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P E N G A N T A R   P A S T O R   P A R O K I 

 

Saudara-saudari yang terkasih…. Salam damai dalam kasih Kristus Tuhan kita. 

Selamat menjalani masa Adven dan tahun liturgi baru. Jika pada tahun yang lalu perhatian kita 

terpusat pada katekese, maka pada sepanjang tahun liturgi baru ini kita akan memusatkan 

perhatian pada liturgi – khususnya pada Ekaristi.  

Masa Adven, sebagai masa penantian mengundang kita menjadi kreatif memikirkan apa sih 

harapan Tuhan terhadap kita dalam kunjungan-Nya kepada kita tahun ini? Yang dicari-Nya 

sekarang seperti dulu bukan harta duniawi..., Dia akan datang sebagai saudara kita dan tidak 

akan menganggap hina merendahkan diri dengan yang paling miskin dan menderita agar kita 

pun, yang diangkat-Nya menjadi saudara-Nya, belajar dari pada-Nya menjadi saudara kepada 

sesama. Tetapi ini menuntut pertobatan dari kita: mengubah nafsu berkuasa menjadi semangat 

pelayanan, nafsu memiliki menjadi hati bebas dari kelekatan pada harta; nafsu menikmati  pada 

sukacita yang berasal dalam usaha kita untuk membahagiakan Tuhan dan sesama kita. 

Satu hal lain, di paroki kita akan hadir Pastor Yulius Tangke Bandoso SX. Setelah ditugaskan 

untuk melayani masyarakat di Bangladesh, beliau akan menetap di paroki kita. Beliau juga 

pernah berkarya di Paroki Aek Nabara. Maka seyogyanya kita menyambut dengan sukacita 

berita ini, dan semoga makin banyak umat yang bisa terlayani. 

Juga, untuk perayaan Natal, kembali Pastor Anton Wahyudi SX yang sudah kita kenal berkenan 

turut membantu pelayanan perayaan Natal di paroki kita. Untuk itu mari kita bersyukur.  

Akhir kata, selamat mempersiapkan diri untuk meyambut Natal, dan selamat merayakan Natal 

bersama keluarga dan sahabat-sahabat. 

 

Semoga Tuhan menyertai kita dengan kasihNya dalam setiap karya kita.  

 

Salam dan hormat, 

P.Franco Qualizza, SX 

Pastor Paroki 

D A R I   R E D A K S I 

 

Syukur atas penyertaan Roh Kudus, sekali lagi Warta Paroki dapat hadir menemani suasana 

Adven kita dalam menyambut kelahiran Sang Juruselamat. 

Edisi kali ini disertai dengan partisipasi umat untuk meyampaikan ucapan selamat Natal. 

Partisipasi ini kami sambut dengan penuh syukur. Adapun hasil dari partisipasi ini adalah untuk 

pengadaan membantu pengadaan warta paroki, dan juga - yang tak kalah penting – sebagian 

akan diserahkan ke kas panitia pembangunan gereja, yang adalah merupakan tanggungjawab 

kita bersama. 

Terimakasih kepada seluruh pihak, dan selamat menyambut kedatangan-Nya. 

 

Y Sugiyana 

Redaktur
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S A J I A N   U T A M A 

 

MASA ADVEN 

P.Franco Qualiza, SX 

Istillah “Adven” = 
Kedatangan .  

Kedatangan dalam 
arti: 

1. “kelahiran Yesus” 

2. “kedatangan 
Yesus pada akhir zaman” 

Masa adven suatu kesatuan, namun dapat 
dibagi atas dua bagian:  

- Dari hari Minggu I Adven sampai tgl 16 
Desember lebih digarisbawahi 
Kedatangan Yesus pada akhir zaman. 

- Tgl 17 s/d 24 Desember yang 
digarisbawahi ialah persiapan untuk 
menyambut hari raya Natal. 

Tokoh-tokoh K.S. yang ditonjolkan 
ialah: Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, 
Maria. 

Nabi Yesaya:  Sabda Tuhan sepanjang 
masa Adven diambil khususnya dari Kitab 
Nabi Yesaya, teristimewa bagian yang 
menggarisbawahi harapan yang diberikan 
kepada bangsa Israel di saat-saat genting 
sejarah mereka. Pesan Yesaya selalu aktual 
untuk segala zama. 

Yohanes Pembaptis: nabi terakhir dalam 
P.L., melalui perkataan dan perbuatannya  
mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan 

memperkenalkannya ketika Ia datang. 

Maria: Ibu Yesus yang unggul dalam 
mendengarkan Sabda dan melakukannya, 
mengajar kita cara yang terbaik untuk 
menyambut Yesus dalm hidup kita. 

Pokok-pokok misteri keselamatan 
yang dirayakan dalam Masa Adven: 

- Allah yang telah datang ke dalam 
sejarah manusia teristimewa dalam 
diri Yesus. 

- Allah yang sedang datang di 
tengah kita melalui Sabda dan 
Sakramen, maka Allah yang ingin 
memperkenalkan diri-Nya kepada 
semua bangsa melalui  pewartaan 
Gereja. 

- Yesus yang akan datang dalam 
kemuliaan pada akhir zaman  

Sikap yang dianjurkan oleh Gereja dalam 
masa Adven: 

- Penantian aktif dan gembira 
“Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus” 

- Harapan.  Doa pokok dapat ditemukan 
dalam  Mz 24. 

- Tobat. Pertemuan dengan Tuhan 
selalu menuntut pertobatan, 
mengenakan sikap orang kecil (Maria, 
Yosef, para gembala) 

- Mempersiapkan jalan untuk Tuhan = 
menjadikan dunia ini suatu tempat 
lebih layak untuk Tuhan yang sekaligus 
akan menjadikan dunia suatu tempat 
lebih layak untuk hidup manusia itu 
sendiri. 

Semangat adven: 

 Tidak bisa merayakan natal selain 
dalam suasana kerendahan hati, 
kesederhanaan dan solidaritas 
terhadap yang miskin. 

 Tidak bisa merayakan kelahiran Dia 
yang menyelamatkan bangsanya dari 
dosa, tanpa upaya kita sendiri untuk 
membersihkan diri dari setiap bentuk 
dosa dan kejahatan. 
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T O P I K 

AWAL MULA TAHUN  LITURGI 

P.Pancani Otello, SX 

Tahun Liturgi  
lahir pada Hari 
Yesus bangkit.  

Pada hari itu juga 
Yesus segera 
mencari murid-
murid-Nya un-tuk 
berbagi keba-

hagian-Nya dengan mereka. Diantara 
mereka - menurut Injil Lukas – ada Kelopas 
dan seorang temannya – tidak disebutkan 
nama, bisa siapa saja, bisa juga kita pada 
masa sekarang ini (Luk 24). Dengan hati 
kecewa mereka meninggalkan kota 
Yerusalem dan pulang kampung, Emaus. 
Akan tetapi Yesus datang, menghampiri dan 
berjalan bersama mereka. Lalu Yesus 
membantu Kleopas dan temanya mengerti 
Kitab Suci yang mengatakan bahwa Anak 
Manusia harus menderita, wafat dan 
bangkit. Kemudian Yesus merayakan 
perjamuanNya dengan mereka. Ketika itu 
terbukalah mata mereka dan mereka 
mengenal Yesus, tetapi ketika itu juga Yesus 
lenyap dari hadapan mereka. 

Yesus lenyap dari hadapan mereka 
namun di tangan Kleopas dan 
temannya tinggal Roti Ekaristi yang 
diberikan Yesus kepada mereka. Itulah 
awal Tahun Liturgi atau tahun Gereja. 

Perjumpaan Yesus yang hidup dan 
bangkit itu telah menjadi titik pokok 

iman murid-murid-Nya. 

Di kemudian hari,  di sekitar pengalaman 
perjumpaan dengan Yesus yang hidup 
dan yang bangkit itu, murid-muridNya 
lama kelamaan membangun perayaaan-
perayaan lain seperti Masa Prapaskah, Masa 

Adven, Masa Biasa dan pesta orang-orang 
kudus. 

Itulah kelahiran Tahun Liturgi atau Tahun 
Gereja, yang kita awali pada hari Minggu 
pertama Adven dan kita akhiri pada hari 
Minggu biasa ke-34 – Pesta Kristus Raja 
Semesta Alam. 

Tahun ini adalah “Tahun Liturgi A” dan 
selama tahun ini kita ditemani oleh 

Injil Matius. 

 

RENUNGAN 

TANDA KEHADIRAN ALLAH BESERTA 

KITA – YESUS DALAM KANDUNGAN

  

Kita tahu hidup-Nya di 

bumi ini dimulai sejak 

dalam kandungan. Dan, 

kita jadi tahu bahwa 

bagian pertama dari 

perjalanan-Nya di 

antara kita - bagian 

pertama dari Firman Allah yang mengambil 

daging dan tinggal di antara kita - adalah 

sembilan bulan dalam rahim ibu-Nya. Tapi, 

kita jarang merenungkan ini sebagai bagian 

dari kehadiran "Allah beserta kita." Ini 

sebuah latihan bagi imajinasi kita untuk 

berkontempelasi  dengan Yesus dalam awal 

perjalanan hidup seperti yang kita alami 

oleh gambar USG janin berusia 5 bulan 

dalam rahim, yang hanya memiliki panjang 

sekitar 15 cm. Gambaran tentang janin 

dalam rahim  ini akan membantu kita 

meluangkan waktu membiarkan realitas 

yang mendalam menyentuh hati kita dan 

merayakan masuknya Yesus ke dunia kita 

dan untuk menyambut Yesus dalam hati kita 

sekarang. 
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Pada saat  - "oleh kuasa Roh Kudus" - 

kehidupan Yesus dimulai pada rahim Maria, 

Yesus menjadi satu dengan kita. Dia tidak 

dengan begitu saja tiba-tiba hadir secara 

ajaib sebagai orang dewasa. Ia – seperti 

kita - memulai perjalanan hidup-Nya dari 

kumpulan sel yang berkembang dalam 

rahim. Kita bisa membayangkan sel-sel 

tersebut bertumbuh begitu cepat, hari demi 

hari dan minggu ke minggu - diam-diam, 

tanpa disadari. Begitulah, kehidupan 

manusia sudah dimulai;  "Tuhan, telah 

menciptakan salah satu dari kita." Tidak ada 

yang bisa membayangkan Tuhan bisa 

menjadi manusia. Dan, sekarang kita bisa 

membayangkan Allah kita datang di antara 

kita, berkembang dalam kehidupan baru - 

begitu kecil, begitu tergantung, begitu tak 

berdaya. Kita bisa merasakan syukur yang 

mengalir dalam diri kita sementara kita 

merenungkan perjalanan gaib Yesus 

menjadi "rajutan" dalam rahim ibu-Nya. 

Meskipun Anak Allah, ia menjadi Putra 

Maria. Kita bisa membayangkan 

perkembangan-Nya, Ia mengambil daging, 

sel-sel, bentuk tubuh, penampilan, dan 

nafas kehidupan Maria. Pertumbuhan yang 

lambat, namun pasti. Ini adalah suatu 

pengalaman dimana tak seorangpun dari 

kita yang dapat mengingatnya, namun kita 

semua mengalaminya. Dengan peristiwa 

pertumbuhan dalam kandungan ini kita 

dapat mulai merenungkan awal perjalanan 

hidup Juruselamat kita mulai dari dalam 

rahim Maria untuk menyelamatkan kita. 

Maka dengan pangalaman ini, kita dapat 

memaknai kehadiranNya dalam hidup kita 

melalui perjalanan hidupNya sebagai 

manusia dan memampukan kita untuk tidak 

merasa sendirian, melainkan merupakan 

bagian dari perjalanan-Nya. Ia menjadi satu 

dengan kita dengan mengambil cara yang 

sama dengan kehadiran kita ke dunia ini. 

Transisi ini - untuk lahir ke dunia sebagai 

seorang bayi, menjadi kanak-kanak, menjadi 

remaja dan akhirnya dewasa – dijalani 

Yesus bagi kita. Dengan merenungkan 

misteri ini, kita dapat mensyukuri kehadiran-

Nya dan mempererat hubungan kita dengan 

Yesus dalam keintiman dan cinta. 

Imajinasi kita membantu kita untuk berdoa. 

Dalam hal ini, kita terbiasa membayangkan 

bahwa proses kehidupan dimulai dari dalam 

kandungan - namun belum terbiasa untuk 

membayangkannya bahwa awal kehidupan 

Yesus yang juga dimulai dari kandungan 

Maria adalah awal dari karya penyelamatan-

Nya bagi kita.  

Mari kita lebih menikmati dan mendalami 

awal kehidupan Yesus satu-persatu, dan 

mulai lebih mendalami Yesus Sang 

Juruselamat kita yang mengambil tempat 

sebagai manusia. 

Kaki Yesus 

Jika kita mulai dengan membayangkan kaki 

Yesus di dalam rahim , kita dapat mulai 

untuk menikmati dengan penuh kekaguman 

realitas karunia ini . Kita dapat 

membayangkan Maria mencuci kaki kecil ini 

, tepat setelah melahirkan Yesus dan 

meletakkan-Nya di palungan, tidak peduli 

betapa sederhananya  tempat itu. Kita bisa 

membayangkan bahwa kaki kecil ini menjadi 

kaki yang berjalan bumi kita. Dengan kaki 

ini, Ia belajar berjalan . Mungkin kaki ini 

beralaskan sandal sepanjang waktu. 
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Mungkin kaki ini bermain-main memanjat 

bangku tukang kayu di bengkel Yusuf . Ini 

adalah kaki yang meninggalkan rumah dan 

menuju ke sungai Yordan untuk dibaptis 

oleh Yohanes. Juga, wanita berdosa 

mengajarkan kita tentang rasa syukur atas 

rahmat-Nya dengan mencium dan menangis 

di kaki ini, dan mengeringkannya dengan 

rambutnya. Kaki ini adalah kaki tersandung 

sepanjang jalan untuk penyaliban, tempat  

di mana kaki ini akhirnya dipaku di kayu 

salib… Semua untuk kita . 

Tangan Yesus 

Kita bisa membayangkan tangannya tumbuh 

dalam rahim, perlahan-lahan menjadi 

tangan yang pertama kali menyentuh wajah 

Maria dan jenggot Yusuf. Tangan kecil ini 

berkembang menjadi tangan yang belajar 

untuk menjadi seorang tukang kayu, tangan 

yang mengulurkan bantuan bagi orang lain. 

Dengan tangan ini, Ia memeluk anak-anak 

dan menawarkan sentuhan lembut kepada 

orang sakit dan orang-orang berdosa. Kita 

tahu bahwa tangan ini akan menjadi tangan 

yang membasuh kaki para murid-Nya 

'sebagai contoh untuk kehidupan kita dari 

persatuan dengan Dia. Kita tahu suatu hari 

bahwa dengan tangan-Nya Ia mengambil 

roti dan anggur, mengucap syukur kepada 

Allah, memberikannya kepada murid-

muridnya, mengatakan "Inilah tubuh-Ku. 

Inilah darah-Ku " Dan, pada hari berikutnya, 

setelah dewasa, tangan-Nya terentang 

dipaku di kayu salib…. Semua untuk kita. 

Wajah Yesus 

Kita membayangkan, dalam kandungan 

Maria, wajah-Nya terbentuk. Ia mengambil 

rupa manusia – rupa ibu-Nya. Mata-Nya 

berkembang. Dia memiliki hidung , dagu , 

telinga dan akhirnya , rambut-Nya . Pada 

wajah yang masih berada dalam kandungan 

ini sudah dapat mengekpresikan reaksi 

terkecil terhadap rangsangan, senyum, dan 

juga rasa sakit. Wajah ini suatu hari akan  

membawa sukacita kepada para gembala , 

orang-orang terpilih yang pertama kali 

datang untuk melihat-Nya , dan juga orang-

orang Majus  orang kafir terpilih pertama 

untuk datang kepada-Nya . Ketika ia masih 

bayi , Ia-pun menangis ketika merasa 

kelaparan juga tertawa saat gembira. Kita 

bisa membayangkan wajah berkembang 

menjadi seorang anak dari Nazaret yang 

tersenyum pada teman-temannya saat 

bermain. Kita bisa bersyukur untuk wajah 

yang menatap ke langit di saat 

pembaptisan-Nya dan melihat langit terbuka 

,dengan penegasan kuat dari Allah , Bapa-

Nya , "Inilah Anak-Ku yang terkasih, 

kepada-Nyalah Aku berkenan . Dengarkan 

Dia. " Wajah ini adalah wajah penuh kasih 

dari Yesus, wajah yang penuh kelembutan 

berinteraksi dengan banyak orang yang 

beruntung dapat memandang-Nya secara 

langsung dalam hidupnya . Dan wajah ini 

jugalah wajah yang sama yang diludahi dan 

berlumuran darah akibat mahkota duri, 

wajah yang diejek, dihina… Semua untuk 

kita 

Hati (Jantung) Yesus (heart) 

Kita berhenti sejenak untuk merenungkan 

jantung (hati) Yesus yang berkembang 

seperti halnya jantung kita berkembang 

dalam rahim.  Bukan hanya jantung sebagai 

organ untuk memompa darah kehidupan 

dari dan ke seluruh tubuh, melainkan lebih 

kepada hakekat dari cinta pengorbanan diri-
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Nya. Dalam konteks mengenai hati, kita 

menyebut hati sebagai pusat emosi dan 

perasaan kita dan memiliki kemampuan 

untuk mencintai orang lain. Hati Yesus, yang 

sama berkembang seperti hati kita – 

menjadi hati yang sangat besar untuk 

mencintai orang berdosa, orang sakit, 

orang-orang yang tersisihkan. Hati ini tidak 

pernah padam dan selalu menyala-nyala 

dengan kasih sayang dan belas kasihan. 

Hati inilah, hati Yesus yang mulai berdetak 

dalam rahim Maria, akhirnya ditusuk dengan 

tombak di kayu salib. Hati yang bercucuran 

darah ini digambarkan oleh Santo Yohanes 

Penginjil sebagai menumpahkan darah dan 

air kehidupan sakramental Gereja, yang 

menjadi sumber kehidupan kita sekarang, 

Ke dalam luka tubuhnya, Tuhan yang 

bangkit mengundang Santo Thomas untuk 

mencucukan jarinya dan percaya. Dia 

mengatakan kepada kita bahwa kita 

diberkati karena percaya kepada-Nya 

walaupun tidak melihat. 

K O L O M 

KATEKESE 

Pemeriksaan Batin dengan nilai 

Kristiani dan 8 Sabda Bahagia 

Pengantar Redaksi: 

Gereja tak henti-hentinya menyerukan 
pertobatan, terutama pada Masa Prapaskah dan 
Masa Adven. Dibutuhkan kerelaan hati kita untuk 
terus-menerus menjadi manusia baru. 

Pada Warta Paroki Edisi VIII  Desember 2012  
telah disampaikan mengenai 20 tips menerima 
Sakramen Tobat. Juga pada Warta Paroki Edisi X 
– Februari 2013, telah disampaikan mengenai 
Mengenali Dosa untuk Persiapan Sakramen Tobat, 
yang mengacu pada 10 perintah Allah. 

Pemeriksaan batin yang mengacu pada 10 
Perintah Allah ini lebih mengedepankan hal-hal 
yang tidak boleh atau jangan kita lakukan. 

Kali ini, pemeriksaan batin kita mengacu pada 
nilai Kristiani dan 8 Sabda Bahagia, yang 
menguak hal-hal positif yang seharusnya kita 
lakukan. Gagal melakukan perbuatan baik juga 
merupakan kegagalan menerapkan hukum kasih, 
seperti yang kita doakan dalam awal Misa Kudus, 
“Saya mengaku, kepada Allah Yang Mahakuasa, 
dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah 
berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan 
perbuatan dan kelalaian (dan yang telah gagal 
saya lakukan).” 

 

Kasih:  

Jika kasih adalah menginginkan yang 
terbaik untuk pihak yang dikasihi, 
maka:  

 Apakah aku telah menerapkan 
hukum kasih ini kepada Tuhan?  

 Dan kepada sesama sebagai 
perwujudan kasihku kepada 
Tuhan? 

Sukacita:  

 Apakah aku mempunyai sukacita 
dalam melakukan tugas-tugasku?  

 Apakah aku telah memberi dengan 
sukacita?  

 Apakah aku telah menjalankan tugas-
tugasku dengan sukacita?  

 Apakah aku melakukan doa dan segala 
penyembahanku kepada Tuhan 
dengan sukacita?  

 Apakah aku juga membawa sukacita 
kepada sesama, terutama anggota 
keluarga dan teman-temanku? 

Damai sejahtera (Mat 5:9  
Berbahagialah orang yang membawa 
damai, karena mereka akan disebut 
anak-anak Allah):  
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 Apakah perkataan, perkataan dan 
kehadiranku membawa damai 

sejahtera bagi sesama di dalam 
keluarga dan komunitas?  

 Apakah di dalam sengketa/pertikaian, 
aku dapat berperan untuk membawa 
damai sejahtera?  

 Apakah aku mempunyai damai 
sejahtera di dalam hatiku?  

 Apakah aku tidak menyimpan dendam 
kepada Tuhan, diri sendiri, maupun 
sesama? 

Kesabaran:  

 Apakah aku sabar dalam menanggung 
segala sesuatu, termasuk pada saat 
mengalami sakit penyakit, kehilangan 
orang yang kukasihi, permasalahan 
yang kuhadapi dalam keluarga dan 
tempat kerja? 

Kemurahan (Mat 5:7  Berbahagialah o-
rang yang murah hatinya, karena 
mereka akan beroleh kemurahan):  

 Apakah aku telah dengan sepantasnya 
memberi waktu kepada orang tua, 
anak-anak, suami, istri?  

 Apakah aku telah memberikan 
sumbangan materi, waktu, tenaga 
kepada orang lain, Gereja, 
masyarakat?  

 Apakah aku sudah bermurah hati 
menolong orang yang sungguh 
membutuhkan pertolongan?  

 Apakah aku sudah memberi, tanpa 
pamrih?  

 Apakah aku sudah memberi melampaui 
apa yang disyaratkan? 

Kebaikan:  

 Apakah aku telah menjadi suami/ istri 
yang baik yang memperhatikan 
kebutuhan pasanganku, anak yang baik 
dan memperhatikan kebutuhan orang 

tua, orang tua yang baik memperhatikan 
kebutuhan anak-anak, sahabat yang 
baik, pemimpin yang baik?  

 Apakah aku sudah melakukan dan 
mengusahakan yang terbaik dalam 
segala sesuatu yang menjadi tugas dan 
kewajibanku?  

 Apakah aku sudah menjadi pelayan bagi 
orang-orang yang dipercayakan Tuhan 
kepadaku? 

Kesetiaan:  

 Apakah aku setia kepada Tuhan dan 
Gereja-Nya?  

 Apakah aku setia dalam kehidupan 
doaku?  

 Setia membaca firman-Nya dan 
merenungkannya?  

 Apakah aku setia dalam panggilan 
hidupku: sebagai suami, istri, sebagai 
orang tua, sebagai rohaniwan/ 
rohaniwati? 

Kelemahlembutan (Mat 5:5   Berbaha-
gialah orang yang lemah lembut, 
karena mereka akan memiliki bumi):  

 Apakah aku berhati-hati dalam  
perkataan, sehingga tidak menyakitkan 
orang lain?  

 Apakah aku tidak bergurau secara 
berlebihan sehingga dapat 
menyakitkan orang lain?  

 Apakah aku tetap lemah lembut ketika 
dituduh maupun dimarahi oleh orang 
lain? 

Penguasaan diri:  

 Apakah aku tidak membiarkan diriku 
terjebak dalam sesuatu yang 
berlebihan, seperti makanan, hiburan, 
belanja, bermain dll?  

 Apakah aku dapat menahan 
kemarahan?  
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 Apakah aku dapat menahan diri untuk 
tidak membicarakan kesalahan orang 

lain, dan tidak membuka rahasia orang 
lain? 

Kejujuran:   

 Apakah aku mengatakan sesuatu 
dengan jujur dan tidak melebih-
lebihkan?  

 Apakah aku berani berterus terang dan 
tidak menyembunyikan kebenaran?  

 Apakah aku bersikap jujur terhadap 
keuangan yang dipercayakan oleh 
orang lain kepadaku? 

Kemurnian (Mat 5:8  Berbahagialah 
orang yang suci hatinya, karena 
mereka akan melihat Allah):  

 Apakah aku menjaga kemurnian di 
dalam pikiran, perkataan dan 
perbuatan?  

 Apakah aku menjaga diriku sungguh-
sungguh agar tidak terjerumus dalam 
pornografi?  

 Apakah aku mampu menolak gurauan-

gurauan yang tidak pantas dan 
menjurus ke arah pornografi?  

 Apakah aku mempunyai ketulusan hati 
dan tidak berprasangka buruk pada 
orang lain? 

Kerendahan hati (Mat 5:3 
Berbahagialah orang yang miskin di 
hadapan Allah, karena merekalah yang 
empunya Kerajaan Sorga):  

 Apakah aku tidak menyombongkan 
bakat, kekayaan atau kondisi fisik?  

 Apakah aku mau menyadari bahwa 
segala hal yang baik yang kumiliki 
berasal dari Tuhan?  

 Apakah aku tidak terikat kepada segala 
yang kumiliki?  

 Sudahkah aku menjadi pengelola yang 
baik atas segala milik yang Tuhan 

percayakan kepadaku, dan 
menggunakannya untuk kemuliaan 
Tuhan? 

Mat 5:4  Berbahagialah orang yang 
berdukacita, karena mereka akan 
dihibur:  

 Apakah aku senantiasa bertobat/ 
berduka cita karena dosa-dosaku?  

 Apakah aku mempunyai perhatian 
terhadap pertobatan orang lain?  

 Apakah aku mau berdoa silih untuk 

mereka yang telah menganiaya Kristus 
dan Gereja?  

 Apakah aku mempunyai empati 
terhadap penderitaan orang lain? 

Mat 5:6  Berbahagialah orang yang 
lapar dan haus akan kebenaran, 
karena mereka akan dipuaskan:  

 Apakah aku sudah dengan sungguh-
sungguh mencari kebenaran?  

 Sejauh mana aku telah berusaha 

mempelajari ajaran iman Katolik?  

 Apakah aku rajin mempelajari Kitab 
Suci dan buku- buku rohani Katolik 
lainnya? 

Mat 5:10  Berbahagialah orang yang 
dianiaya oleh sebab kebenaran, karena 
merekalah yang empunya Kerajaan 
Sorga:  

 Apakah aku tetap dapat menerima 
dengan lapang hati, jika diperlakukan 
yang tidak pantas karena aku adalah 
umat Kristiani?  

 Apakah aku dengan keteguhan hati 
memilih melakukan ajaran Kristus dan 
Gereja-Nya, walaupun itu 
bertentangan dengan ajaran dunia, 
dan dapat dipandang ‘aneh’ oleh 
dunia? 
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BINA IMAN ANAK 

Kelahiran Yesus 
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Mari budayakan membaca Kitab Suci
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KEGIATAN 

STASI 

Pembaptisan – St Dominikus Tambusai 

Rabu, 9 Oktober  2013 – di Stasi St 

Dominikus Tambusai telah diberikan 

Sakramen Permandian untuk 5 orang bayi. 

Pembaptisan diberikan oleh Pastor Pancani 

Otello, SX. 

Selamat kepada para calon penerus gereja, 

dan kepada orang tua, semoga mampu 

membimbing anak-anak dalam Cahaya Kasih 

Kristus. 

 

Penerimaan Resmi – St Philipus 

Arengka Ujung 

Sabtu, 30 November 2013, di Stasi Santo 

Philipus diterimakan secara resmi dua orang 

ibu menjadi bagian dari Gereja Katolik. 

Penerimaan bertepatan dengan dimulainya 

masa Adven, dengan Misa dipimpin oleh 

Pastor Pancani Otello, SX. 

Kepada para ibu yang telah resmi menjadi 

warga Gereja Katolik, selamat. Semoga 

mampu meneruskan pewartaan Kasih 

Kristus kepada keluarga dan masyarakat. 

 

Penerimaan beberapa Sakramen – St 

Fransiskus Xaverius Bukit Payung 

Pada hari Raya Kristus Raja, 24 Nov 2013 di 

Stasi St Fransiskus Xaverius Bukit Payung, 

perayaan Ekaristi berjalan dengan baik 

secara istimewa ada pengesahan 

perkawinan 2 pasang, diterima resmi 9 

orang, baptis dewasa 5 orang dan baptis 

anak 1 orang semuanya membuat saudara 

kita yang bergabung dengan kita bahagia.  

 

Diingatkan juga dalam homili P. Franco 

Qualizza,SX yang mengungkapkan bahwa 

Pesta Kristus Raja ini adalah momen bagi 

kita untuk bertanya diri. Benarkah Yesus 

Raja bagiku? Raja yang bagaimana Kristus 

untukku? Apakah Kristus Raja yang akan 

datang itu sungguh Raja damai bagiku? 

Yaitu Raja yang membela kebenaran dan 

mewujudkan keadilan? Yesus bukan Raja 
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yang gila kuasa tetapi Dia adalah Raja yang 

membawa kasih merasuki manusia untuk 

mengasihi Tuhan Allah, sesama dan dirinya 

sendiri.  

Dan acara perayaan ini berlangsung baik. 

Kegiatan Liturgi  – St Thomas 

Petapahan 

 

Hari Raya Kristus Raja di St Thomas 

Petapahan dirayakan dengan persiapan 

penuh bersama seluruh umat.Terlibat juga 

ibu-ibu WKRI yang dilantik bulan Oktober 

yang lalu sangat antusias untuk mengisi 

kegiatan di gereja, dan juga kelompok 

misdinar yang baru dibentuk sudah bertugas 

dengan semangat. Mudah-mudahan anak 

remaja yang lain bergabung ke kelompok 

ini. 

Kegiatan dibantu oleh Ibu Yovita yang 

sangat aktif dan memberi semangat dalam 

pelayanan liturgi di stasi ini sehingga dapat 

membawa kegembiraan dan kebahagiaan 

bagi semua. 

Penerimaan Sakramen  – St Laurentius 

Sukaramai 

Tanggal 28 November 2013, Stasi St 

Laurentius Sukaramai dilayani oleh P. 

Pancani S.X, diterimakan pembaptisan 10 

orang bayi ,baptisan dewasa 1 orang dan 

penerimaan resmi 7 orang. Sebelum 

berlangsung perayaan Ekaristi diadakan 

ibadat tobat bagi orang tua yang membaptis 

anaknya dan penerimaan resmi.  

Dalam homily, P. Pancani menyampaikan 

sukacita belaiu dalam melayani umat di stasi 

ini karena begitu banyak jumlah umat yang 

hadir, dengan himbauan agar tetap 

bersemangat juga tatkala tidak adanya 

baptisan dan penerimaan resmi juga selalu 

semangat dalam hidup mengerja baik itu 

ibadat sabda bersama maupun misa 

bersama. 

 

Penerimaan Sakramen  – St Rafael PT 

Johan 

29 November 2013, di St Rafael PT Johan 

yang mana merupakan stasi yang cukup 

jauh dari paroki, dengan semangat Yesus 

Kristus P. Pancani SX dapat melayani di stasi 

yang tercinta ini. Meskipun jauh namun 

umat sangat akrab. Ketika P. Pancani 

sampai umat sudah siap menunggu 

sehingga langgung mengadakan ibadat 

tobat karena ada Baptis dewasa 2 orang, 

baptis bayi 2 orang dan penerimaan resmi 2 

orang. Perayaan Ekaristi berlangsung 

dengan baik. 
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KAS  PEMBANGUNAN 
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