemah.  
 
Sedangkan para remaja sepertinya masih 
malu malu atau segan untuk sharing 
mungkin karena ada orang tuanya.  
 

 
Setelah Sharing berakhir disampaikan 
rangkuman hasil Sharing oleh Bp. 
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Nababan dan kemudian peserta diajak 
hening meresapkan Sabda Tuhan dan 
mempersiapkan Doa umat sebagai 
tanggapan atas Sabda Tuhan dengan 
diringi kembali oleh alunan lagu mukjizat 
itu nyata tadi. 
 
Selanjutnya Suster memimpin Doa Umat, 
diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan 
dilanjutkan dengan Kolekte. Setelah 
Kolekte peserta diajak hening kembali 
meresapkan Sabda Tuhan agar dapat 
terus diingat dan peserta juga diajak 
membangun Niat di dalam hati masing 
masing. Pertemuan ditutup Doa penutup 
dan Berkat yang dipimpin Suster dan 
dilantunkan lagu penutup.  
 
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan 
acara santai sambil menikmati snack yang 
disediakan tuan rumah sambil membahas 
rencana kegiatan lingkungan. Pukul 22.15 
peserta dan pendamping mohon pamit 
kepada Tuan Rumah untuk pulang ke 
rumah masing masing. 
 
Terima kasih & Salam 

(via Bpk Arnold Nababan) 

 

 
Oleh Lingkungan St. Fransiskus – Perawang 

 
 
Tema : Perkawinan di Kana 
Tempat : Rumah Bapak L. Nainggolan 
Hari/tanggal : Jumat, 21 September 2012 
Waktu : 19.30 s/d selesai 
Peserta : 30 orang 
Pendamping  : Bpk. Mikael Ndruru,  
   Sr. Katarina, OSF 
Pada pertemuan terakhir BKSN di 
lingkungan St. Fransiskus, seperti 

biasanya diawali dengan lagu pembukaan 
dan selanjutnya pertemuan berjalan sesuai 
dengan buku panduan dari Paroki St, 
Paulus, Labuh Baru, Pekanbaru. 
 
Pada pertemuan terakhir ini sebelum 
pembacaan Injil, diadakan jajak pendapat 
untuk memilih anggota lingkungan 
“terbaik”. Pada bagian ini, dibagi 2 
kelompok, yaitu kelompok para Bapak 
dipimpin oleh Bapak Mikael Nduru 
sedangkan kelompok para ibu dipandu 
oleh Sr. Katarina, OSF. Suasana berubah 
menjadi gaduh dan seru karena masing-
masing peserta memberikan penilaian 
positif kepada peserta lainnya, dengan 
kometar yang terkadang memancing gelak 
tawa. 
 
Adapun kriteria penilaian positif dari 
masing-masing peserta yaitu selalu murah 
senyum, mau membagikan ilmu/keahlian 
diri kepada orang lain, mau bekerja keras 
untuk menyekolahkan anaknya, sabar 
serta mau aktif dalam pelayanan di gereja. 
Terkadang dari peserta, yang mendapat 
penilaian positif, merasa belum pantas  
masuk dalam kategori tersebut (orang 
baik) karena menurut pribadi masih banyak 
kekurangan. 

 
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 
pembacaan injil. Suasana kembali hening, 
umat dilingkungan membaca injil secara 
bergiliran. Setelah di renungkan peserta 
secara bergiliran menyampaikan sharing 
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atas ayat menarik bagi mereka dan pesan 
Tuhan yang di rasakan dari ayat tersebut. 
 
Kemudian Sr. Katarina, OSF. 
Menyampaikan kesimpulan dari hasil 
sharing : 
1. Melalui mukjizat pertama yang dibuat 

Yesus ini murid-muridNya semakin 
percaya akan kemuliaan-Nya, kita 
pun di teguhkan bahwa kita harus 
selalu percaya kepada Yesus. Kita 
tidak tahu kehendak Tuhan bagi kita 
tapi jika kita percaya kepada-Nya 
maka semuanya akan menjadi baik. 

2. Tuhan Yesus berkenan untuk 
memenuhi permintaan Bunda Maria 
untuk membantu keluarga yang 
berpesta meskipun waktu nya belum 
tiba. maka kita pun dapat berdoa 
kepada Yesus dengan perantaraan 
bunda Maria, kita pun yakin bahwa 
Tuhan Yesus akan berkenan 
mengabulkannya. 

 
Kemudian di sampaikan kesimpulan dari 
pertemuan ke 1 sampai ke 4.  
 
Setelah doa penutup, acara dilanjutkan 
dengan ramah tamah. Tuan rumah dengan 
murah hati menyediakan minuman dan 
kue-kue, Karena hari sudah mulai larut, 
para peserta mulai meninggalkan tempat 
acara untuk pulang ke rumah masing-
masing sambil bersalaman. 
 

(via Bpk Arnold Nababan) 

 

 
Oleh Stasi St Lusia Rumbai 

 
Sabtu, 25 Agustus 2012 waktu belum 
menunjukkan pukul sembilan pagi, 
rombongan dari Paroki Santo Paulus 
Labuh Baru yang dipimpin Pastor Ignas 
sudah hadir di Aula Stasi Santa Lusia 
Rumbai, dan disusul kehadiran para 
pengurus stasi di wilayah II untuk 

melaksanakan pertemuan Wilayah II paroki 
Santo Paulus Pekanbaru, hingga total 
hadir empat puluh peserta. 
 
Sekitar pukul 09:15 acara pertemuan 
dimulai, dipandu oleh Ibu Paulina Silaban 
dengan Lagu Pembukaan, dilanjutkan Doa 
Pembukaan oleh Ketua Stasi Rumbai, 
Kata Pembukaan dari pastor Ignas dan 
perkenalan dari semua peserta yang hadir, 
serta gerak dan lagu oleh semua peserta 
“Jumpa Lagi”. Dalam kata pembukaannya, 
pastor Ignas menyapaikan agenda hari ini: 
 

1. Pembukaan 
2. BKSN 
3. Sosialisasi Muspas 
4. Prodiakon 
5. Program Kerja Seksi DPP 
6. Pemilihan Koordinator Wilayah 
7. Lain-lain 
8. Penutupan 
 

Segera setelah acara Pembukaan 
diselesaikan dengan segar, agenda 
pertama Sosialisasi BKSN disampaikan 
oleh bapak Drs S Situmorang dari Seksi 
Kitab Suci Paroki, yang menyampaikan 
secara ringkas rencana kegiatan BKSN 
Paroki Santo Paulus Labuh Baru, yang 
akan terdiri dari kegiatan Renungan di 
stasi/kring yang materinya sudah 
dipersiapkan, kegiatan pentahtaan Kitab 
Suci dan lomba BKSN yang akan diadakan 
di dua tempat, yaitu di Kota Batak untuk 
wilayah III dan IV (23 September 2012) 
serta di Paroki untuk wilayah I dan II (30 
September 2012). 
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Agenda selanjutnya disampaikan oleh Pak  
Nyoman dari Seksi Katekese yang 
memberikan panduan untuk Sosialisasi 
Muspas yang perlu dilakukan seluas-
luasnya kepada seluruh umat di stasi-stasi. 
Hal pertama yang disampaikan pak 
Nyoman adalah mengenai kegiatan 
Muspas yang sudah dilaksanakan di akhir 
tahun 2011 yang lalu, dan Rencana 

Strategis Pastoral Keuskupan Padang, 
yang dicanangkan berlangsung selama 
enam tahun, mulai tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2018, dengan fokus-fokus 
yang jelas setiap tahunnya. Dan kegiatan 
tahun 2012 adalah SOSIALISASI, dan 
disusul tahun-tahun berikutnya tahun 2013 
KATEKESE, tahun 2014 LITURGI, tahun 
2015 PELAYANAN, tahun 2016 
PERSEKUTUAN, tahun 2017 
KESAKSIAN, dan di tahun 2018 akan 
dilakukan evaluasi dan Muspas ke II. 
Guna mempermudah sosialisasi ke umat, 
paroki mengusulkan membagi kegiatan 
menjadi empat kali pertemuan dengan 
pembagian kerangka dan bentuk 
pertemuan yang disarankan. Masing-
masing stasi diberi kebebasan cara dan 
metoda untuk mensosialisasikan Muspas 
ini tergantung situasi dan kondisi setempat, 
yang paling penting adalah usaha kita 
bersama agar umat sebanyak-banyaknya 
mengetahui dan memahami tentang 
Muspas, hasil Muspas dan persiapan-
persiapan yang perlu kita lakukan sebagai 
umat Keuskupan Padang. 

 
Sekitar jam sebelas siang, giliran Pastor 
Ignas mensosialisasikan tentang 
Prodiakon hasil Keputusan Rapat DPP 
13 Agustus 2012 yang selanjutnya masih 
akan di godog dan didetailkanlagi oleh 
Seksi Liturgi, yang inti-intinya: 

 Tugas dan fungsi Pro-Diakon 
sangat penting dalam melayani 
Umat 

 Perbandingan yang layak antara 
jumlah umat dan Pro-Diakon 
adalah 50 KK : 1 orang Pro-
Diakon 

 Untuk stasi kecil paling sedikit 
memiliki 1 orang Pro-Diakon. 

 Prodiakan perlu mengikuti 
pelatihan 

 Bila calon Pro-Diakon dinilai telah 
memenuhi persyaratan untuk 
menjadi Pro-Diakon:akan 
diberikan surat tugas yang 
dikeluarkan oleh Bapa Uskup, 
dengan masa berlaku sesuai 
dengan ketentuan yang tertera 
pada surat tugas tersebut. Dan 
bila masa tugasnya telah berakhir 
maka dia dapat diusulkan kembali 
sebagai Pro-Diakon untuk masa 
tugas yang baru. 

 
Pastor Ignas selanjutnya menyampaikan 
apa saja tugas-tugas Prodiakon, yang 
secara garis besar meliputi: 
1.Tugas Utama 

 Membantu menerimakan komuni 

 Menerimakan komuni kepada 
orang sakit 

2.Tugas – tugas lain dengan koordinasi 
dari Ketua Stasi/lingkungan/Seksi Liturgi 
Stasi 

 Memimpin ibadat pemakaman 

 Memimpin ibadat Sabda di pusat 
Stasi dan lingkungan. 

3.Tugas – tugas khusus lainnya yang 
dapat diberikan oleh Pastor Paroki. 
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Agar para prodiakon dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik, akan dilakukan 
pelatihan baik bagi para calon prodiakon 
maupun prodiakon lama untuk penyegaran 
dengan materi-materi pelatihan meliputi: 
 

1. Pengertian dan sejarah Pro – 
Diakon. 

2. Spiritualitas hidup Pro – Diakon 
3. Dasar-dasar Liturgi 
4. Liturgi Ekaristi dan Pelayanan 

komuni 
5. Ibadat Sabda Mingguan 
6. Pelayanan Komuni kepada orang 

sakit 
7. Ibadat pemakaman 

 
Setiap stasi dimohon untuk bisa segera 
mengajukan calon-calonnya untuk 
menambah jumlah prodiakon dengan 
persyaratan: 

1. Pria / wanita Katolik yang sudah 
menerima Sakramen Krisma. 

2. Sudah diterima secara resmi 
dalam Gereja Katolik paling 
kurang 3 ( tiga ) tahun. 

3. Memiliki nama baik sebagai 
pribadi dan keluarga. 

4. Dapat diterima oleh umat. 
5. Memiliki kemampuan yang layak 

untuk menjalankan tugasnya, 
seperti kemampuan memimpin 
doa, membacakan sabda Tuhan, 
melayani komuni dll dan 
berbadan sehat. 

6. Bersedia untuk bekerjasama 
dengan Dewan Pastoral Paroki 
dan Pastor Paroki. 

 
Setelah menutup diskusi yang hangat 
mengenai topik prodiakon ini, Pastor Ignas 
mengajak para peserta untuk beristirahat 
makan siang bersama. Kegiatan sosialisasi 
dilanjutkan kembali pada pukul satu siang, 
dengan menyisakan dua topik, yaitu 
sosialisasi Program seksi-seksi DPP dan 
pemilihan ketua Wilayah II. Pada 
pertemuan hari itu, ada tiga buah seksi 
yang memaparkan programnya, yaitu 

Seksi Sosial disampaikan oleh Ibu 
Caecilia, Seksi Kepemudaan disampai-
kan oleh Bp. Saurman Sitanggang SH & 
Sdr. Novi dan Seki Liturgi yang 
disampaikan oleh Ibu Pauliana Silaban. 
 
Ringkasan hal-hal yang disampaikan oleh 
Ibu Caecilia yang mewakili Seksi Sosial: 
 
1. Sie Sosial : Koord. Ibu Muliati  Rikin, Ibu 
Caecilia 
2. Ada 3 (tiga)  buah Program utama: 

 Membantu Orang Sakit: 
Membantu pelayanan berobat di 
RS Santa Maria, membantu 
korban kecelakaan di Sei Garo 

 Membantu Biaya Pendidikan: 
Beasiswa diberikan tiap semester: 
Bantuan perbulan: SD (Rp. 
50,000), SMP (Rp. 75,000), SMA 
(Rp. 100,000) 

 Membantu Korban Bencana: 
kebakaran, banjir 

3. Stasi-stasi juga  perlu memiliki Seksi 
Sosial 
4. Sumber Dana Sie Sosial: 

 Donatur tetap dan sukarela dari 
umat paroki 

 Usaha pencarian dana 

 50% kolekte II  setiap Minggu 
pertama 

5. Program 2013: 

 Bakti Sosial untuk pengobatan 
gratis 

 Program Donor Darah 
6. Cara mendapatkan beasiswa: 

 Surat pengantar dari Ketua Stasi 

 Mengisi formulir (ada foto, data 
anak, data orang tua 

 Anak dan orang tua aktif di 
kegiatan stasi/kring 

7. Pembiayaan Orang Sakit: 

 Perawatan: 1x bantuan saja 40% 
dari biaya 

 Besarnya bantuan: sesuai 
kemampuan sie sosial 
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8. Pelaporan: Akan dilakukan sie Sosial ke 
stasi-stasi per tahun 
 
Para pengurus stasi yang hadir memerikan 
beberapa usulan untuk Seksi Sosial: 

 Penyediaan ambulance untuk 
keperluan pemakaman 

 Panduan untuk stasi menentukan 
seseorang layak dibantu atau 
tidak 

 
Selanjutnya Seksi kepemudaan selain 
memaparkan program kegiatan, juga 
memaparkan perlunya satu pemahaman 
tentang OMK, dengan menyampaikan 
bawah OMK adalah wadah kelompok 
orang muda (bukan suatu organisasi), 
anggotanya pada umumnya adalah 
pelajar,Mulai usia 15 th sampai dengan 35 
tahun (dan belum menikah)  – 
dikelompokkan berdasarkan usia (3 
kelompok).Tantangan yang dihadapi 
adalah Mobilitas tinggi (pindah temat 
belajar), sehingga kaderisasi kurang 
berkesinambungan 
 
Program OMK: 

 Konsoliidasi OMK 

 Doa Rosario dan bulan Maria di 
stasi-stasi 

 Temu OMK (tahun ini tidak ada) 

 Pembekalan Pembina OMK (Oct 
2012) 

 Natalan OMK per wilayah 
 
Tugas Seksi Kepemudaan : 
 

 Merangkul seluruh orang muda di 
stasi/paroki, melalui pendam-
pingan dan kegiatan-kegiatan 

 Mengkoordinasi kegiatan orang 
muda 

 Menyusun program OMK 

 Membantu OMK terlibat dalam 
menggereja (termasuk tugas 
litugi) 

 Kaderisasi bagi OMK (perekrutan, 
pelatihan) 

 
Para pengurus stasi yang hadir 
memberikan beberapa usulan untuk seksi 
kepemudaan: 

 Memetakan situasi OMK Paroki 
dan stasi berdasarkan kelompok 
usia 

 Membuat Program Seksi 
Kepemudaan 

 Membuat program untuk setiap 
kelompok usia 

 Program pembekalan untuk 
pendamping 

 Data base kelompok kategorial 
OMK dan membina 

 Membuat kegiatan untuk 
menampung keberminatan OMK 

 
Seksi terakhir yang memaparkan 
programnya adalah Seksi Liturgi yang 
disampaikan oleh koordinator Seksi, Ibu 
Paulina Silaban dengan ringkasan 
penyampaikan : 
 
Program yang sudah berjalan: 

 Pembekalan Pengurus stasi dan 
pelatihan liturgi 

 Rekoleksi Misdinar 
Program yang akan dilakukan: 

 Perekrutan dan pelatihan 
Prodiakon 

 Pelatihan Dirigen 

 Pelatihan Kotbah 

 Mengunjungi stasi-stasi untuk 
melihat kegiatan ibadat sabda 

 
Tantangan-tantangan yang dihadapi 
oleh seksi Liturgi: 
 

 Semua stasi melaksanakan 
aturan liturgi/keseragaman ibadah 
dengan tetap mempertimbangkan 
kondisi setempat 
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 Seksi Liturgi stasi selalu 
mendapatkan informasi terbaru 
tentang tata liturgi dan berbagi 
dengan pengurus lain 

 
Agenda terakhir pertemuan siang itu 
adalah sosialisasi perlunya Koordinator 
Wilayah dan pemilihan koordinator 
wilayah: 
 

 Mengkoordinir kegiatan-kegiatan 
yang patut diadakan oleh Stasi-
stasi tingkat Wilayah. 

 Ketika perlu diadakan kegiatan-
kegiatan tingkat Wilayah, barulah 
dibentuk panitia pelaksana 
dengan segala perangkatnya. 
Setelah selesai tugasnya, panitia 
tsb dibubarkan. 

 Yang dipilih ialah hanya 
koordinator saja, tanpa disertai 
sekretaris dan bendahara 

 Koordinator dipilih oleh ketua-
ketua stasi yang ada di wilayah 
yang bersangkutan. 

 Mengingat tugasnya, maka 
seorang Koordinator Wilayah 
diharapkan mampu bekerjasama 
dengan pastor paroki / DPP dan 
dengan ketua-ketua stasi dan 
sanggup juga menyediakan waktu 
secukupnya untuk tugasnya. 

 
Dan berdasarkan diskusi para ketua stasi 
yang hadir (Stasi Karo Simalem, Muara 
Beringin, Perawang, Minas KM49, Sta. 
Elisabeth Muara Fajar dan Santa Lusia 
Rumbai), terpilih ketua stasi Rumbai 
sebagai Koordinator Wilayah II dengan 
periode 3 tahun. 
 
Dan pertemuan siang itu ditutup dengan 
berkat Pastor Ignas sekitar pukul 15:00 
sesuai jadwal. Terima kasih untuk para 
pengurus stasi yang hadir dan mengikuti 
kegiatan dengan penuh semangat, dan 
terima kasih juga untuk tim dari Paroki 
yang sangat jelas memberikan sosialisasi. 

 
 

Oleh tim warta paroki 

 
Sabtu, 8 September 2012. Pertemuan 
wilayah IV dilakukan mulai pukul 10.00, 
dihadiri 40 umat dari berbagai Stasi yang 
terletak di wilayah VI Paroki St Paulus 
Pekanbaru, yaitu  

1. St. Yohanes Pembaptis Kota 
Batak 

2. St. Fransiskus Assisi Inda Kiat 
3. St. Laurensius Sukaramai 
4. St. Thomas Petapahan 
5. St. Fransiskus Xaverius Pasar 

Flamboyan 
6. St. Felicitas Kota Bangun 
7. St. Tarcisius Kota Baru 

Dari Stasi St. Dionisius Kampung Damai 
tidak ada peserta. 
 
Pembukaan 
 
Pertemuan diawali dengan lagu 
pembukaan “Gereja bagai bahtera” dan 
doa. 
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Dilanjutkan dengan Kata pembukaan dari 
Pastor Franco. Dalam pesan untuk 
menjalankan pertemuan ini, Pastor Franco 
mengungkapkan harapan semoga 
pertemuan ini diibaratkan seperti 
menghidupkan api, yaitu sebagai wadah 
untuk berkumpul guna memberi masukkan 
satu sama lain. Dengan kata lain, tetap 
semangat dari awal sampai ke akhir. 
 

 
 

Diperkenalkan juga kepa-
da umat Stasi di wilayah 
4, Suster baru yang 
bertugas di Paroki St 
paulus Pekanbaru, Suster 
Leonisia. 
 

SESI I – Sosialisasi bahan BKSN 2012 
  
Dimulai pukul 10.15 – 11.07. 
Sosialisasi dilakukan dengan penuh 
semangat oleh ketua seksi Kitab Suci DPP 
~ Bpk. P Naibaho, SE. 

 
Dijelaskan, bahwa awal komitmen untuk 
mengadakan kegiatan BKSN terbentuk 
sekitar tahun 1975-1976. Tema yang 
dibuat dari tahun-ketahun saling 
berhubungan, tema yang baru 
menegaskan tema tahun sebelumnya, 
seperti 

 2009  Yakub bergelut dengan 
Allah dan Manusia 

 2010  Memperkenalkan Kitab 
Suci sejak dini kepada anak-anak 

 2011  Mendengarkan Tuhan 
bercerita lewat perumpamaan 

 2012  Menyaksikan mujizat 
Tuhan 

 
Mujizat, adalah Tanda bahwa Tuahn 
melakukan sabda dan karya; dengan kata 
lain, dalam setiap mujizat Tuhan akan 
menempatkan sabda dan karyaNya. 
 
Berdasarkan Alkitab,  mujizat dikelom-
pokkan dalam 4 kategori; 
1. Penyembuhan 
2. Pengusiran setan 
3. Membangkitkan orang mati 
4. Mujizat alam, terdiri dari; 

a. Pemberian (misal air menjadi 
anggur, penggandaan) 

b. Penampakkan (ketika murid naik 
perahu Yesus berjalan di atas 
air) 

c. Penyelamatan (Meredakan angin 
ribut) 

d. Kutukan (Mengutuk Pohon ara) 
 
Hendaknya dalam melakukan pertemuan 
dilakukan dengan semangat, kreatif dan 
tidak monoton. Dan juga dalam sesi 
pencarian di Kitab suci, setiap hasil yang 
ditemukan agar tidak dipersalahkan, dan 
dilakukan pembahasan dan penjelasan 
seperti yang telah diterangkan di atas 
kepada umat di masing-masing stasi. 
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TIPS untuk melakukan pertemuan 
sehubungan dengan BKSN 2012 dengan 
menggunakan S-A-M-P-U-L. 
 

S   Semua peserta membawa Kitab 
Suci 

A  Agar dalam pertemuan mencari 
mujizat sesuai tema 

M Mencari 1 – 2 mujizat di Injil 
Sinoptik 

P  Pada saat pembacan kitab suci, 
dibaca oleh semua orang yang 
hadir per satu ayat 

U  Umat dari awal diajak aktif dan 
diarahkan untuk tidak 
membantah satu sama lain 

L  Lakukan dengan penuh 
semangat dalam doa (kegiatan 
diawali dan diakhiri dengan doa) 

 
Untuk menyemangati kegiatandalam 
BKSN, maka di akhir bulan akan diadakan 
kegiatan.  
 
 
Tambahan dari Pastor Franco 
 
Metode SAMPUL mengacu pada metode 
Lectio Divina - membaca, bina Ilahi 
 
Sekilas Lectio Divina: 
1. Lectio  Membaca, misal dilakukan 

secara bergilir 
2. Meditatio  Meditasi  untuk 

merenungkan perikop bacaan 
3. Oratio  Doa umat / doa syukur 
4. Actio  Aksi – Kesimpulan singkat 
5. Doa dan lagu penutup 
 
Perbedaan antara membaca koran dan 
membaca Kitab Suci tergantung dari 
masing-masing individu. Ada orang yang 
membaca Kitab suci seperti membaca 
Koran, yaitu untuk mencari hal-hal ilmiah di 
dalamnya. Untuk pertemuan ini, 
diharapkan kita membaca kitab suci 
selayaknya seperti membaca surat dari ibu 
/ orang ya dikasihi, dimana kita merasa 

dekat dengan orang tersebut, dan surat 
tersebut menyentuh ke dalah hati kita. 
 
 
SESI II -  Sosialisasi MUSPAS 
 
 Setelah recess Sosialisasi MUSPAS  Oleh 
Bpk. Y Sugiyana dimulai pukul 11.36-13.00 
 

 
 
Pertemuan besar se-Keuskupan Padang 
yang terakhir dilakukan dalam SINODE 
Keuskupan Padang pada tahun 1995.  
Waktu yang cukup lama bagi 
perkembangan dan perubahan Gereja 
Katolik di bawah Keuskupan Padang, 
maka diputuskan untuk diadakan 
pertemuan kembali berupa MUSPAS 
(Musyawarah Pastoral) yang dihadari oleh 
seluruh Paroki yang bernaung di bawah 
Keuskupan Padang November 2011 yang 
lalu.  
 
Latar Belakang MUSPAS diadakan di 
bulan November 2011 
 

 Bertepatan dengan tahun emas 
berdirinya Keuskupan Padang, 
persaman dengan terbentuknya 
KWI 

 Jubellium Gereja Keuskupan 
Padang 

 
Alasan dasar diadakan Muspas: 
 

1. Berkembang secara fisik 
 - Banyak bangunan gereja 

bertambah 
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- Umat bertambah 
 Pertanyaannya: Apakah seiring 

dengan bertambahnya pembangun 
gereja dan umat, seiring juga 
dengan bertambahnya iman? 

2. Hambatan 
 - Sulit ijin pembangunan gereja 

- Lokasi umat saling berjauhan 
untuk wilayah tertentu 

3. Tantangan 
 Bagaimana menyikapi tantangan 

menghadapi beberapa 
perkembangan dan hambatan 

4. Harapan 
5. Perubahan 
 Banyak terjadi perubahan (non-

fisik), seperti perubahan tata cara 
beribadat, cara berpikir seseorang 
yang sedikit banyak mempengaruhi 
tata laksana biribadat dan pola 
hidup umat beriman 

 
Maka, untuk alasan tersebut di atas, 
Tujuan diadakan MUSPAS adalah sebagai 
refleksi diri untuk menghasilkan solusi 
perbaikan yang lebih baik. 
 
 
Tambahan dari Pastor Franco 
 
Sebenarnya penyampaian sosialiasi 
MUSPAS ini bagi kita umat Paroki/stasi 
diibaratkan bahwa gereja adalah sebuah 
kapal (boleh kapal terbang atau perahu), 
dimana di dalamnya ada awak dan 
penumpang. 
 
 
Maka untuk tujuan MUSPAS ini, kita 
sebagai pengurus stasi diharapkan untuk 
aktif mengambil bagian sebagai awak, 
yang otomatis HARUS TERLIBAT dalam 
mensukseskan hasil MUSPAS ini. 
 
 
Istirahat Makan Siang 13.00-13.30 
 
 

SESI 3 – PRODIAKON dan Syarat 
Persiapan Perkawinan 
 
Sesi 3 disampaikan oleh Pastor Franco. 
 

 
 
Prodiakon 
 
Prodiakon adalah Umat awam yang 
tertahbis. 
 
Tugas utama adalah: 

 Membantu peneriman komuni di 
stasi 

 Menerimakan komuni kepada 
orang sakit 

Tugas lain, dilakukan dengan koordinasi 
ketua stasi /lingkungan 

 Memimpin upacara hari minggu / 
acara khusus 

 Tugas-tugas lain yang diminta 
pastor (Misal: Upacara 
penguburan dll) 

Dibacakan juga persyaratan untuk menjadi 
Prodiakon, yang mana meliputi jenis 
kelamin (pria dan wanita), Status keluarga, 
keaktifan dalam hidup menggereja, 
penampilan dan kemampuan. 
 
Prodiakon harus dipilih oleh umat, disetujui 
Dewan Paroki, dan mengikuti pembinaan 
dari awal dan lanjutan secara berkala. 
 
Peryaratan Persiapan Perkawinan 
  
Ditekankan oleh Pastor, bahwa untuk 
persiapan perkawinan konsultasi kepada 
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Pastor harus dilakukan selambatnya 3 
bulan sebelum perkawinan. 
 
SESI 4 – Program Seksi DPP 
 
Seksi Sosial 
Program seksi sosial disampaikan oleh Ibu 
Endang, wakil dari Seksi Sosial DPP, mulai 
jam 14.30. 
 

 
 
Hal pokok utama yang disampaikan, 
adalah alokasi kolekte kedua minggu 
pertama di setiap stasi agar dialokasikan 
untuk kepentingan seksi sosial DPP, 
dibuatkan pembukuan khusus untuk hal ini. 
 
Disampaikan juga bahwa Paroki akan 
membantu pendidikan anak sekolah dan 
pengobatan dengan syarat dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. (Seluruh ketua stasi 
sudah diberi edaran program seksi sosial). 
Dana seksi sosial akan dikeluarkan 
dengan persetujuan ketua stasi, dan jika 
stasi belum memiliki kemampuan untuk 
membantu umat yang kesusahan yang 
berada di wilayah stasinya. 
  
Tambahan dari Pastor Franco 
 Baru bisa terjadi sesuatu (realisasi 
program sosial) yang baik jika ada 
kerjasama, dan rupanya seksi sosial 
berusaha menggalang kerjasama untuk 
membantu sesama. 
 
Seksi Katekese 
 
Program Seksi Katekese disampaikan oleh 
Bpk. Y Sugiyana. 
 
Hal-hal pokok yang disampaikan: 

 
1. Pendidikan agama bagi anak-anak 

kita adalah penting untuk 
dikedepankan seiring dengan 
perkembangan jaman. Maka untuk hal 
tersebut, dimohon agar para ketua 
stasi segera mendata anak-anak yang 
bersekolah di sekolah non-Katolik 
untuk ditinjau apakah sudah 
mendapatkan pelajaran agama Katolik 
aau belum, agar segera bisa 
ditindaklanjuti berkerjasama dengan 
BIMAS Katolik untuk memberikan 
surat tugas bagi guru bantu yang 
bekerja bagi pendidikan agama anak-
anak kita. 

2. Agar disetiap ibadat Sabda di stasi 
(sebelum ibadat) ataupun misa, 
diberikan sedikit penyegaran katekese 
bagi umat yang hadir, sekitar 5 menit. 
Bahan akan segera disampaikan oeh 
Seksi Katekese. 

3. Warta Paroki, adalah wacana dari dan 
untuk kita. Untuk itu bagi umat yang 
ingin kegiatannya diliput / diberitakan 
di warta paroki agar segera 
menginformasikan kepada seksi 
Katekese. Juga paroki telah memiliki 
situs web yang memuat berita terkini 
seputar paroki dan seputar iman. 
DImohon bantuan agar stasi turut 
berpartisipasi untuk meningkatkan 
rasa saling memiliki dan persatuan di 
antara Paroki dan stasi-stasi yang 
tersebar di wilayah Riau dalam 
naungan paroki. 

 
 
 
SESI 5 – Pemilihan pengurus wilayah 
 
Disampaikan oleh Pastor Franco, bahwa 
untuk koordinator wilayah hanya 
diperlukan satu orang koordinator, yaitu 
salah satu ketua stasi di wilayah 4, yang 
juga dipilih oleh ketua stasi di wilayah 4. 
Dengan kata lain, ketua stasi yang terpilih 
menjadi koordinator bertugas untuk 



 

Hal 21 dari 32 

 

mengkoordinasi para ketua stasi lainnya 
jika akan diadakan suatu acara. 
 
Tugas, wewenang dan deskripsi 
koordinator wilayah: 
1. Mengkoordinasi ketua stasi dalam 

wilayahnya sehubungan dengan 
adanya kegiatan wilayah, baik atas 
prakarsa Paroki maupun atas 
prakarsa wilayah 

2. Tidak merupakan lembaga / 
organisasi / kepengurusan baru, 
melainkan perorangan 

3. Tidak ada kas wilayah, karena kas 
wilayah mengindikasikan adanya 
bendahara yang berarti merupakan 
suatu wadah organisasi / 
kepengurusan baru 

4. Setiap akan diadakan acara, maka 
koordinator wilayah melakukan 
rundingan dengan para ketua stasi 
mengenai biaya yang akan 
dikeluarkan, secukupnya, setelah 
selesai acara diperhitungkan kembali 
pengembaliannya (jika tersisa) 
kepada stasi masing-masing. 

5. Dana yang ada saat ini agar segera 
dihabiskan secara bertanggungjawab 
– dengan persetujuan seluruh stasi di 
wilayah 4 

 

 
 
Wilayah 4 telah memiliki kepengurusan 
yang terdiri dari ketua, sekertaris dan 
bendahara, dengan sejumlah dana. Untuk 
itu ketua kepengurusan lama 
menyampaikan laporan kepengurusan, 
dan menyatakan bahwa kepengurusan 

dibubarkan. Dengan demikian akan dipilih 
ketua koordinator wilayah. 
 
Ketua stasi yang terpilih adalah Bapak 
Simbolon, beserta bapak Marbun sebagai 
pembantu ketua yang dipilih dengan 
beberapa pertimbangan seprti banyaknya 
jumlah stasi di wilayah 4 dan jarak yang 
berjauhan antas stasi. Demikian hal ini 
dapat diterima dengan baik oleh pihak 
wilayah 4 dan Dewan Pastoral Paroki. 
 

 
 
 
Penutup 
Pertemuan diakhiri dengan doa dan lagu 
penutup. Acara keseluruhan berakhir pukul 
16.30. 
 

 
 
Terimakasih untuk seluruh peserta dari 
wilayah 4. Doa dan harapan senantiasa 
mengiringi. 
 

♥♥♥ 
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Oleh: PV Adi – Rumbai 

 
Kisah Stasi Santa Monica Mejuah-Juah ini 
ini dimulai di awal tahun 1990an, ketika 
ada beberapa keluarga Katholik yang 
tinggal di sekitar jalan by pass Rumbai-
Minas. Mereka ikut ibadat/misa di stasi 
yang terdekat, yaitu Muara Fajar atau 
Rumbai, demikian kisah pak Kilo Ginting 
saat ngobrol di sela-sela acara peringatan 
ulang tahun Stasi Santa Monica Mejuah 
Juah. Dan pak Kilo Ginting, bekas ketua 
Stasi Mejuah-juah selama dua periode, 
dan juga ayah dari pak Pius Ginting ketua 
stasi Mejuah saat ini, melanjutkan kisah 
sejarah Stasi ini dengan penuh semangat. 
 
Sekitar tahun 1990, dimulailah inisiatif 
untuk mulai mendirikan stasi baru, melalui 

kegiatan perayaan Natal di alam terbuka di 
tahun 1994,  kemudian membuat gereja 
dari rumbia-rumbia, dan secara resmi 
berdirilah Stasi Santa Monika Mejuah Juah 
di tahun 1995. 
 
 
Pelajaran agama di awal-awal berdirinya 
stasi ini dilakukan oleh tenaga-tenaga dari 
stasi lain, seperti Bapak Is Nugroho dan 
bapak Sipayung dari Rumbai, dan 
selanjutnya beberapa bapak-bapak dari 
Rumbai melanjutkan pelayanannya di 
Mejuah Juah, seperti pak Tjoanto, pak FX 
Darmono dan pak Thomas Kasmir Ginting. 
Dan perhatian Bapak uskup sangat tinggi  
pada stasi ini, hingga baptisan pertama 
dari stasi ini dilakukan oleh Bapa Uskup 
Martinus Situmorang sendiri. 
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Hari Sabtu,  22 September 2012 stasi 
Mejuah Juah merayakan hari ulang 
tahunnya dan melakukan pesta 
pengumpulan dana untuk melakukan 
renovasi bangunan gerejanya yang sudah 
cukup tua. Kegiatan ini dimulai dengan 
Misa yang dipersembahkan oleh Pastor 
Franco SX, yang dihadiri oleh umat 
Mejuah-juah,  pengurus gereja paroki, 
wakil WKRI, wakil anggota dewan pastoral 
Paroki, dan pengurus serta umat dari stasi 
lain di sekitarnya, seperti dari Perawang, 
Minas KM 49, Karo Semalem, serta 
Rumbai. 
 
Dan setelah misa yang dipersembahkan 
oleh Pastor Franco dan sesaat sebelum 
makan siang bersama, dilakukan lelang 
buah-buahan, air Nira, dan beberapa 
makanan yang dilakukan dengan sangat 
menarik oleh MC khusus dari Rumbai, Ibu 
Sipayung yang heboh.  
 
Makan siang bersama, dengan menu 
andalan MejuahJuah, diawali dengan doa 
oleh Bapak Mirluat Sihombing, ketua Stasi 
Labuh Baru, sekaligus anggota Dewan 
Paroki  Santo Paulus Labuh Baru. Para 
OMK dari Mejuah-juah sangat lincah dan 
cepat menyajikan hidangan bagi semua 
yang hadir, dengan kerja sama yang luar 
biasa. Selama makanpun, para anggota 
seksi konsumsi, selalu siap sedia 
menyediakan tambahan-tambahan yang 
diperlukan oleh para tamu yang hadir. 
 
Lelang tahap ke dua dilanjutkan dengan 
pelelangan beberapa benda rohani, 
lukisan, makanan, termasuk satu buah 
kepala babi. Tamu-tamu yang hadir sangat 
antusias mengikuti kegiatan pelelangan 
yang masih dipandu oleh Ibu Payung. Para 
tamu berlomba-lomba melelang, dan 
memuliakan Tuhan lewat sumbangan-
sumbangannya untuk membangun rumah 
Tuhan di stasi Mejuah Juah ini. 
 
 

Manotor 
 

 
 
Manotor, satu kegiatan yang selalu ada 
dalam acara seperti ini, dilakukan juga 
sebanyak tiga kali oleh Pastor Paroki, 
Pastor Franco dan rombongan, oleh para 
OMK sambil bernyanyi-nyanyi, dan terakhir 
oleh Pengurus Stasi Mejuah Juah dan 
panitia pembangunan. 
 
Di akhir acara, stasi-stasi yang hadir 
menyatakan keikut sertaannya bersama 
umat Mejuah Juah untuk ikut serta 
bersama-sama, bergotong royong 
mewujutkan impian umat Mejuah Juah 
dengan memberikan dukungan moril 
maupun material, termasuk memberikan 
sumbangan dana. 
 
Semoga impian umat Mejuah Juah untuk 
memiliki bangunan gereja yang lebih baik 
segera terwujut, yang diperkirakan akan 
memerlukan dana sebesar seratus juta 
rupiah.Dan yang lebih penting lagi, 
semoga umat Mejuah Juah bisa memiliki 
hati yang lebih berkobar-kobar untuk 
memuliakan Tuhan, baik dalam kehidupan 
beribadah di gerejanya dan dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 

 

 

✞†✞ 
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Oleh Tim Warta Paroki 

 
Minggu, 23 Sept 2012. 
 
Misa dipersembahkan oleh Pastor Ignaz, 
SX. Arak-arakkan menuju altar 
dimeriahkan oleh tarian para suster FCJM 
mengantarkan para petugas dan Pastor 
menuju Altar. 
 

 
 

 
 
Sehubungan dengan Bulan Kitab suci, 
maka Kitab Suci mendapatkan perlakuan 
yang lebih istimewa dalam misa ini. Pada 
saat sebelum bacaan pertama dibacakan, 
Kitab Suci diantarkan dengan tarian para 
suster. 
 

   
 
Dalam HOMILI Pastor Ignas, SX 
menyampaikan, bahwa terkadang kita 
merasa senang jika dipuji orang sebagai 
“yang terkaya”, “yang terpandai”, “yang 
terhebat”, bahkan dalam pelayanan 
Gerejapun, sering terjadi unjuk 
kemampuan dalam persaingan sebagai 
“yang paling berjasa”. 
 
Di contohkan oleh Pastor mengenai film 
Titanic. Bahwa nahkoda – pemimpin kapal 
super besar tersebut -, pada saat 
terjadinya kecelakaan naas, ia merupakan 
orang yang terakhir keluar untuk 
menyelamatkan diri. Padahal, dalam kapal 
tersebut, Nahkoda adalah pimpinan 
tertinggi yang mengendalikan seluruh 
kapal, namun tidak serta-merta menjadi 
pemimpin yang mau menyelamatkan diri 
sendiri terlebih dahulu. Bahwa untuk 
menjadi yang terdepan, harus rela menjadi 
pelayan dari semuanya, dengan kasih. 
 
Pada saat persembahan, kembali para 
suster menari untuk mengantarkan 
persembahan. 
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Setelah penerimaan komuni, Pastor 
memberi berkat kepada anak-anak yang 
be-lum dapat menerima Komuni. Jumlah 
anak-anak yang belum menerima Komuni 
di wilayah 3 dan 4 sangat banyak, bahkan 
ada yang sudah duduk di bangku SMA, 
yang hendaknya menjadi perhatian bagi 
kita. 
 

 
Koor dikumandangkan dengan indah saat 
setelah penerimaan Komuni. 
 

 
 
Dalam perayaan Ekaristi ini, musik diiringi 
oleh Band dari siswa/-siswa perguruan 
Asisi Kota batak. 
 

 
(Foto selengkapnya dapa dilihat di Facebook 
Santo Paulus Pekanbaru) 

 

 
Oleh Tim Warta Paroki 

 

Minggu, 23 September 2012. Dalam upaya 
menggiring umat agar lebih mengenal kitab 
Suci, maka Seksi Kitab Suci mengadakan 
beberapa kegiatan, salah satunya adalah 
sebuah perayaan yang diisi dengan kuis 
kitab Suci dan Dramatisasi kitab suci 
sesuai dengan tema BKSN 2012, 
“Menyaksikan Mujizat yesus.” 
 
Perayaan dimulai dengan menyanyikan 
lagu “Nyanyian Kitab Suci” oleh seluruh 
peserta Lomba, dipandu oleh Bpk B. 
Sihotang dilanjutkan dengan “Ice Breaking” 
berupa permainan kata-kata dipandu oleh 
Ketua Seksi Kitab Suci, Bpk P Naibaho.  
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Dilakukan penarikkan undian bagi para 
peserta untuk menentukan urutan peserta 
yang akan tampil. 
 

  
 
Peserta yang berpartisipasi dalam acara ini 
adalah 
1. St. Yosef Salo 
2. St. Cesilia Siabu 
3. St. Fransiskus Xaverius Bukit Payung 
4. St. Yohanes Pembaptis Kota Batak 
5. St. Fransiskus Assisi Inda Kiat 
6. St. Laurensius Sukaramai 
7. St. Thomas Petapahan 
8. St. Fransiskus Xaverius Pasar 

Flamboyan 
9. St. Felicitas Kota Bangun 
10. St. Tarcisius Kota Baru 
11. St. Dionisius Kampung Damai 

 
Setelah makan siang, dilakukan Lomba, 
yang terbagi menjadi 3, Perlombaan 
dramatisasi Kitab Suci, Kuis kitab suci 
tingkat SD, dan Kuis Kitab Suci tingkat 
SMP dan SMA. 
 
Dramatisasi Kitab Suci 
 

 
 
Juri:  

 Sr M Albertine FCJM 

 Sr. Zita, FCJM 

 Sr. Vianney, FCJM 
 
Peserta: 
1. St. Fransiskus Assisi Inda Kiat 
2. St. Tarcisius Kota Baru 
3. St. Thomas Petapahan  
4. St. Dionisius Kampung Damai 
5. St. Yohanes Pembaptis Kota Batak 
6. St. Fransiskus Xaverius Bukit Payung 
7. St. Felicitas Kota Bangun 
 

 
St. Thomas Petapahan  

 

 
St. Dionisius Kampung Damai 

 

 
St. Yohanes Pembaptis Kota Batak 
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St. Fransiskus Xaverius Bukit Payung 

 

 
St. Felicitas Kota Bangun 

 
Juara diraih oleh: 

 Juara 1 : Nilai 1765 No Undi 2 St. 
Tarcisius Kota Baru 

 Juara 2 : Nila 1727 No Undi 7 St. 
Felicitas Kota Bangun 

 Juara 3 : Nilai 1635 No Undi 3 St. 
Thomas Petapahan  

 

 
 
Kuis Kitab Suci tingkat SD 
 
Juri: 

1. Bpk. L Sinaga 

2. Bpk. S Situmorang 
3. Bpk I Nyoman PA 
4. Fr. Eko 
 

 

 
 
 
Peserta kuis kitab suci tingkat SD adalah : 
 

 
St. Caecilia – Siabu 

 
 

 
St Thomas – Petapahan 
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St Fransiscus Xaverius – Bukit Payung 

 

 
St. Yohanes Pembaptis – Kota batak 

 
St. Fransiscus Xaverius – Psr. Flamboyan 

 
St. Laurentius – Sukaramai 

 

 
St. Tarcicius – Kota Baru 

 

 
St. Fransiskus Assisi – Inda Kiat 

 
Pemenang diraih oleh: 

 Juara 1 Nilai 1000 Stasi St Thomas 
Petapahah 

 Juara 2 Nilai 800 Stasi St. Franciscus 
Xaverius Bukit Payung 

 Jura 3 Nilai 700 Stasi St Yohanes 
Pembaptis Kota batak 

 

 
 
 
Kuis Kitab Suci tingkat SMP/SMA 
 
Juri: 

1. Bpk. R Pasaribu 
2. Bpk. A. Sitompul 
3. Bpk R Sihotang 
 



 

Hal 29 dari 32 

 

 
 
Peserta: 
 

 
St Franciscus Xaverius – Bukit Payung 
 

 
St. Laurentius - Sukaramai 

 
St. Felicitas –Kota Bangun 

 
St. Tarcisius – Kota Baru 

 
St. Franciskus Xaverius – Psr Flamboyan 

 
St. Franciscus Assisi – Inda Kiat 

 
St. Caecilia - Siabu 



 

Hal 30 dari 32 

 
St Thomas – Petapahan 

 
St. Yohanes Pembaptis – Kota batak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pemenangnya adalah: 
 Juara 1 Nilai 1050 Stasi Fransiscus 

Xaverius Bukit Payung 

 Juara 2 Nilai 900 Stasi St Yoh. Pembaptis 
Kota batak 

 Juara 3 Nilai 675 Stasi St Fransiscus 
Xaverius Pasar Flamboyan 

 
Penutup 
Kepada pemenang diberikan voucher 
belanja benda rohani di Paroki kita, dan 
untuk seluruh peserta diberikan piagam 
penghargaan. 
 
Kegiatan ditutup dengan kata penutup oleh 
Bapak Marbun, ketua wilayah 4. Dalam 
pesannya beliau menyampaikan 
kebahagiaan beliau dan rasa syukur atas 
terselenggaranya kegiatan ini, yang mana 
merupakan ajang perkenalan satu sama 
lain dari stasi-stasi yang berada di wilayah 
3 dan 4. 
 
Dilanjutkan dengan doa penutup, acara 
selesai sekitar jam 17.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tim Seksi Kitab Suci 
P Naibaho (Ketua) - B Sihotang - A Sitompul - S Situmorang - L Sinaga - J Sihotang - R 
Pasaribu - R Sihotang 

Dibantu oleh: 
Frater Eko - I Nyoman A (Katekis Paroki) - Martinus Nopie (OMK) 

 



 

Hal 31 dari 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Isi 

 
No Judul Hal 

1 
 
 

Bulan Kitab Suci  
Oleh: Sr.Leonisia, FCJM 

1 

2 
 
 

Kolom Liturgi - Menjadi Lektor (1) 
Oleh: Y Sugiyana 

3 

3 
 
 

Himbauan Sosialisasi TPS 
Oleh: N Paulina Sihotang 

4 

4 
 
 

Pojok Katekese -Hakekat Sakramen 
Oleh: I Nyoman P A 

6 

5 
 
 
 

Pesan dalam Homili 
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar 
Oleh: Tim Warta Paroki 

7 

6 
 
 

Renungan Kitab Suci Pertemuan I 
Oleh : Buletin Stasi Arengka ujung 

8 

7 
 
 

Renungan Kitab Suci Pertemuan III 
Oleh: Lingkungan St Elisabeth - Stasi St. Yoh, Pembaptis Perawang 

9 

8 
 
 

Renungan Kitab Suci Pertemuan IV 
Oleh: Lingkungan St Fransiscus - Stasi St. Yoh, Pembaptis Perawang 

11 
 

9 
 
 

Pertemuan Wilayah 2 
Oleh: Stasi St Lusia Rumbai 

12 

10 
 
 

Pertemuan Wilayah 4 
Oleh: Tim Warta Paroki 

16 

11 
 
 

Ulang Tahun St Monica – Menjuahjuah 
Oleh: PV Adi 

22 

12 
 
 

Perayaan Ekaristi Gabungan Wilayah 3 dan 4 
Oleh: Tim Warta Paroki 

24 

13 
 
 

Puncak Kegiatan BKSN Di wilayah 3 dan 4 
Oleh: Tim Warta Paroki 

25 

 
 



 

Hal 32 dari 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W A R T A   P A R O K I   S T   P A U L U S   P E K A N B A R U 
Penanggungjawab : Pastor Paroki 

Redaktur : Seksi Katekese - Y Sugiyana 0812-7571-3738 

Editor : Tim Warta Paroki   Email: Santopauluspku@gmail.com 

Web blog Paroki : 
santopauluspku.wordpress.com/ 

Facebook Paroki : 
facebook.com/santopaulus.pekanbaru 

Facebook fans-page Warta Paroki : 
facebook.com/ WartaGerejaParokiSantoPaulusPekanbaru 

 

Marilah kita mencoba membersihkan hati kita dari hal-hal 
yang bisa menghalangi pertumbuhan iman kita.  

 
Penerimaan sabda Allah adalah tanggungjawab kita 

sebagai penerima. Dengan membuka telinga dan 
menyediakan diri kita agar hati kita siap dan mau 

menerima sabda Allah. 


