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Edisi  ke  IV  Agustus  2012 

Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Pastor yang 
kita cintai yang selalu penuh kasih melayani kita,  

~ Pastor Monaci  ~ Rabu, 1 Agustus 2012. 
 
Pastor Monaci, anak kelima dari tujuh bersaudara 
adalah lulusan Seminari tinggi di Keuskupan Novara ~ 
sebuah propinsi di utara di Italia ~ ditahbiskan 
tanggal 20 Juni 1964 dan resmi menjadi warga 
negara Indonesia tahun 1983, ternyata selalu 
memendam hasrat untuk bisa berkunjung ke bagian 
timur dunia, seperti Jepang dan Cina. Beliau merasa 
ada “sesuatu” di timur, begitu yang beliau katakan 
pada wartawan harian Kompas sekitar September 
2010. 
 
 
 
 
 

Misa harian  06.00 
Misa Hari Minggu  07.00  09.00  - Misa Jumat pertama 19.00 
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 Sekitar tahun 1968, Pastor Monaci 
ikut ambil bagian dalam pewartaan 
misioner  sebagai penghubung tetap 
dari Bapa Uskup keuskupan Padang 
pada saat itu, Mgr. R. Bergamin, SX 
(1961-1983) dan bertugas meng-
koordinir sekolah-sekolah Katolik di 
Pasaman, antara lain SD Setia Budi (di 
Ophir), SD Keluarga Kudus (Koto baru 
/ Mahakarya) dan SD Theresia (di 
Panti). Perlu diketahui, sekolah-
sekolah ini mendapat sorotan keras 
dari warga dan petinggi-petinggi 
Pasaman karena dianggap melakukan 
garakan salibiyah dengan langsung 
menuju pada sektor yang 
menentukan, yaitu pendidikan yang 
merupakan tempat sumber daya 
manusia dibina. Setelah itu barulah 
pemerintah membuka sekolah negri di 
Pasaman. 
 

 
SD Setia Budi - Ophir 

 
Pastor mulai bertugas di Kepulauan 
Mentawai sejak 1971 di pulau Sipora 
selama 6  bulan, pindah ke Sikabaluan, 
Siberut Utara selama 3 tahun, dan 
kembali lagi ke pulai Sipora hingga 
1979. 

Tahun 1980, Pastor kita ini mulai 
bertugas di Siberut Selatan, dan 
setelah 5 tahun beliau mulai 
mewujudkan ide untuk menggali 
sebuah kanal terusan pemintas jalan 
di Pulau Siberut, Kecamatan Siberut 
Selatan, Kabupaten Kepulauan 
Mentawai, Sumatera Barat. Kanal itu 
berjarak sekitar 1,5 kilometer dan 
memotong jarak antara wilayah Desa 
Muara Siberut dan wilayah Desa 
Katurai di Pulau Siberut Selatan. Kanal 
yang kini berkedalaman sekitar dua 
meter dan lebar sekitar lima meter itu 
dikerjakan beliau bersama sekitar 30 
orang penghuni asrama Pastoran 
Siberut mulai tahun 1985-1991.  
 

 
Jalur Kanal 

 
Sebelum kanal itu terwujud, bila 
hendak keluar dari Pulau Siberut 
Selatan ke pulau-pulau lain di 
sekitarnya, warga setempat harus 
memutar lewat pantai barat dengan 
jarak tempuh selama dua jam 
menggunakan perahu. Atau, bisa juga 



 

Hal 3 dari 17 

 

melewati bagian bakal kanal itu 
dengan berjalan kaki sekitar 1,5 jam.  
 
Kini, warga yang memanfaatkan kanal 
tersebut bisa menempuh jarak itu 
hanya dalam tempo kurang dari 30 

menit.  
 
Atas hasil kerjanya itu, Pastor Monaci 
nyaris mendapatkan penghargaan 
Kalpataru pada tahun 1996. Namun, 
penghargaan itu urung diberikan 
karena pihak yang berwenang 
kemungkinan menganggap dirinya 
masih memiliki kewarganegaraan 
asing. Atas hal 
tersebut Pastor 
Monaci tidak ber-
kecil hati, karena 
beliau  bekerja 
bukan untuk men-
dapatkan peng-
hargaan. 
 
Tahun 2011, Pastor Monaci pindah 
tugas ke paroki kita meninggalkan 
alam Mentawai. Namun gaya dan 
kebiasaan beliau tidak berubah, lebih 
senang tanpa alas kaki dan mengikuti 
klub olah raga jalan kaki secara 
berkala. Juga, Pastor Monaci adalah 
tempat curhat yang menyenangkan 
bagi para ibu-ibu. Beliau sangat 
menghargai semua umat, mau 
mendengarkan namun tegas jika ada 
sesuatu yang tidak pada tempatnya 
untuk segera diluruskan. 

 
Melayani Misa bersama Bapa Uskup, P Franco 

dan Pastor Nattye di stasi St Elisabet 

 
Pastor Monaci sudah tidak berada 
besama kita lagi, namun baik secara 
perkelompok maupun secara pribadi 
demi pribadi, ada suatu kesan indah 

dan cerita pe-
ngalaman besar 
maupun kecil ber-
sama beliau yang 
menimbulkan su-
kacita bahkan ke-
haruan. Begitu ba-
nyak yang merasa 

kehilangan akan kepulangan beliau ke 
rumah Bapa, namun kita bisa berdoa 
dan boleh percaya, bahwa beliau akan 
mendapatkan tempat yang terbaik. 
 
Selamat jalan Pastor, terimakasih 
atas kebesaran hati menghadapi umat 
yang terkadang “bandel” dengan 
penuh kesabaran dan ketegasan. 
Banyak sekali dari kami yang masih 
ingin memberikan sesuatu untuk 
Pastor walaupun tidak akan pernah 
dapat melebihi apa yang Pastor 

“…..Tentang penguburan 

tidak masalah bagi saya, 

dibakarpun tidak apa-apa. 

Meskipun saya berharap ada 

yang mendoakan saya…” 
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berikan kepada umat yang pastor 
gembalakan. Kami akan mengingat 
dan mengenang pastor dengan kasih. 
 

“Kita Semua akan menuju kematian, 
jika itu terjadi padaku aku ingin 
suasana yang tenang. Bagiku 
kematian adalah jalan menuju hidup 
yang benar. Aku sudah 70 tahun lebih 
hidup di dunia, aku tidak takut untuk 
itu. Tentang penguburan tidak 
masalah bagi saya, dibakarpun tidak 
apa-apa. Meskipun saya berharap ada 
yang mendoakan saya”  
 

~ Pastor Ottorino Monaci, SX ~ 
 

(diucapkan kepada P Franco sesaat 
sebelum sampai di rumah sakit St 
Maria 1 Agustus 2012) 
 

Ottorino Monaci 

~ 7 Maret 1940 – 1 Agustus 2012 ~ 
Teladanmu tetap hidup dalam hati 

kami 
 

Tulisan  dan foto oleh Tim Warta Paroki. 
Foto utama (Pastor Monaci) adalah koleksi 
Pambuka Adi – Rumbai 
 

Referensi; 
 Kompas.com, 7 sept 2010 
 Oce.catholic.com – Diocese of Novara 
 Prayoga.padang.or.id 
 Mohamadnatsir.wordpress.com – 

Gerakan salibiyah ibarat duri dalam 
daging. 

 

Berikut adalah foto-foto pada saat 
Pastor Monaci masih di rumah sakit St 
Maria dalam proses akan 
diberangkatkan ke Paroki St Paulus 
Pekanbaru. 
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☧☧☧☧☧☧☧ 
 

 
 

Oleh Stasi St Lusia Rumbai 

 
 

 
Pastor Monaci disemayamkan di kapel biara 

Xaverian Padang 
 

Jum’at, 3 Agustus 2012 pagi jenazah 
Pastor Monaci berbaring tenang di 
dalam peti di kapel Biara Saverian di 
Padang yang sejuk dan bersih, di 

ujung belakang bagunan biara. 
Sesekali beberapa orang umat, pastor 
dan suster masuk, memandangimu, 
berdoa dan melakukan hal-hal baik 
untukmu. Dan di halaman, di belakang 
kapel, di makam para Xaverian di 
Indonesia, liang lahat untuk Pastor 
Monaci sudah siap untuk digunakan. 
 
Pukul sebelas siang, seluruh penghuni 
biara, para pastor, tamu, dan 
termasuk rombongan dari Pekanbaru 
makan siang bersama di biara dengan 
berbagai hidangan yang enak 
meskipun sederhana. Suasana makan 
menyenangkan, lebih diliputi rasa 
syukur, penuh dengan cerita tentang 
kebaikan dan kenangan akan pastor 
Monaci. 
 

 
Arak-arakan dari Biara Xaverian menuju 

Gereja Padang Baru 
 

Sekitar jam sebelas siang, lonceng 
biara berbunyi, dan segera tempat 
duduk di dalam kapel di sekeliling peti 
pastor Monaci dipenuhi oleh yang 
hadir.Dipimpin oleh Suster Anas dari 
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Pekanbaru, segera dilakukan doa 
rosario di dalam kapel, sementara 
beberapa pastor mempersiapkan diri. 
Dan segera sesudah selesai doa 
rosario para pastor segera maju ke 
altar, dan Pastor Fernando Abis SX 
memimpin pelaksanaan pemberkatan 
dan upacara penutupan peti yang 
berlangsung singkat dan hikmat. 
 
Keluar dari kapel, menembus lorong 
biara, arak-arakan para pastor, 
jenazah pastor Monaci yang  diangkat 
para kerabat Santo Yusuf Padang,  dan 
para pengirim memulai perjalanan ke 
gereja dengan berjalan kaki. Arak-
arakan berjalan pelan dan hikmat, 
melalui jalan raya dari biara menuju 
ke gereja Katholik Padang Baru. Doa 
rosario didarasakan terus sepanjang 
perjalanan, dan di kejauhan terdengar 
juga suara adzan dari masjid di dekat 
biara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arak-arakan memasuki gereja yang 
sudah dipenuhi orang-orang yang 
mencintai Pastor Monaci untuk 
mengikuti misa. Sekitar lima belas 
orang pastor, baik dari Xaverian 
maupun  yang  lain melakukan misa 
konselebrasi bagi pastor Monaci, 
dipimpin oleh Pastor Fernando Abis 
SX. Misa berlangsung sangat hikmat, 
termasuk memberi kesempatan 
kepada Pastor Franco, perwakilan 
umat dari Santo Paulus Labuh Baru 
dan perwakilan umat dari Mentawai 
untuk menyampaikan kesan-kesan 
dan kenangannya hidup bersama 
Pastor Monaci. 
 

Pastor Fernando dalam kotbahnya 
mengajak seluruh umat yang hadir, 
yang memiliki berbagai motivasi atas 
kehadirannya di misa ini untuk 
menyatukan motivasi dalam niat dan 
rasa syukur. Berbagai motivasi  pribadi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misa di Gereja Padang Baru Padang 
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yang kemungkinan ada di masing-
masing yang hadir, misalnya karena 
rasa solidaritas, karena alasan 
kesopanan, karena mencintai pastor 
Monaci, diharapkan untuk bersama-
sama ditingkatkan, menjadi suatu rasa 
syukur atas kebaikan Tuhan kepada 
kita, dan rasa ingin untuk terus 
menerus meneladani kebaikan, 
kerendahan hati dan karya pastor 
Monaci. 
 
Seusai misa, kembali jenazah pastor 
Monaci dalam rangkaian arak-arakan 
dibawa ke biara Xaverian, langsung 
menuju ke tempat pemakamannya di 
belakang kapel biara. Upacara 
pemakaman yang dihadiri oleh banyak 
umat, baik umat dari Padang dan 
sekitarnya maupun umat dari 
Pekanbaru, berlangsung dengan 
sangat baik, lancar dan hikmat, yang 
masih terus dipimpin oleh Pastor 
Fernando. 
 

 
Pemakaman Pastor Monaci 

 

Dan sekitar pukul setengah empat 
sore, seluruh rangkaian acara 

pemakaman berakhir, dan segera 
setelah itu hujan lebat turun di 
pemakaman dan sekitarnya. Entah 
suatu kebetulan atau bukan, kami 
merasakan ini adalah suatu hujan 
berkat, hujan yang penuh makna bagi 
kita semua untuk terus menerus 
mensyukuri kebaikan Tuhan yang 
tampak nyata pada kehadiran pastor 
Monaci di dalam kehidupan kita, dan 
mendorong kita semua untuk terus 
menerus meneladani karya-karyanya. 
 
Selamat jalan pastor Monaci, kami 
mencintaimu.  
 

Seperti yang ditulis oleh  
Stasi St Lusia Rumbai di 

www.santopauluspku.wordpress/com 

 

††† 

 

 
 

Parma, 1 Agustus 2012. 
  

Tuhan dalam terangMu kami melihat 
cahaya.,  
  
Para pastor dan saudara-saudari . 

http://www.santopauluspku.wordpress/com
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Tadi jam 5 pagi, saya  dibangunkan 
oleh SMS dari Pastor  Fernando, 
bahwa P. Monaci sedang  Kritis. Dan 
aku yakin setengah  jam kemudian 
bahwa, P. Monaci sudah pergi untuk 
selama-lamanya, oleh satu SMS yang 
menyusul dari orang yang 
merawatnya di RS. Santa Maria,  dan 
masih banyak lagi. Terima kasih. 
  

Jam 7 pagi, tadi, dalam kapel para 
mártir, di rumah induk SX di Parma, di 
altar suci, kami telah mengenang 
pastor Monaci dalam ekaristi Kudus, 
bersama dengan konfrater SX.  
P. Monaci, berita sudah aku 
sampaikan di Italia, bahwa kita akan 
bersama di Italia,  akhir bulan ini 
berjalan-jalan dalam lorong dan teras 
rumah kita di Tafernerio, Italia dan 
mendaki bukit , bahkan teman-
temanmu sudah menanti, tetapi 
Tuhan menghendaki lain, Tuhan Yesus 
membawamu pergi berjalan-jalan ke 
Surga, dan tidak akan kembali lagi. 
  

Tgl. 19 Juni, setelah makan siang, di 
labuh baru,  di depan pastoran, 
sebelum aku berangkat, masih 
kurasakan salam jabat tanganmu 
dengan jari-jarimu yang besar-besar 
itu, dan kuingat salam terakhir, 
sekaligus janji untuk berjumpa lagi lagi 
di Italia, di musim gugur.  Tetapi itu 
adalah salam terakhir, dan aku tidak 
disana ketika Engkau sedang mendaki 
puncak kalvari di Santa Maria. 

Selesai sarapan pagi tadi, para 
konfrater bertanya bagi yang tidak 
mengenalmu, orangnya seperti apa, 
yang lain menjawab, bahwa kamu 
dikenal karena janggut dan rambutmu 
putih panjang  terurai, menggoda 
anak-anak misdinar, ketika 
menuangkan anggur di meja altar, 
untuk membelainya. Umat labuh baru 
mengenalmu karena kau tidak 
bersandal, dan sandalmu hanya satu 
saja, itupun lebih banyak disimpan 
dan diletakkan dalam plastik saja. 
Pada jam 12 siang engkau duduk di 
Gereja berdoa.  
  

Kau sudah meninggalkan negerimu 
Italia, sepak bola, spagetti, anggur, 
bahkan lebih dari separuh hidupmu. 
40 tahun di Mentawai. Kau tidak 
pernah mengeluh, bagaimana kau 
disambut, apa yang kau makan. 
Bahkan bagi bapak Uskup kita, uskup 
Padang, bahwa bagi P. Monaci 
semuanya adalah enak, dikatakan 
dalam kunjugan terakhir di labuh 
baru. 
Engkau pun juga tidak mau 
ketinggalan, akan dunia modern ini,  
maka kubuatkanlah bagimu juga 
alamat Facebook, untuk mengenal 
dan menyapa umatmu, bahkan 
mengunjungi  yang tidak pergi  ke 
Gereja pada hari minggu. 
  

Betapa indah hidup sebagai saudara, 
seperti minyak menetesi janggut 
Harun, kata pemazmur. Betapa indah 
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hidup bersamamu dan mengenalmu, 
P. Monaci, indah dan seputih 
janggutmu,  selama ini di labuh baru, 
dan selama hidupmu dalam keluarga 
kita Xaverian. 
Kami bersedih, bahkan menangis 
karena kepergianmu untuk  selama-
lamanya.  Tetapi kami juga 
bergembira, bersyukur bahwa Tuhan 
telah memberi kepada keluarga 
Xaverian, seorang imam, seorang 
gembala seperti Engkau.  Terima kasih 
semuanya, P. Monaci.  
Segala pengabdianmu, sebagai ma-
nusia dan sebagai imam sebagai 
misonaris, selalu ada yang kurang. 
Tetapi biarlah Yesus sendiri 
melengkapi apa yang kurang dengan 
kematianNya di salib. 
Betapa indah rumahMu Tuhan, raja 
alam raya, burung pipit serta layang-
layang, Dikau beri sarang.   
  

Salam dan doa kami,  
di casa Madre, Parma Italia. 

  

P. Nattye  SX 
 

Dibacakan dalam Misa Requirem 
Tanggal 1 Agustus 2012 Di Gereja St Paulus 

 

 
 
 
Foto diambil oleh 
Stasi rumbai di 
paroki saat pera-
yaan ulang tahun 
Pastor Monaci  
yang terakhir. 

 
 
Misa memperingati 7 hari Pastor 
Ottorino Monaci, ~ diadakan di Gereja 
Paroki Senin, 6 Agustus 2012  ~ sehari 
lebih cepat. Hari itu bertepatan 
dengan peristiwa Yesus menam-
pakkan kemuliaanNya di Gunung 
Tabor. 
 

Dalam homili Pastor Franco berpesan, 
”Saatnya untuk melupakan 
kesedihan.” 
 
Bukan hal yang 
mudah, memang. 
Namun kita telah 
mendengar dalam 
Injil bahwa Yesus 
menampakkan kemulianNya di 
Gunung Tabor.  
 
Di dalam hidup-Nya Kristus berkenan 
memperlihatkan kemuliaan-Nya kepa-
da tiga orang rasul-Nya. Di depan 
mereka Ia berganti rupa dan berbicara 
dengan Musa dan Elia.  
 
Kita memang tak memandang sendiri 
kemuliaan Tuhan itu, namun kita 
mendengar, dan iman mengatakan 
bahwa Ia sudah bangkit dan 
dimuliakan, dan bahwa Ia menjadi 
perantara kita di hadapan Bapa, agar 
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kita kelak dapat ikut serta dalam 
kemuliaan-Nya.. 
 
Demikian agar kita bisa percaya dalam 
kaca mata iman, bahwa pastor Monaci 
juga ikut serta dalam kemuliaan 
Kristus. 
 

 
 

††† 
 

 
Oleh Pastor Ignaz,SX 

 

Bendera dan berbagai macam asesoris 
yang berwarna merah putih sudah 
ditemukan dan diperdagangkan 

dimana-mana. Walaupun tidak begitu 
semarak, dibanyak kendaraan sudah 
dipasangi bendera dan berbagai 
accessories merah dan putih. Kadang 
perjalanan ke stasi harus 
melambatkan laju kendaraan karena 
ada kelompok-kelompok yang sedang 
menjajakan tanda-tanda perhelatan 
Bangsa Indonesia ini. Benar 
kemerdekaan RI sudah daham 
hitungan hari. 
 

Kembali saya 
menyadari kira-
nya tanda-tanda 
menyambut ke-
merdekaan ini-
lah yang pernah 
hilang dalam 

pengalamanku 
kurang lebih sepuluh tahun 
belakangan ini. Ketika di Chicago dan 
juga di Manila, perayaan akbar bangsa 
ini hanya kuikuti di konsulat RI atau di 
kedutaan RI pada hari HUTnya 
walaupun tidak rutin setiap tahunnya. 
Hal yang menyenangkan tentu 
bertemu dengan sesama orang 
Indonesia, makanan Indonesia, bicara 
pake bahasa Indonesia, dan acara-
acara hiburan ala Indonesia. Bahkan 
untuk jumpa artis pun lebih gampang 
dari pada di Indonesia. Photo bareng 
Katon bagaskara dan mbak Ira 
Wibowo contohnya, hanya tinggal 
bilang dan langsung berdiri di 
sebelahnya tampa ada bodyguard 
yang menghalangi. 
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Lepas dari segala macam dekorasi 
kemerdekaan dan mudahnya jumpa 
artis di luar negri, tak terasa umur 
Negara ini sudah mencapai 67 tahun. 
Ditilik dari jumlahnya tahun, sudah 
merupakan umur yang dewasa dan 
sudah bisa dikatakan cukup tua untuk 
ukuran umur orang Indonesia. Namun 
pertanyaan nya, apakah kita sudah 
sungguh merdeka seperti yang 
diharapkan oleh para 
poklamator kita? Apakah 
kemerdekaan dalam ber-
pendapat, beragama, ber-
masyarakat, berpolitik, 
berusaha dan yang lain-
nya sudah terpenuhi? Apakah, 
apakah, dan apakah? Ternyata masih 
banyak hal yang bisa kita 
dipertanyakan yang mungkin 
jawabannya tidak akan bisa 
memuaskan kita. 
 
Kita merasakan dan melihat suara 
orang kecil hampir tidak pernah di 
dengarkan, agama minoritas masih 
begitu sulitnya mendapatkan ijin 
untuk membangun rumah ibadahnya, 
orang yang berbeda agama maupun 
beda bentuk kulit dan sukunya masih 
sering tidak diterima disuatu tempat, 
yang tidak putra daerah tidak ada 
tempat dalam pemerintahan kalau 
ada pun paling tinggi hanya wakil 
kepala bagian tertentu, untuk 
berusaha pun kadang bisa jalan 
tergantung berapa besar memberikan 

uang aman dan siapa orang kuat 
dibelakang, dan banyak lagi yang lain.  
Kalau di pikir-pikir dan melihat 
kenyataan negative yang terjadi, 
memang bisa membuat kita masuk 
dalam kelompok barisan sakit hati 
terutama yang pernah manjadi korban 
ketidak adilan. Namun 67 tahun 
adalah hari ulang tahun. Semua kita 
pantas bergembira, berbahagia, dan 

bersorak merdeka 
karena bertambah 
setahun lagi jumlah 
kemerdekaan negara 
kita ini.  
 

Sebagai orang Katolik dan orang 
Indonesia kita harus menjadi 100% 
dalam keduanya seperti yang menjadi 
motto Mgr, Soegijapranata.  Terlepas 
dari kenyataan yang ada, kita harus 
kembali dan menghayati semangat 
para pejuang kemerdekaan yang mau 
berkorban bahkan jiwa dan raga demi 
kemerdekaan ini.  Kita harus bersatu 
dan bekerja sama seperti tokoh-tokoh 
kemerdekaan demi kebaikan dan 
kemerdekaan bersama. Lebih dalam 
dari itu, kita harus bersyukur karena 
kemerdekaan ini adalah rahmat dan 
peran serta dari Tuhan. 
 
Pertanyaan yang akan timbul: 
bagaimana cara untuk menghayati, 
bersatu, bekerja sama, dan bersyukur 
atas kemerdekaan itu di jaman kita 
sekarang ini? Untuk menjawab 

Sebagai orang Katolik 

dan orang Indonesia 

kita harus menjadi 

100% dalam keduanya 
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pertanyaan ini saya akan 
menggunakan kata-kata Kardinal 
Yulius Darmaatmaja ketika bertemu 
10 tahun yang lalu dalam kunjungan 
beliau di pekanbaru yaitu: “kita harus 
berani untuk ‘show’ sebagai orang 
katolik kalo tidak kita tidak akan di 
lihat dan di kenal”. Show dalam arti 
menunjukkan bahwa kita itu punya 
nilai lebih dalam segala bidang hidup 
dari pada orang lain. Sebagai pelajar 
kita harus menunjukkan bahwa kita 
bisa mempunyai nilai yang lebih dari 
yang lain. Kalau seorang guru kita 
harus bisa menjadi contoh dan 
teladan bagi sesame guru dan murid. 
Sebagai aparat kita harus menegakkan 
hukum tanpa pandang bulu dan tidak 
bisa di beli dengan uang atau 
kedudukan. Sebagai tokoh politik kita 
harus mempurjuangkan suara orang-
orang kecil dan tertindas tanpa 
menunggu uang pelancar untuk suatu 
kegiatan.  Sebagai masyarakat kita 
harus active bersosialisasi dan terjun 
dalam kegiatan di masyarakat. 
Sebagai pengusaha menjadilah 
pengusaha yang jujur dan 
bertanggung jawab. Sebagai docter 
menjadilah dokter yang berdedikasi 
tingggi dalam tugas dan 
pelayanannya, dan lain sebagainya. 
Sebagai orang muda, jadilah orang 
muda yang bersemangat dan mandiri, 
Bahkan kalau menyumbang pun 
menyumbanglah dengan lebih banyak 
dari orang lain.  
 

Lain kata kita harus berbuat sesuatu 
secara terus menerus tanpa lelah, 
tanpa patah semangat, tanpa 
menunggu orang lain, tanpa pambrih, 
tanpa minder, dan kalo perlu 
berkelahi untuk memperjuangkan 
mana yang menjadi hak hidup kita dan 
orang lain untuk keadilan dan 
kemerdekaan yang sejati. 
Selamat berjuang, perjuangan kita 
belum berakhir. Marilah kita berjuang 
bersama sehingga kita pun merasakan 
kemerdekaan itu bersama-sama. 
MERDEKA! 
 

Kegiatan Paroki 

 

 
Oleh:  Ibu Irin Warsiatmoko 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan 
ibu-ibu se Rawil, maka pada tanggal 
19 dan 20 Juli 2012 telah diadakan 
rekoleksi ibu-ibu se paroki yang 
dihadiri 75 (tujuh puluh lima) ibu-ibu 
perwakilan dari 8 stasi. 
 

 
Pembukaan rekoleksi oleh pastor Franco 

 



 

Hal 13 dari 17 

 

Rekoleksi dengan tema “Yesus 
Teladanku, Maria Cermin Hidupku” 
dipandu oleh Br. Lukas Evangelista 
OFM Cap dari Rumah Retret 
Nagahuta, Pematang Siantar. 
 
Dalam pertemuan pertama, sesudah 
acara pembukaan, dan perkenalan 
yang sangat menggembirakan, ibu-ibu 
diajak berefleksi dengan menyaksikan 
film “Letter of God” (Surat untuk 
Tuhan). Film ini menceritakan kisah 
nyata seorang ibu yang putranya sakit 
kanker otak. 
 
Beberapa cuplikan singkat dari teks 
film yang mengesankan: 

 Tuhan yang tahu pasti, menyapa 
memilihmu menjadi ibu 

 Aku akan sakit sementara, tapi 
aku akan baik-baik 

 Mereka mengejek karena tidak 
tahu harus mengatakan apa 

 Tuhan, aku percaya Engkau punya 
rencana baik dalam kesulitan ini 

 Berserahlah dan biarkan Tuhan 
masuk 

 Tidak pernah terlambat jika 
Engkau meletakkannya pada 
tangan Tuhan 

 Engkau tak sendirian, Tuhan selalu 
bersamamu 

 Berdoa dan bukalah hatimu 
 Kulajani hidup ini seakan aku 

diberi kesempatan lagi 
 Hidupnya adalah sebuah surat 

untuk Tuhan 

 Penderita kanker adalah pejuang 
untuk Tuhan 

 Kurangi mengeluh dan belajar 
memberi lebih banyak 

 Dari senyummu, tangismu, 
deritamu, kutemukan harapan 

 
Ulasan dari bruder membuat film ini 
menjadi lebih menyentuh hati ibu-ibu. 
 

 
Rekoleksi yang menyenangkan 

 
Di hari ke dua, diawali dengan 
renungan pagi pada pukul 06:30. 
Selanjutnya dengan ilustrasi 
permainan yang menarik, bruder 
mengajak ibu-ibu bagaimana 
seharusnya meneladan Yesus. 
 

 
Ibu-ibu yang ceria 
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Menulis dan mengatakan I love Jesus 
sangat mudah, tapi bagaimana ibu-ibu 
harus mengungkapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari? 
 

Harus meneladan Yesus akan kasih, 
cinta, harapan, pengorbanan, 
kepedulian dan kesetiaanNya. Dan 
untuk itu perlu memahami rohani 
setiap hari,yakni doa, perbuatan baik, 
ke gereja dan membaca Kitab Suci. 
 

Untuk menjadi murid Yesus yang 
sejati, ibu-ibu bisa belajar dari Bunda 
Maria.Jadilah ibu yang baik, yang 
selalu memiliki cinta dan kasih yang 
tak pernah habis. 
 

Rekoleksi ditutup oleh Pastor Franco 
dengan perayaan misa. Pastor 
berpesan semoga dengan rekoleksi ini 
ibu-ibu memiliki semangat baru untuk 
kembali mengabdi Tuhan dalam 
keluarga, gereja dan masyarakat. 
 

 
Bruder Lukas dan beberapa ibu peserta 

rekoleksi 

 
Ibu-ibu sangat merindukan diada-
kannya rekoleksi lagi dan berharap 
rekoleksi juga diadakan untuk bapak-
bapak.  

Semoga Tuhan memberkati. Amin. 
 

††† 
 

 
Oleh: N Paulina Sihotang 

 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
 
Program kerja seksi liturgi paroki 
tahun 2012 telah terlaksana dua jenis 
kegiatan, yakni pembekalan Dewan 
Pastoral Stasi sekaligus pelatihan 
liturgi dan rekoleksi misdinar.  
 
Pembekalan Dewan Pastoral Stasi 
dan Pelatihan Liturgi  
Pembekalan Dewan Pastoral Stasi dan 
pelatihan liturgy yang dilaksanakan 
pada bulan Maret yang lalu, dibina 
langsung oleh Komkat Keuskupan 
Padang dihadiri oleh dewan pastoral 
stasi se-paroki St Paulus telah 
berlangsung dengan baik.  Setelah 
lima bulan selesainya pembinaan, 
diharapkan semua stasi telah 
menjalankan tugas sebagaimana 
mestinya dan melaksanakn liturgy 
dengan benar sesuai dengan 
pembinaan yang telah diterima. 
Direncanakan dalam waktu dekat tim 
liturgy akan bersafari Liturgi ke stasi-
stasi tanpa pemberitahuan jadwal 
kepada stasi yang bersangkutan. 
Semoga tidak ada rintangan. 
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Rekoleksi Misdinar 
Pada bulan Juni yang lalu tepatnya 21 
Juni, seksi Liturgi telah mengundang 
para misdinar dari stasi-stasi yang 
mempunyai misdinar untuk 
menghadiri rekoleksi. Dalam kegiatan 
ini tim liturgi sedikit kewalahan karena 
peminat dari stasi-stasi begitu besar, 
namun atas kerjasama tim dengan 
pengurus stasi semua kesulitan dapat 
teratasi dengan baik.  
 
Sungguh suatu sukacita bagi kita 
dimana anak-anak usia remaja ini 
begitu antusias mengikuti rekoleksi 
tersebut, disamping karena nara 
sumber (pembimbing rekoleksi) yang 
didatangkan dari Nagahuta Pematang 
SIantar yaitu seorang Bruder ( Bruder 
Lukas) membawakan acara rekoleksi 
ini begitu menarik, sehingga para 
peserta benar-benar dapat merasakan 
kegembiraan sekaligus menyadari 
betapa pelayanannya sebagai 
misdinar amat besar nilainya bagi 
pelaksanaan liturgy Gereja Katolik, 
khususnya dalam perayaan Ekaristi. 
 

Semoga dengan kegiatan rekoleksi ini 
para misdinar semakin termotivasi 
untuk lebih menyadari pelayanannya 
di Altar Suci drcara sungguh-sungguh, 
semakin rajin berdoa, mengikuti 
ibadat, dan semoga imannya 
bertambah kuat. 
Bagaimana para misdinar.., adakah 
kamu sudah merasakan suatu 

perubahan setelah mengikuti 
rekoleksi tersebut? Kami 
mengharapkan akan terjadi suatu 
perubahan yang baik bagi dirimu. 
Semoga keinginanmu agar kegiatan ini 
dapat dilaksanakan paling sedikit satu 
kali dalam setahun bisa terkabul. Mari 
kita sama-sama doakan. 
 
RENCANA PROGRAM 
 

Prodiakon 
Dalam waktu dekat seksi Liturgi akan 
merencanakan perekrutan dan 
pembinaan bagi Prodiakon. Untuk 
waktu pelaksanaannya akan segera 
menyusul. 
 

Pelatihan DIrigen & Pemazmur, 
beserta pelatihan Khotbah. 
Semoga tim li-
turgi disamping 
arahan dari DPP 
dapat menentu-
kan waktu yang 
tepat untuk me-
laksanakan ke-
giatan-kegiatan 
yang belum terlaksana tersebut. 
Tetapi mengingat kegiatan-kegiatan 
paroki kita yang padat, sepertinya 
agak sulit menemukan waktu yang 
tepat untuk kegiatan-kegiatan 
tersebut diatas, namun demi 
kebutuhan gereja kita, tim liturgy akan 
berupaya sedapat mungkin. Jika 
belum dapat dilaksanakan tahun ini, 
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akan dipastikan akan terselenggara 
tahun depan. Semoga Tuhan memberi 
petunjuk bagi kita. 
 
Demikian yang dapat kami sampaikan 
dari seksi liturgi. Semoga Tuhan 
memberkati kita semua. Amin. 
 

††† 
 

 Pojok Katekese  

 

 
Oleh Katekis Paroki 

 
Selama kita mengikuti perayaan 
Ekaristi, ada beberapa sikap tubuh 
yang perlu kita pahami. 
 

 
 
Sikap tubuh yang dimaksud adalah: 
 
1. SIkap duduk  adalah sikap yang 

siap untuk mendengarkan dan 
mengikuti dengan penuh 
perhatian. Kita duduk misalnya 
pada saat: 
 Mendengarkan bacaan I 
 Mazmur 
 Bacaan II 

 Homily / Kotbah 
 Persembahan 
 Pengumuman 
 

2. Sikap berdiri  adalah sikap 
orang yang menaruh hormat, 
merasa gembira dan siap sedia 
untuk diutus. Selain itu, sikap 
berdiri juga menyatakan sikap 
orang yang memuji dan 
memuliakan Allah. 
Kita berdiri pada waktu: 
 Perarakan masuk 
 Bait pengantar Injil 
 Bacaan Injil 
 Doa Syahadat 
 Bapa Kami 
 Komuni 
 Doa Penutup 
 Berkat / Pengutusan 
 

3. Sikap berlutut  adalah sikap 
orang yang menyembah, 
menghormati dan menyatakan 
kerendahan hati.  
Kita berlutut pada waktu: 
 Doa Syukur Agung 
 Doa sebelum dan sesudah 

Komuni 
 

 

Info Internet Paroki 
Web blog Paroki : 

santopauluspku.wordpress.com/ 
Facebook Paroki : 

facebook.com/santopaulus.pekanbaru 
Facebook fans-page Warta Paroki : 

facebook.com/ 
WartaGerejaParokiSantoPaulusPekanbaru 
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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 

 KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN akan diadakan tanggal 31 
Agustus, 1 – 2 September 2012 @16.00 di Gedung fasilitas umat. 
Pendaftaran ke sekretariat paroki dengan membawa: 
1. Surat baptis 
2. Surat pengantar ketua stasi / pengurus kring 
3. Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar/orang 
4. Biaya akomodasi @Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) 
5. Membawa Kitab Suci 

 

 Sejak proses rencana pembangunan Gereja Paroki, seluruh 
umat Stasi diwajibkan untuk melakukan iuran sumbangan 
pembangunan Gereja bulanan dengan jumlah sukarela. 
Dimohon agar Ketua Stasi yang belum memiliki formulir untuk 
dibagikan kepada umat agar segara memesan / 
menginformasikan ke Panitia Pembangunan Gereja  / 
Sekretariat Paroki. 
 

 Redaksi menerima pemuatan berita pribadi seperti ucapan syukur 
atas devosi / berita kelahiran / ucapan selamat dan lain-lain. Untuk 
keterangan lebih lanjut harap menghubungi kami. 
 

 Bagi seluruh Stasi yang ingin kegiatannya diliput oleh Tim Warta 
Paroki, harap menghubungi Redaktur paling lambat satu bulan 
sebelum kegiatan. Warta Paroki menerima laporan / artikel / 
kegiatan Stasi untuk dimuat. Mohon kerja sama seluruh ketua Stasi.  

 
 

 Jangan mencari Tuhan karena kamu butuh jawaban… 

Carilah Tuhan karena kamu tahu bahwa Dia-lah jawaban atas pertanyaanmu itu 

 

Mata bisa melihat dengan jelas.. 

Namun hanya hati yang bisa melihat dengan jujur. 

 

Sibuk mencari kesalahan orang lain  

tidak akan membuat kita lebih baik darinya… 

Membenahi diri sendiri adalah kunci untuk menjadi lebih baik. 

 

 


