
 



 

 

PENGANTAR PASTOR  

Saudara-saudari terkasih, 

Selamat jumpa kembali melalui surat edaran ini.  

Kita sudah melewati bulan Juni dan Juli yang telah 

diwarnai dengan masa ‘lebaran’ dan ‘libur 

sekolah’. Semoga saat-saat jedah dari rutinitas 

kerja dapat dinikmati dalam kebersamaan dengan 

keluarga. 

Bulan Agustus dan September sudah terbentang di 

depan kita dengan berbagai kegiatan yang amat 

penting bagi paroki kita, yaitu antara lain: 

1. Kunjungan Pastoral Bpk Uskup ke paroki 

kita: 

Sebagai Gembala Utama di dalam Keuskupan 

Padang, Mgr Martinus D. Situmorang, OFMCap 

akan mengadakan kunjungan pastoral tahunan ke 

paroki kita tgl 2-7 September y.a.d. Dalam 

kunjungan ini ada even-even penting yang 

direncanakan, yaitu: 

 Kunjungan Bpk Uskup ke masing-

masing Wilayah paroki dengan 

mengadakan perayaan Ekaristi dan 

penerimaan Sakramen Krisma 

(lihat jadwal terlampir).  Perayaan-
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perayaan ini amat penting:  bagi calon-calon Sakr. Krisma, 

penerimaan Sakramen ini ibarat hari Pentekosta yang dialami oleh 

para rasul dulu. Maka persiapan harus sungguh mantap. Para 

pembina dan Pengurus stasi dimohon untuk sungguh 

memperhatikan agar tidak ada yang menerimanya asal-asalan saja. 

 Pelantikan DPP baru.  Karena periode tugas DPP Lama sudah 

hampir selesai, maka pada akhir bulan Agustus (tgl 26/8) akan 

diadakan pemilihan DPP Baru. DPP Baru akan dilantik nanti oleh 

Bpk Uskup di gereja pusat paroki tgl 6 September.  Pemilihan dan 

pelantikan DPP Baru adalah juga suatu even penting untuk paroki 

kita yang perlu kita persiapkan dengan doa dan dengan tanggung 

jawab, karena jalannya kegiatan-kegiatan paroki selanjutnya 

banyak akan tergantung dari DPP yang kita pilih. 

 Dalam kunjungan ke masing-masing Wilayah Bpk Uskup pasti ingin 

mengetahui situasi di stasi-stasi kita, maka diminta kepada ketua-

ketua stasi bersama dengan masing-masing ketua Wilayah utk 

mempersiapkan suatu laporan tentang keadaan yang dialaminya 

agar pengarahan dan bimbingan Bpk Uskup semakin mengena. 

Perayaan di gereja juga diharapkan dipersiapkan sungguh dengan 

baik. Di stasi Kualu Tarai dan di stasi Suka Ramai direncanakan pula 

kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan gereja. Kegiatan 

ini pun perlu dipersiapkan dengan baik agar hasilnya memuaskan. 

2. Pemekaran paroki St. Paulus:   

Melihat luasnya paroki St. Paulus dan jumlah umatnya yang cukup besar, 

maka sudah lama Bpk Uskup merencanakan untuk memekarkan paroki kita 

ini. Paroki yang baru akan berpusat di stasi St. Yohanes – Kota Batak dan 



 

 

akan meliputi semua stasi Wilayah IV ditambah beberapa stasi dari paroki 

Pasir Pangarayan.  Pastor-pastor yang akan menggembalakan paroki baru 

ini ialah para pastor dari Tarekat SCJ. Di stasi Kota Batak sedang 

dipersiapkan tempat tinggal para pastor.  Waktu peresmian paroki yang 

baru telah ditetapkan oleh Bpk Uskup pada hari Minggu, tgl 8 Oktober 

2017. Maka diminta kepada Ketua Wilayah, Pengurs stasi Kota Batak 

bekerja sama dengan Pengurus dan Umat Wilayah IV untuk membentuk 

Panitia Peresmian Paroki dan mengadakan segala persiapan yang layak 

untuk even yang penting ini.  DPP tetap akan terlibat dalam persiapan 

tersebut. 

3. Pentahbisan Pastor Xaverian Baru: 

Dengan penuh rasa gembira kita telah menerima berita, bahwa seorang 

Diakon dari Serikat Xaverian yang baru selesai studi teologinya di Italia akan 

ditahbiskan di Paroki kita pada tanggal 21 Oktober mendatang.  Nama 

Diakon ini ialah Gordianus Afri, SX asal Manggarai (NTT). Panitia persiapan 

tahbisan sudah dibentuk oleh DPP dan kegiatan-kegiatan persiapan 

tahbisan ini sudah dirancang. Kita patut bersyukur atas anugerah seorang 

Imam baru ini dan atas kesempatan yang baru pertama kali diberikan 

kepada  paroki kita untuk merayakan pentahbisan seorang imam. Kami 

meminta agar segala kegiatan yang direncanakan oleh panitia pentahbisan 

ini diterima dan di dukung oleh kita semua. Semoga kegiatan-kegiatan 

persiapan pentahbisan ini dapat menjadi dorongan untuk munculnya 

panggilan-panggilan baru di paroki kita. 

4. Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus).  Sebagai warga 

negara Indonesia yang baik, kita ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan 

masyarakat dan Pemerintah setempat yang diadakan sehubungan dengan 



 

 

Perayaan 17 Agustus dan sedapat mungkin kita juga berkumpul untuk 

beribadat di gereja pada Hari Raya tsb untuk mensyukuri Tanah Air kita dan 

memohon perlindungan Tuhan atas Pemerintah dan atas seluruh rakyat 

Indonesia. 

5. Bulan Kitab Suci.  Seperti sudah biasa kita lakukan setiap bulan September, 

tahun ini juga kita diminta untuk memanfaatkan bulan September untuk 

meningkatkan perhatian dan pengetahuan kita tentang Kitab Suci.  Di 

semua stasi dan kring diminta untuk mengadakan pertemuan Kitab Suci, 

menurut petunjuk dari bahan panduan BKSN yang akan disampaikan 

kepada kita.  Sekaligus kita diminta untuk mendukung segala kegiatan dari 

Sie Kitab Suci tingkat paroki, wilayah dan stasi. 

Demikianlah yang kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan 

kerjasama demi lebih meningkatkan terwujudnya kerajaan Allah di paroki kita. 

 

Salam Hangat 

P. Franco Qualizza, SX 
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SAJIAN UTAMA 

MENGGUNAKAN KEMERDEKAAN 

DENGAN BIJAK 

Tanggal 17 Agustus merupakan hari 

bersejarah bagi bangsa Indonesia. 

Pada tanggal itu, di tahun 1945, 

pemimpin bangsa kita, Soekarno dan 

Moh. Hatta, memproklamirkan 

kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Kemerdekaan itu diperuntukkan bagi 

rakyat Indonesia tanpa membedakan 

ras, suku, golongan, agama, atau 

partai. Bung Karno dan Bung Hatta, 

atas nama bangsa Indonesia, 

menyatakan bahwa rakyat Indonesia 

sudah terbebas dari belenggu 

penjajahan bangsa asing. Dengan 

kemerdekaan itu, setiap rakyat 

Indonesia memiliki hak yang sama di 

tanah air yang tercinta ini. 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

merupakan momen yang 

menggembirakan bagi rakyat 

Indonesia. Jika kita menelusuri 

sejarah di saat itu, kita dapat 

merasakan suasana gembira di hati 

sanubari warga. Mereka bersukacita 

menyambut proklamasi. Mereka 

bergembira menyongsong kemer-

dekaan. Kegembiraan atas proklamasi 

ternyata bukan hanya menjadi milik 

rakyat Indonesia zaman ’45 saja. 

Kegembiraan itu menjadi 

kegembiraan rakyat Indonesia kini 

dan di masa datang. Saat ini pun 

rakyat Indonesia diajak untuk 

bergembira dan bersukacita 

merayakan peringatan ulang tahun 

kemerdekaan Republik Indonesia. 

Atas kegembiraan itu, rakyat 

Indonesia diajak untuk menghaturkan 

syukur. Semua rakyat Indonesia 

bergembira merayakan hari ulang 

tahun kemerdekaan Republik 

Indonesia. 

Merayakan kegembiraan atas HUT 

kemerdekaan dapat dilakukan dengan 
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berbagai macam kegiatan. Sebagai 

warga negara, orang merayakannya 

dengan upacara bendera dan acara-

acara lomba yang banyak digelar. 

Sebagai warga gereja, orang Katolik di 

seluruh Indonesia merayakannya 

dengan perayaan ekaristi. Dalam 

tradisi liturgi Gereja Katolik, ulang 

tahun proklamasi Indonesia masuk 

dalam kategori “Hari Raya”. Sebagai 

hari raya, perayaan ekaristi 

dilaksanakan secara meriah. Salah 

satu ciri kemeriahan itu adalah 

adanya tiga bacaan liturgi. 

Ada empat hal yang hendak dibangun 

dalam diri umat katolik dengan 

perayaan ekaristi itu. Pertama, umat 

Katolik diajak untuk menghaturkan 

syukur kepada Tuhan karena 

anugerah kemerdekaan yang 

diberikan-Nya. Bagi umat Katolik, 

kemerdekaan yang didapat bangsa 

Indonesia bukan semata-mata 

perjuangan anak bangsa, melainkan 

juga anugerah, rahmat, dan berkat 

Tuhan. Hal ini senada dengan bunyi 

alinea ketiga mukadimah UUD ‘45, 

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa dan dengan didorong oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya.” 

 

Kedua, umat Katolik diajak untuk 

mengenangkan jasa para pahlawan 

serta mendoakan mereka. Ini 

merupakan bentuk ungkapan terima 

kasih kepada para pejuang 

kemerdekaan. Dengan mengenang 

dan mendoakan mereka, umat Katolik 

menaruh rasa hormat pada mereka. 

Tentu kita ingat akan kata-kata Bung 

Karno, “Bangsa yang besar adalah 
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bangsa yang selalu menghargai jasa-

jasa pahlawannya.” 

Ketiga, selain mendoakan para 

pahlawan, umat Katolik berdoa juga 

untuk bangsa Indonesia, seluruh 

rakyat Indonesia, agar terhindar dari 

malapetaka dan dapat mencapai 

kesejahteraan serta hidup damai. 

Umat berdoa bukan hanya untuk 

umat Katolik atau Kristen saja, 

melainkan untuk semua rakyat 

Indonesia, tanpa melihat suku, ras, 

agama, golongan dan aliran 

ideologinya. Hal ini terlihat dalam 

upacara Doa Umat. 

Keempat, selain bersyukur dan 

berdoa, umat Katolik diajak juga 

untuk merenungkan “Sabda Tuhan”. 

Di atas telah dikatakan bahwa dalam 

ulang tahun kemerdekaan dalam 

liturgi Katolik termasuk Hari Raya 

sehingga ada 3 bacaan “Sabda Tuhan” 

untuk direnungkan. Umat diajak 

untuk merenungkan sabda Tuhan ini 

agar dapat menemukan kehendak 

Tuhan di sana. Hasil renungan itu 

melahirkan pertanyaan apa yang bisa 

aku lakukan untuk mengisi 

kemerdekaan ini? Dengan kata lain, 

renungan mengajak umat katolik, 

sebagai warga negara, untuk 

berperan aktif membangun bangsa 

ini. 

Bacaan pertama diambil dari Kitab 

Putra Sirakh 10: 1–8. Di sini sabda 

Tuhan lebih ditujukan kepada para 

pemimpin bangsa ini, baik legislatif, 

yudikatif, maupun eksekutif; baik 

tingkat pusat maupun daerah, agar 

mereka menggunakan kekuasaan 

yang diberikan atau dipercayakan 

kepada mereka dengan bijaksana. 

Sikap bijaksana pemimpin dalam 

menjalankan kuasanya dapat 

berdampak positif bagi rakyat, seperti 

mendatangkan ketertiban, 

keteraturan, serta kesejahteraan. 

Jadi, terlihat jelas bahwa kekuasaan 

yang ada pada para pemimpin bangsa 

ini diarahkan untuk kebaikan 
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bersama, bukan demi kepentingan 

pribadi, keluarga, atau golongannya 

sendiri. Lewat bacaan pertama ini, 

Tuhan menghendaki agar para 

pemimpin memperhatikan 

kepentingan rakyatnya. 

Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2: 

13–17. Berbeda dengan bacaan 

pertama, di sini Tuhan meminta 

rakyat untuk berlaku bijaksana. Surat 

Petrus ini menyadarkan umat bahwa 

saat ini mereka adalah orang-orang 

merdeka dan meminta umat untuk 

tidak menyalahgunakan kemerdekaan 

itu. Nasehat ini dapat diterapkan juga 

untuk konteks kemerdekaan bangsa 

Indonesia. Melalui surat Rasul Petrus 

ini, kita dapat mengetahui kehendak 

Tuhan bagi kita, yaitu supaya kita 

memanfaatkan kemerdekaan kita 

dengan bijaksana. Rasul Petrus 

merinci bentuk bijaksana dalam 

kemerdekaan seperti takut akan 

Allah, mengasihi sesama, dan 

menghormati pemerintahan. 

Bacaan Injil dalam perayaan ekaristi 

HUT Kemerdekaan RI tahun ini 

diambil dari Matius 22: 15–21. Dalam 

Injil diperlihatkan jawaban bijaksana 

Tuhan Yesus dalam menghadapi 

pertanyaan menjebak kaum Farisi dan 

orang-orang Herodian. “Berikanlah 

kepada kaisar apa yang menjadi hak 

kaisar dan kepada Allah apa yang 

menjadi hak Allah.” Pernyataan Yesus 

ini dapat diterapkan untuk kehidupan 

kita saat ini. Setiap warga negara 

Indonesia adalah juga warga Gereja. 

Di sini Tuhan Yesus mengajak umat-

Nya untuk mengadakan pembedaan 

antara Negara dan Gereja; antara 

pemerintahan dan agama. Jangan 

sampai urusan keagamaan 

ditimpakan kepada pemerintahan 

negara atau agama dipaksakan ke 

pemerintahan negara. Dengan kata 

lain, Yesus mau mengajari kita untuk 

tidak mengagamakan negara atau 

menegarakan agama. 
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Dari ketiga bacaan liturgi ini, kita 

dapat menarik satu kesimpulan 

berkaitan dengan apa yang hendak 

direnungkan oleh umat Katolik dalam 

merayakan ulang tahun proklamasi 

ini. Umat diajak untuk merenung agar 

dapat mengetahui kehendak Tuhan 

baginya. Dan itu ada dalam bacaan 

liturgi tadi. Jadi, kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah Tuhan 

menghendaki supaya umat 

menggunakan kemerdekaan dengan 

bijaksana. Menggunakan kemer-

dekaan dengan bijaksana merupakan 

bentuk lain dari tidak 

menyalahgunakan kemerdekaan itu. 

Sebenarnya nasehat Tuhan, yang 

terdapat dalam bacaan-bacaan liturgi 

ini, sudah pernah disuarakan oleh 

para pemimpin bangsa ini sejak 

berdirinya Negara ini. Salah satunya 

adalah Presiden Indonesia yang 

pertama. Bung Karno pernah 

menasehati rakyat Indonesia bahwa 

proklamasi hanyalah menghantar 

rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan. Tugas rakyat 

ke depannya adalah mengisi 

kemerdekaan itu dengan penuh 

bertanggung jawab. 

Oleh karena itulah, dalam perayaan 

ekaristi ini, Gereja Katolik mengajak 

umatnya untuk tidak menya-

lahgunakan kemerdekaannya. Umat 

katolik diminta untuk menggunakan 

kemerdekaannya demi pemerdekaan 

sesamanya. Dengan kata lain, 

kemerdekaan yang didapat bukan 

untuk dinikmati sendiri, melainkan 

dibagikan kepada sesama. Dengan 

demikian dapatlah terwujud cita-cita 

bangsa kita, yaitu kesejahteraan 

hidup bagi rakyat Indonesia. (CAW) 

TOPIK 

EKARISTI DAN KELUARGA 

(disampaikan oleh Pastor Franco Qualizza SX 
dalam rekolesi bagi keluarga penerima 

Komoni I Wilayah Pusat) 
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KENANGAN KOMUNI PERTAMA ST THERESIA KANAK-KANAK YESUS 
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UJUD KERASULAN DOA AGUSTUS 

2017 

GEREJA UNIVERSAL – PARA 

SENIMAN: 

“Semoga para seniman zaman ini, 

melalui orisinalitasnya, bisa 

membantu setiap orang menemukan 

keindahan ciptaan Tuhan.” 

GEREJA INDONESIA – KAUM 

RELIGIUS; 

“Semoga kaum religius semakin rela 

untuk menyerahkan tanggungjawab 

yang tidak bisa ditanganinya kepada 

kaum awam yang mau dan mampu 

membantu Gereja dengan sepenuh 

hati.” 

KOLOM 

KATEKESE: MENGHAYATI KERANGKA 

DASAR EKARISTI 
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LITURGI: MUSIK LITURGI 

Musik liturgi adalah bagian penting 

dan utuh dari liturgi. Maka, logislah 

kalau tujuan musik liturgi sama 

dengan tujuan liturgi secara umum 

atau tidak berbeda dengan tujuan 

liturgi. Karena merupakan bagian 

penting dan utuh dari liturgi, musik 

liturgi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi 

harus menjalankan tugas yang tidak 

boleh diganti atau dinomorduakan 

yakni, “berperan atau bertugas 

melayani liturgi, melayani ibadat 

kepada Tuhan. 

 Musicam Sacram (MS), instruksi 

Konsili Vatikan II tentang musik dalam 

liturgi. 

Musik liturgi harus selalu dikaitkan 

dengan konteks liturgi yang sedang 

dirayakan. Berarti, yang penting 

adalah liturgi, bukan hanya musiknya. 

MS nomor 11: “Hendaknya dicamkan 

sungguh-sungguh bahwa kemeriahan 

sejati liturgi tidak tergantung 

pertama-tama pada indahnya 

nyanyian atau bagusnya upacara, 
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tetapi pada makna dan perayaan 

ibadah yang memperhitungkan 

keterpaduan perayaan liturgis itu 

sendiri, dan pelaksanaan setiap 

bagiannya …” 

Paus Benediktus XVI memperkuat hal 

itu dengan mengatakan 

dalam Sacramentum Caritatis(SC) 

nomor 42: “Sebagai unsur liturgi, 

nyanyian hendaknya sungguh 

dipadukan dengan seluruh perayaan. 

Oleh karena itu, segala sesuatu – teks, 

musik, dan pelaksanaannya – harus 

sesuai dengan makna misteri yang 

sedang dirayakan, struktur ritus dan 

masa liturgi.” 

 

Liturgi yang baik dan benar harus 

memenuhi lima kriteria yakni, 

tindakan (penuh kesadaran), bersama 

(seluruh gereja bukan perseorangan), 

suci (ada dasar teologis dan 

biblisnya), simbolis (ekspresi artistik 

dan kultural), dan resmi (mengikuti 

struktur dan tata perayaan yang 

baku). Sebagai bagian penting dan 

utuh dari liturgi, musik liturgi memiliki 

beberapa fungsi sebagaimana 

ditegaskan dalam MS nomor 5, agar 

doa diungkapkan secara lebih 

menarik, misteri liturgi dinyatakan 

lebih jelas, kesatuan hati dicapai 

berkat perpaduan suara, hati lebih 

mudah dibangkitkan ke arah hal-hal 

surgawi berkat keindahan upacara 

kudus, seluruh perayaan lebih jelas 

mempralambangkan liturgi surgawi 

yang dilaksanakan di kota suci 

Yerusalem baru. 

Musik-liturgis sebagai karya seni 

(bukan tontonan atau pertunjukan) 

sebenarnya membantu kita semua 

sebagai peraya untuk mengarahkan 

seluruh diri kepada inti misteri yang 

dirayakan dalam liturgi yaitu kepada 
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Tuhan sendiri sebagai sumber segala 

karya seni. Oleh karena itu cara-cara 

yang mengalihkan perhatian kita 

kepada hal lain atau kepada tokoh 

tertentu perlu diwaspadai. Bisa saja 

kita memilih seorang artis sebagai 

pemazmur atau penyanyi solo tetapi 

ketika ia menjalankan tugasnya tidak 

boleh ditonjolkan keartisannya, tetapi 

“fungsi liturgisnya”. Memberikan 

aplaus kepada si pemazmur atau 

solist karena suaranya yang bagus 

lebih merupakan bagian dari suatu 

acara panggung pertunjukan.  

Pertimbangan yang sama dapat kita 

pakai untuk menilai kebiasaan koor 

menyanyikan semua lagu selama 

perayaan liturgis. Sebetulnya koor 

dengan dirigen yang bagus sungguh 

berfungsi liturgis kalau dapat 

membantu semua peraya yang lain 

untuk menyanyi bersama dengan 

lebih baik seperti atau mendekati 

cara koor menyanyi. Kalau dari awal 

sampai akhir semua nyanyian 

dibawakan hanya oleh koor, 

meskipun semuanya sangat 

mempesona, sebetulnya telah 

mengurangkan maknanya sebagai 

musik/nyanyian liturgis. Perlu ada 

suatu pembagian yang lebih 

seimbang dalam hal ini. 
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KEGIATAN 

DPP  

SEKSI LITURGI: KUNJUNGAN PUSAT 

MUSIK LITURGI JOGJAKARTA  KE 

PEKANBARU 

Jumat, 28-30 Juli 2017, di Paroki 

Santo Paulus berkumpul umat dari 

kring dan stasi-stasi, bahkan dari 

Paroki St Maria A Fatima yang tak lain 

dan tak bukan karena kedatangan 

dedengkotnya musik Liturgi yakni Bpk 

Paul Widyawan dan Romo Karl 

Edmund Prier SJ, yang adalah 

pengarang buku Madah Bakti yang 

kita pakai setiap hari Minggu / ibadat. 

Kegiatan ini digawangi oleh Seksi 

Liturgi DPP St Paulus di penghujung 

masa bakti beliau, Bpk Paian Gultom, 

didukung oleh panitia pelatihan liturgi 

yang sengaja dibentuk untuk 

mengkoordinir kegiatan istimewa ini. 

Dalam tiap sesi pelatihan, baik 

pengenalan akan musik liturgi 

samapai pelatihan dirigen, pelatihan 

organis dan juga secara langsung 

terjun latihan menyanyikan lagu-lagu 

latin yang rumit, yakni “Veni-Veni 

Emmanuel” dan “Panis Angelicus”, 

peserta dibimbing sedemikian rupa – 

bahkan sampai diuji cobakan -. 

 

Seorang ibu dari Paroki St Maria – Ibu 

Irwana – merasa sungguh beruntung 

dapat mengikuti pelatihan ini. Lain 

lagi wakil dari Stasi St Agatha Kualu 

Tarai – Sdr. Ivo – yang sudah lama 

membaca nama Paul Widyawan dan 

Rm Prier di Madah Bakti, dan senang 
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dapat kesempatan dibina langsung 

oleh pakarnya. Seorang remaja,- Apin 

– merasa beruntung mengikuti 

kegiatan ini saat umurnya masih 

muda, sehingga ia merasa akan lebih 

banyak kesempatan untuk 

mengembangkan pengetahuan ini 

untuk mengasah kemampuannya. 

Pastor Paroki – Pastor Franco 

Qualizza, SX menyampaikan, jika 

beliau disuruh berlatih bernyanyi 

selama setengah jam saja beliau akan 

merasa kapok, tap dalam kegiatan ini, 

umat belajar menanyi dari pagi 

sampai malam, sungguhlah suatu hal 

luar biasa, menuntut energi sekian 

banyak. Pastor juga terkesan dengan 

pasangan dou madah bakti ini, karena 

dengan ilmu yang demikian tinggi, 

mampu menyampaikan materi secara 

sederhana sehingga bisa diterima 

oleh seluruh peserta dan sungguh 

berharap semoga bisa dimanfaatkan. 

Beliau juga menekankan kembali apa 

yang selalu ditekankan oleh Rm Prier, 

bahwa selalu menempatkan musik 

sebagai “pelayan”, maka harus 

diprhatikan benar bahwa musik 

sifatnay hanya membantu dan bukan 

sesuatu yang harus ditampilkan atau 

ditonjolkan. 

 

Romo Prier, dalam kesempatan pesan 

dan kesan berucap, “Saya senang 

datang kesini. Umat dari stasi-stasi 

yang jauh-jauh datang berkumpul 

adalah sebuah nilai plus.” Beliau juga 

merasa kurang waktu, “Kalian ini 

bukan main banyak pertanyaan, suatu 

hal yang tidak selalu ada,” ungkap 

beliau sehubungan dengan merasa 

kekurangan waktu. 

Pesan beliau di akhir acara, bahwa 

tanah yang subur tidak cukup ahnya 

benih dimasukan ke tanah, tapi harus 
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ada perubahan. Demikian juga 

dengan pelatihan ini, bahwa 

pengetahuan ada tidak cukup hanya 

dilanjutkan, melainkan harus berani 

dirubah seiring dengan mendapatnya 

pengetahuan baru. 

 

STASI 

KOMUNI PERTAMA DI STASI ST 

YOSEF SALO 

Minggu, 23 Juli 2017, di stasi St Yisef 

Salo diterimakan komuni I untuk dua 

anak, dalam perayaan Ekaristi yang 

dipersembahkan oleh Pastor Ottelo 

Pancani, SX 
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BAPTIS BAYI STASI ST PHILIPUS 

ARENGKA UJUNG 

 

Tiga bayi dan dua anak penerima 

Sakramen Permandian yang 

diterimakan oleh Pastor Yuluis Tangke 

Bandaso SX di Stasi St Philipus 

Arengka Ujung, Sabtu malam, 22 Juli 

2017. 

PERECIKAN BANGUNAN 

GEREJA STASI ST 

FRANSISKUS ASSIS INDA 

KIAT 

Dibangun dengan bergotong-royong, 

swadaya, dalam waktu kurang lebih 

setahun, bangunan Gereja Stasi St 

Fransiskus Assisi sudah bisa 

digunakan untuk beribadat. Lengkap 

dengan atap ber-rangka baja ringan. 

Kaca dan daun pintu yang masih 

belum terpasang tidak menyurutkan 

semangat umat stasi untuk 

melantunkan lagu-lagu dan doa saat 

perayaan Ekaristi sekaligus perecikan 

Gereja oleh Pastor Paroki, Pastor 

Franco Qualizza, SX – 22 JUli 2017 

Pembangunan akan masih berlanjut, 

namun  bangunan gereja yang sudah 

bisa dipakai untuk beribadat ini, 

semakin mengobarkan semangat 

umat untuk menyelesaikannya. 

 

PERISTIWA 

SELAMAT BERKARYA Sr AGUSTINA 

KSFL 

Pertemuan mingguan kring Theresia 

Stasi St Lusia Rumbai tgl 15 Juli 2017 

Skaligus perpisahan dengan sr 

Agustina KSFL yang pindah ke etmpat 
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baru, sekaligus menyambut kehadiran 

sr Martina Siregar KSFL. 

Kegiatan diawali dengan renungan 

dan doa rosario dan sambutan oleh 

bpk Situmorang dan ketua kring bpk 

Nainggolan. 

Dalam kesempatan itu diserahkan 

kenang-kenangan oleh ketua kring 

serta cinderamata oleh bpak Thomas 

K Ginting kpd sr Agustina.  

 

SELAMAT DATANG DIAKON 

GORDIANUS AFRI SX 

Paroki kita kedatangan seorang 

Diakon yang akan ditahbiskan 

menjadi imam pada tanggal 21 

Oktober 2017. Beliau adalah Diakon 

Gordianus Afri SX – tiba di Paroki kita 

tanggal 1 AGustus 2017. 

Selamat datang Diakon. 

 

PENTAHBISAN IMAM DI 

KEUSKUPAN PADANG 

Tahbisan 2 imam baru untuk 

Keuskupan Padang: P. Wolfram 
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Ignatius Nadeak dan P. Prian Doni 

Malau di Gereja Katedral Padang, 26 

Juli 2017. 

 

PENGUMUMAN 
Animasi Panggilan dan Calling Camp 

Dalam rangka Pentahbisan Imam baru 

tanggal 21 Oktober 2017 mendatang, 

Seksi Animasi Panitia Pentahbisan 

akan berkunjung ke stasi-stasi. 

Berikut jadwal kunjungan 

 Rabu 9 Ags 2017 @setelah 
misa Stasi St Antonius Dn 
Koto Panjang 

 Kamis, 10 Ags 2017 @setelah 
Misa di Stasi St Thersesia 
Kanak-kanak Yesus 

 Jumat 11 Ags 2017 @setelah 
Misa di Stasi St Dominikus 
Tambusai 

 Sabtu 12 Ags 2017 @17.00 di 
Stasi St Agatha Kualu Tarai 

 Minggu 13 Ags 2017 @setelah 
Ibadat di Stasi St Yohanes Kota 
Batak 

 Selasa 15 Ags 2017 @setelah 
Misa di Stasi St Tarcisius Kota 
Baru 

 Rabu 16 Ags 2017 @setelah 
Misa di Stasi St Agustinus 
Sriwijaya 

 Jumat 18 Ags 2017 @setalah 
Misa di Stasi St Monika 
Menjuahjuah 

 Sabtu 19 Ags 2017 @setelah 
Misa di Stasi St Philipus 
Arengka Ujung 

 Minggu 20 Ags 2017 @16.00 di 
Wilayah Pusat 

 JUmat 25 AGs 2017 @setelah 
Misa di Stasi ST Fransiskus 
Xaverius Bukit Payung 

 Minggu 27 AGs 2017 @16.00 di 
Stasi St Yosef Salo 

 MInggu 27 Ags 2017 @selesai 
Misa di Stas St Sisilia Siabu 
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 Kamis, 31 AGs 2017 @16.00 di 
Stasi St Thomas Petapahan 

 MInggu 10 Sept 2017 @selesai 
Misa di Stasi St Elisabrt Muara 
Fajar 

 Kamis, 14 Sept 2017 @selesai 
Misa di Stasi St Martinus 
Majaphit 

 Sabtu 16 Sept 2017 @ 17.00 di 
Stasi St Yohanes Don Bosco 
Rajawali 

 MInggu 17 Sep 2017 @Seelsai 
Misa di Stasi St Rafael PT Johan 

 Selasa 19 Sept 2017 @17.00 di 
Stasi St Veronika Palas 

 Jumat 22 Sept 2017 @selesai 
Misa di Stasi St Felicitas Kota 
Bangun 

 Sabtu 23 Sept 2017 @16.00 di 
Stasi St Laurentius SUkaramai 

 Sabtu 23 Sept 2017 @16.00 di 
Stasi St Dionisius Kp Damai 

 Minggu 24 Sep 2017 @selesai 
Misa di Stasi St Lusia RUmbai 

 Selasa 26 Sept 2017 @16.00 di 
Stasi St Fransiskus Xaverius Psr 
Flamboyan 

 Kamis 28 Sept 2017 @16.00 di 
Stasi St Agnes Muara Beringin 

 Jumat 29 Sept 2017 @16.00 di 
Stasi St Fransiksus Assis Inda 
Kiat  

Adapun acara lain yang digelar adalah 

Calling Camp, yang diadakan di Pusat 

Paroki, dengan jadwal: 

 Untuk kelas 4 s/d kelas 9  31 
Sept – 1 Oktober 2017 

 Untuk kelas 10 dan OMK  7-8 

Oktober 2017 

Pendaftaran Calling Camp di pengurus 

stasi masing-masing. 

Info: 

 Clara 0823 8541 5898 

 Fika 0812 6791 0900 

 

 



 

 

 


